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 الفلسفت:انشعبت الؼلىم اإلجتواػُت:يذاٌانى

 فلسفت تطبُقُت:انخخصص

 2019/2020:انسُت انجبيعيت   الثاًٍ:انسذاسي
 

 

 

 

 

 الدولت و الٌظن السُاسُت:انعُىاٌ

 األساسُت:وحذة انخعهيى

 03:انًعبيم05:عذد األرصذة

 :انحجى انسبعي األسبىعي

  د30 سا و 1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

  د30 سا و 1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

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

 

 

 

 
 

 "أ"أحسي هـــــــــاًغ        أستاذ هساػد :االسى، انهقب، انرحبت

 

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

 manaspix@hotmail.com:انبريذ االنكخروَي

 0699709062:رقى انهبحف

 3 د، هجوغ البىًٍ القاػت د 30 و 12 إلً 11اإلثٌُي هي :حىقيج انذرس ويكبَه

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 الدولت و الٌظن السُاسُت: المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 
 ظاهرة الدولت ، ًشأة الدولت ، أًظوت الحكن -

لى فهم معانيها" باألشياء السياسية"تهدف الفمسفة السياسية إلى اإلمساك :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت  بحثا , وا 
كالمساواة والعدالة , وهي قيم سياسية وأخالقية, وهي كذلك تفكير وتأمل في القيم اإلنسانية, عن ماهيتها وحقيقتها

وبالتالي تتمحور الفمسفة السياسية حول الغايات المتوخاة من السمطة بصفتها األداة الضرورية ... والحرية والوحدة
 .ولةذعمىالةظخاللالمحافٍمدهىعمىوجظلهأنيحافٍصالحيمكطٍاىمٍيىتكلتحقيق القيم و 

 :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف التؼلن

 اإلطالععلى صور تشكل الدولة الحديثة -1
 التعرف على وظائف الدولة -2
 التفكير في سبل الههارسة الديهقراطية -3

 

 

 

 

الفكرالسياسيالحديثوظهورالدولةالقوهية:المحور األول  

الليبيراليةاالشتراكية:ظهورالتياراتالسياسيةالحديثةـ2...العدالة،الحرية،الوجتوعالودني، الوؤسسات:هظاهرالدولةالحديثةـ1  

بدايةتشكلالدولةالوطنيةوهويزاتهاوإشكاالتهاـ3  

وظائفالدولة ::المحىرالثانً  

الوظيفةالتربويةـ3تحقيقالعدالةهبدأاالستحقاقوتوزيعالوظائفـ2تحقيقالكوالاإلنسانيـ1  

هبدأفصلالسلطاتوأنظوةالحكنعندهونتسكيو :المحىرالثالث  

الحريةوفصلالسلطاتـ4طبيعةوهبادئوأنواطالحكنالسياسيـ3أنواطأنظوةالحكنـ2األصولالفكريةألنظوةالحكن ـ1  

الديوقراطيةوالووارسةالسياسيةفيالفكرالوعاصر: المحور الرابع  

الديوقراطيةوالووارسةالسياسيةـ3( غيرالوباشرة،الوباشرة ):أشكالالديوقراطيةـ2األصولالفلسفيةللديوقراطيةالوعاصرةـ1  

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببنُسبت انًئىيت

50%  اهتحاى 

    20 %  اهتحاًجزئٍ 

 أػوال هىجهت 

 أػوال تطبُقُت 

 15 % فردٌالوشروع ال   

(ضوي فرَق)األػوال الجواػُت    

 خرجاث هُداًُت 

 5 %  (الغُاب / الحضىر )الوىاظبت 

           10 % (َتوتحدَدها  )ػٌاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 روح الشرائع  مونتسكٌو 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 تاريخ الفلسفة السياسية ليو شتراوس 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ٌحً الجمل 

 
 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ

03/02/2020 

الفكرالسياسيالحديثوظهورالدولةالقوهية: المحور األول  

، الوؤسسات:هظاهرالدولةالحديثةـ1

...العدالة،الحرية،الوجتوعالودني  

 األسبوع األول

الليبيراليةاالشتراكية:ظهورالتياراتالسياسيةالحديثةـ2 10/02/2020  األسبوع الثانً 

بدايةتشكلالدولةالوطنيةوهويزاتهاوإشكاالتهاـ3 17/02/2020  األسبوع الثالث 

24/02/2020 
وظائفالدولة ::المحىرالثانً  

تحقيقالكوالاإلنسانيـ1  
 األسبوع الرابع

02/03/2020 
تحقيقالعدالةهبدأاالستحقاقوتوزيعالوظائفـ2  

الوظيفةالتربويةـ3  
 األسبوع الخامس

09/03/2020 
فصلالسلطاتوأنظوةالحكنعندهونتسكيو :المحىرالثالث  

األصولالفكريةألنظوةالحكنـ1  
 األسبوع السادس

أنواطأنظوةالحكنـ2 16/03/2020  األسبوع السابع 

طبيعةوهبادئوأنواطالحكنالسياسيـ ـ3 06/04/2020  االسبوع الثامن 

الحريةوفصلالسلطاتـ4 13/04/2020  االسبوع التاسع 

20/04/2020 
الديوقراطيةوالووارسةالسياسيةفيالفكرالوعاصر: المحور الرابع  

 األصولالفلسفيةللديوقراطيةالوعاصرةـ1
 االسبوع العاشر

 األسبوع الحادي عشر (غيرالوباشرة،الوباشرة ):أشكالالديوقراطيةـ2 27/04/2020

 األسبوع الثانً عشر الديوقراطيةوالووارسةالسياسيةـ3 04/05/2020

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 انزيُي انًرحقبانًخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


