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 ...................................فلسفت:..انشعبت........................عهىو انسبنيت واجخًبعيت:يذاٌانى

 ................................................................................................................:انخخصص

 ....................................2020/ 2919........ :انسنت انجبيعيت.. ...الخامس............:انسذاسي
 

 

 

 

 

 ......................................................فلسفت حذَثت...........:انعنىاٌ

 .....................................................االساسُت.......:وحذة انخعهيى

 ....04......:انًعبيم... 04....:   عذد األرصذة

 ....................................سا3.......:انحجى انسبعي األسبىعي

 .......................د30سا و1.......... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 .....................د30سا و1........ : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ............./................ : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 ..................................................خلفاوٌ حُاة.االسى، انهقب، انرحبت 

 ...............................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 .........................................................................:انبريذ االنكخروني

 ..............................................................................0554977798..:رقى انهبحف

   09.30  الً  08.30االربعاء  مه  :..حىقيج انذرس ويكبنه

............................................................... 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 ...........................فهسفت حذيثت.............:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 : requis)    (Pré انًكخسببث

 . التعرف على طبيعة الفلسفة الغربية في عصر النهضة  والعصر الحديث-  

التعرف على أهم فالسفة -التعرف على أهم القضايا الفلسفية في عصر النهضة  والعصر الحديث  -

 .الغرب في العصر الحديث

 ادراك االبعاد المختلفة  لفكر عصر النهضة والفلسفة الحديثة-

 

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 .الواقعية والدينية,النفسية ,التعمق في الفلسفة الغربية الحديثة وادراك أبعادها المعرفية -

 :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب) أهذاف التعلم

توظيف نظريات و آراء فالسفة الغرب في العصر الحديث في قراءة وتحليل النص الفلسفي عبر - 

 .االزمنة المختلفة

 .ادراك  مختلف اهتمامات فالسفة العصر الحديث مقارنة بغيرهم من  الفالسفة عبر العصور- 

 .الشك والمحاججة,القدرة على النقد - 

 .التركيب والموازنة,القدرة على التحليل - 

 

 
  

مميزات الفلسفة -  3-النهضة الفكرية والعلمية  - 2- مدخل   -  1 –مدخل الى الفلسفة الحديثة  - اوال

 .الحديثة 

   :  ثانيا   فرنسيس بيكون 

 . االستقراء - 4- خطوات المنهج التجريبي  - 3 –اوهام العقل  - 2-نقد المنطق االرسطي  -   1

 : الفلسفة العقلية-  ثالثا 

-  المعرفة– 4- قواعد العقل -  3 –المنهج الرياضي - 2 –حياته ومؤلفاته -  1  :   رينيه ديكارت-1 

وجود العالم الخارجي      - د - وجود  هللا  -   ج–وجود النفس - ب -   الشك  -   ا :ما بعد الطبيعة    -  5

  .نقد وتقييم -

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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  وحدة 6  وجود العام  5  وجود هللا  4   الوجود 3 المعرفة  2 حياته ومؤلفاته  1باروخ اسبينوزا    - 2

    الحرية 8 النفس والجسد 7الوجود  

الوجود        - 4- المعرفة   - 3-المنهج الرياضي  - 2-  حياته و  مؤلفاته  - 1   :غوتفريد ليبنتز  -  3 

 . نقد و تقييم   - 5 - (الجوهر الروحي  ب  التناسق االزلي( 

    

 :الفلسفة التجريبية -  خامسا 

 :ركلي  جورج با  - 

 وجود العالم الخارجي  - 4-  االدراك الحسي  - 3-  حياته ومؤلفاته - 1مدخل عام    

 .    نقد وتقييم -  االفكار المجردة  – 5               

   :دافيد هيوم -  سادسا 

نظرية - 4-  مبدأ السببية - 3   – (قانون تداعي المعاني)نظرية المعرفة  -2-  حياته ومؤلفاته  -1

 .نقد وتقييم-الدين  - 5-   وجود النفس–   ب –وجود العالم الخارجي -  أ:الوجود 

 

  : الفلسفة المثالية – سابعا 

 :هيغل  -

االنسان والمجتمع             -   أ :الحياة الروحية  -  4- الطبيعة  – 3- المنطق  -  2- حياته ومؤلفاته  -1        

 .نقد وتقييم- الفلسفة    ,الدين ,الفن -  ب -         

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان  % 50

 امتحان جزئٍ 15%                                                  

 أعمال مىجهت 

 أعمال تطبُقُت                                                

فردٌالمشروع ال 25%                                                    

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُت    

 خرجاث مُذاوُت 

 (الغُاب / الحضىر )المىاظبت 10%

 طرق انخقييى
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(َتم تحذَذها  )عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1995المجلس االعلى للثقا فة    تارٌخ الفلسفة الحدٌثة  ولٌام كلً راٌت 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

1966دار المعارف مصر   تارٌخ الفلسفة الحدٌثة ٌوسف كرم 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

مطبعة لجنة التالٌف والترجمة والنشر 

1988 

 قصة الفلسفة الحدٌثة زكً نجٌب محمود  احمد امٌن 

 
 

 

  االسبوع االول   

 . االسبوع الثاني   

  االسبوع الثالث   

  االسبوع الرابع  

  االسبوع الخامس  

  االسبوع السادس  

    االسبوع السابع   

  االسبوع الثامن  

  االسبوع التاسع   

      االسبوع العاشر  

             االسبوع الحادعشر  

 انًصبدر وانًراجع
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                                    االسبوع الثامن عشر

 

 

 

 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول  

 األسبوع الثانً  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع  

 االسبوع الثامن  

 االسبوع التاسع  

 االسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثانً عشر  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


