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  فهسفت: انشؼبت                                      .ػهىو إَسبَيت و ػهىو اجخًبػيت :يذاٌانً

 . فهسفت حطبيقيت :.انخخصص

 و2020-2019: انسُت انجبيؼيت                                                        انثبنث.  انسذاسي:
 

 

 

 

 

 . فهسفت انذيــــــٍ.انؼُىاٌ:

 .أسـبسيت  وحذة انخؼهيى:

 .02 انًؼبيم:.       00ػذد األرصذة:  

 .سبػبث  03,55انحجى انسبػي األسبىػي:

 سأ02,25 :  انًحبضرة ) ػذد انسبػبث في األسبىع (

 سا01,30:  أػًبل حىجيهيت ) ػذد انسبػبث في األسبىع (

 ...................../........:  أػًبل حطبيقيت ) ػذد انسبػبث في األسبىع (

 

 

 

 
 

 -أ–أسخبر يحبضر  –: آسيــــب واػــــر االسى، انهقب، انرحبت

 ........................./......................ححذيذ يىقغ انًكخب ) يذخم ، يكخب (:

 Assia.Fikr@yahoo.fr انبريذ االنكخروَي:

 . 60 04 53 75 07 : رقى انهبحف

 9سا بالماعة د90’11إلً  10,00سا ومه 03,90ً سا إل00,00األحد مه :  ::حىقيج انذرس ويكبَه

 

 

 

 

 

 SYLLABUSالمادة التعلٌمٌة  منهاج

 فهسفت انذيـــــــــٍ. .: انًبدة

ًبدة انخؼهيًيتانخؼرف ػهً ان  

انخؼهيًيت يسؤول انًبدة  
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 . يؼرفت يخخهف انؼقبئذ و األديبٌ :(Pré requis)انًكخسببث 

 ًبدة انخؼهيًيت : انهذف انؼبو نه

انخؼريف بًفبهيى انذيٍ انًخخهفت و أَىاػهب و ػالقخهب بحيبة اإلَسبٌ و ببنفهسفت و بذورهب في حيبة 

 .اإلَسبٌ 

مع التركُز فمط علً األهداف التٍ  هدافأ 2الً  9) مه :انىصىل إنيهب()انًهبراث انًراد أهداف التعلم

 َتم تمُُمها(

 تبُان العاللة الكامىة بُه الدَه و الفلسفة

 التعرض إلً ألُات فلسفة الدَه 

 تبُان العاللة المائمة بُه الدَه و الفلسفة 

  
 

 

 .األول: يذخم إنً فهسفت انذيٍ انًحىر

 يفهىو فهسفت انذيٍ  -

 أصم انخذيٍ  -

 يىضىع فهسفت انذيٍ  -

 انًحىر انثبَي: انذيٍ و انفهسفت 

 ػالقت انذيٍ ببنفهسفت  -

 انًقذس في انفكر انفهسفي انًؼبصر  -

 انًحىر انثبنث: انذيٍ و انؼهى 

 انذيٍ و يُظىيت انؼهىو انكىَيت  -

 انؼهىو اإلَسبَيت  انذيٍ و يُظىيت -

 انذيٍ و يُظىيت ػهىو انىحي  -

 . انًحىر انرابغ : يسخقبم فهسفت انذيٍ و يصير اإلَسبٌ

 الدٌن و المشكالت السٌاسٌة  -

 الدٌن و المشكالت األخالقٌة  -

 الدٌن و المشكالت االجتماعٌة  -

  الدٌن و مشكالت العمران -

ًبدة انخؼهيًيتوصف ان  

ًبدة انخؼهيًيتيحخىي ان  
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 االيخحبٌ طبيؼت انخقييى ببنُسبت انًئىيت

00℅  امتحان 

20℅ جزئٍامتحان    

 أعمال مىجهة /

 أعمال تطبُمُة /

10℅ فردٌمشروع الال   

 األعمال الجماعُة )ضمه فرَك( /

 خرجات مُداوُة /

10℅  الغُاب ( /الحضىر )المىاظبة 

10℅ السلىن و األخالق عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 فلسفة الدٌن من منظور الفكر اإلسالمً  أبو ٌعر المرزوقً دار الهادي للطباعة و النشر 

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة  

الفلسفً اإلٌمان كارل ٌاسبرس   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 تأمالت مٌثافٌزٌقٌة  رٌنٌه دٌكارت  منشورات عوٌدات 

 

 

 

خبريخان  األسبىع يحخىي انذرس 
 األسبوع األول يذخم إنً فهسفت انذيٍ  أكخىبر

 األسبوع الثانً يذخم إنً فهسفت انذيٍ  أكخىبر

 األسبوع الثالث يذخم إنً فهسفت انذيٍ  أكخىبر

 طرق انخقييى

 ًرحقبانزيُي بنانًخطط

 انًصبدر وانًراجغ
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 األسبوع الرابع انذيٍ و انفهسفت  أكخىبر

 األسبوع الخامس انذيٍ و انفهسفت  َىفًبر

 األسبوع السادس االيخحبٌ انجزئي وىفمبر

 األسبوع السابع انذيٍ و انفهسفت  َىفًبر

 االسبوع الثامن انذيٍ و انؼهى  َىفًبر

 االسبوع التاسع و انؼهى  انذيٍ ديسًبر

 االسبوع العاشر يسخقبم فهسفت انذيٍ و يصير اإلَسبٌ   ديسًبر

 األسبوع الحادي عشر يسخقبم فهسفت انذيٍ و يصير اإلَسبٌ  جبَفي

 األسبوع الثانً عشر يسخقبم فهسفت انذيٍ و يصير اإلَسبٌ  جبَفي

 االسبوع الثالث عشر ايخحبٌ َهبيت انسذاسي 

 - االيخحبٌ االسخذراكي 

 

 الرقم االسم و اللقب التوقٌع
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