
 Université Badji-Mokhtar. Annaba   عنابة–جامعة باجً مختار 
 .........................................................القسم.................................................................الكلٌة

    

1 
 

 

 

 

 

 .......................فلسفت:..............انشعبت......................عىم اًساًُت واجتواعُت...:يذاٌانى

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

 ...............................2018/2019.............:انسنت انجبيعيت..............الخاهس.......:انسذاسي
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 .......................د30سا و1...... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

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

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

 .................................................11’.00 _ 09 ’30:االحذ   :..حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 ...............................فهسفت يعبصرة.........:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 

 . التعرف على طبٌعة الفكر الفلسفً الغربً المعاصر-

 .التعرف على أهم القضاٌا الفلسفٌة المعاصرة-

 .التعرف على أهم فالسفة الغرب المعاصرٌن-

 .ادراك االبعاد المختلفة للفلسفة المعاصرة-
 

 : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 .الواقعٌة والدٌنٌة,النفسٌة ,التعمق فً الفلسفة الغربٌة المعاصرة وادراك أبعادها المعرفٌة -

 أهذاف هع التركُز فقط علً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف انخعهى  

 . (َتن تقُُوها

 

توظٌف نظرٌات واراء فالسفة الغرب المعاصرٌن فً قراءة  وتحلٌل نصوص الفالسفة  عبر االزمنة -

 .المختلفة

 .ادراك  مختلف اهتمامات الفالسفة المعاصرٌن مقارنة بغٌرهم من  الفالسفة عبر العصور-

.                                                                           الشك والمحاججة,القدرة على النقد -

 . التركٌب والموازنة,القدرة على التحلٌل -

 

 

 _ محتوى المادة التعلٌمٌة                             _  .

مدخل عام - اوال

 العوامل المؤثرة فً الفلسقة المعاصرة -   ثانٌا  

نظرٌة -  4-تطور المنهج التجرٌبً  -  3-ازمة الرٌاضٌات  -  2-ازمة الفٌزٌاء النٌوتونٌة    -1   

 .  نظرٌة التطور– 6-الثورة على التقدم العلمً  -  5-فروٌد 

 :الفلسفة الظواهرٌة -  ثالثا

مرحلة -  أ–المنهج الظواهري - 5-القصدٌة - 3-مفهوم الظواهرٌة - 2-حٌاة ادموند هوسرل  -1      

 . نقد وتقٌٌم – الحدس – ج –الرد المتعالً – ب – (الوضع بٌن قوسٌن)االٌبوخٌة 

 وصف انًبدة انخعهيًيت
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 :رابعا  الواقعٌة المحدثة 

مدخل عام    -  

. ٌل ومؤلفاتهئحٌاة الكسندر صمو-1   

- ه–  االلوهٌة - د-   المقوالت - ج-  التطور االنبثاقً - ب-   الحقٌقة الزماكانٌة -أ:نظرٌة الوجود -2   

. نقد وتقٌٌم    - نظرٌة المعرفة- 3     الحرٌة

 

مارتن هٌدغر :الفلسفة الوجودٌة –  ثانٌا 

. مدخل عام-

. حٌاة هٌدغر ومؤلفاته- 1   

. التحلٌل االساسً لالنٌة –3- سؤال الوجود- 2   

– الوجود من -   7- ٌة وتجربة القلق رالح–  6    - مع  -  الوجود -5   - العالم- فً-الوجود - 4   

 .نقد وتقٌٌم - العلو والزمانٌة   -8   اجل الموت 

  جاك درٌدا:التفكٌكٌة - ثالثا

 مدخل عام    - 

 المٌتافٌزٌقا والمبدأ العقالنً                - 3-  فً ماهٌة التفكٌك   - 2- حٌاة جاك د رٌدا ومؤلفاته   -1    

 .نقد وتقٌم- سمو الصوت وانحطاط الكتابة   -  5-تفكٌك مٌتافٌزٌقا الحضور     -  4     

 

 

 

 

 

 

  

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحاى 50%                                                

 طرق انخقييى
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 اهتحاى جزئٍ 15%         

 أعوال هىجهت 

 أعوال تطبُقُت 

فردٌالوشروع ال 25%                                                  

(ضوي فرَق)األعوال الجواعُت    

 خرجاث هُذاًُت 

 (الغُاب / الحضىر )الوىاظبت 5%                                                   

الوشاركت (َتن تحذَذها  )عٌاصر أخري  5%                                                      

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1968,مصر,دار الطباعة والنشر   دراسات فً الفلسفة المعاصرة زكرٌا ابراهٌم 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

1992,الكوٌت,دار المعرفة   الفلسفة المعاصرة فً اوروبا بوخنسكً 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعا صر عمر مهٌبل دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انزيني انًرحقبانًخطط

 انًصبدر وانًراجع
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم االسم و اللقب التوقٌع
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