
 
 

 الجامعة األردنية                       مخطط المادة الدراسية                              مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 

1 
 

 

 

 1. اسم المادة فمسفة األخالق

 2. رقم المادة 

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة بكالوريس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1029/1010

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / اسيةمخطط المادة الدر تاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 m.samhouri.ju.edu.joواألربعاء والثالثاء اإلثنين  11-12 

 مدرسو المادة .71

 .عات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساما يمي الرجاء إدراج
DR. MAHA ALSAMHORI 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 السعادة: الفعل الخمقي/ الضمير الخمقي/ التقييم الخمقي/ المعايير والقواعد/ أحكام القيمة/ تسويغ األحكام الخمقية/ مفاىيم أخالقية: الفضيمة:

 الواجب: الخير: الحرية والمسؤولية. العالقة بين األخالق والدين.
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 معرفة وتحميل مفيوم األخالق -
 في فمسفة األخالق المختمفةوالنظريات االتعرف عمى المذاىب  -
 معرفة الفرق بين األخالق العممية واألخالق النظرية -
 ت الفعل الخمقيمعرفة سما -
 فيم األسس التي تبنى عمييا األخالق ومعرفة مصادرىا -
 تحميل العالقة بين الدين باألخالق -
 تحميل العالقة بين العمم واألخالق  -
 تدريب الطالب عمى ميارة التفكير الناقد في األخالق -

 أن: عمى ا  يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 لقدرة عمى تعريف األخالق ا -
 التمييز بين المذاىب والنظريات األخالقية المختمفة -
 التفريق بين األخالق العممية واألخالق النظرية -
 فيم وتحميل سمات أو شروط الفعل الُخمقي -
 ُأسسو ومصدرهفيم وتحميل الفعل الُخمقي من حيث  -
 القدرة عمى تحميل العالقة بين الدين واألخالق -
 تحميل العالقة بين العمم واألخالق القدرة عمى -
 تطبيق ميارة التفكير الناقد في األخالق عمى المواقف التي تحتاج إلى القيام بفعل ُخمقي ما -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

 انًحتٕٖ األعثٕع انًذسّط َتاجاخ انتؼهّى انًتحممح أعانٛة انتمٛٛى انًشاجغ

 اياو ػثذ انفتاح اياو

 فهغفح االخالق

يٓا  انمذسج ػهٗ تؼشٚف االخالق انُماػ
 انغًٕٓس٘

تحهٛم يؼُٗ  األٔل
 األخالق

ا -
َذسّٚ  كشعٌٕ، 

 انفالعفح ٔاألخالق

اياو ػثذ انفتاح  -
 اياو

 )فهغفح االخالق(

ت -
اسٔخ عثُٕٛصا )ػهى 

 االخالق(

ػثذ انشحًٍ  -
 تذٔ٘

 )االخالق انُظشٚح(

انُماػ، انؼشٔض 
تٙ ٚمذيٓا ان

انطهثح، ايتحاٌ 
 .لصٛش، انًُاظشج

انتًٛٛض تٍٛ انًزاْة 
ٔانُظشٚاخ األخاللٛح 

 انًختهفح:

َظشٚح انفضٛهح ػُذ  -
 افالطٌٕ ٔاسعطٕ.

االتٛمٕسٚح انشٔالٛح  -
 )اخالق انطثٛؼح(

َظشٚاخ انًُفؼح )  -
دٔنثاخ، تُتاو، جٌٕ 

 عتٕٛاسخ يم(

 اخالق انٕاجة )كاَظ( -

اخالق انضشٔسج 
 )عثُٕٛصا(

ثاَٙ، انثانث، ان 
انشاتغ، انخايظ، 

انغادط، انغاتغ، 
 انثايٍ

انتؼشف ػهٗ 
انًزاْة ٔانُظشٚاخ 

انًختهفح فٙ 
 فهغفح االخالق

 ايا ػثذ انفتاح اياو

 فهغفح االخالق

 انُماػ ٔانحٕاس -

 ػشٔض انطهثح -

فٓى أ تحهٛم عًاخ أ 
 ششٔط انفؼم انخهمٙ

عًاخ أ ششٔط  انتاعغ 
 انفؼم انخهمٙ

 اَذسّٚ كشعٌٕ

 انفالعفح ٔاألخالق

 اياو ػثذ انفتاح اياو

 فهغفح االخالق

 ايتحاٌ لصٛش

 حٕاس

 يُالشح

فٓى ٔتحهٛم انفؼم انخهمٙ 
 يٍ حٛث اعغّ ٔيصادسِ

فٓى األعظ انتٙ  انؼاشش 
تثُٗ ػهٛٓا االخالق 

 ٔيصذسْا

 تاتشٚك َٕٚم عًٛث

 األخاللٛح ٔانذٍٚ

 َماػ

 تحضٛش انطهثح

 َماػ

انمذسج ػهٗ تحهٛم انؼاللح 
 تٍٛ انذٍٚ ٔاألخالق

 انحاد٘ ػشش 

 انثاَٙ ػشش

تحهٛم انؼاللح تٍٛ 
 انذٍٚ ٔاألخالق

 ًُٚٙ طٛف انخٕنٙ

انؼهى ٔاالغتشاب 
 ٔانخشٚح

 َماػ

 تحضٛش انطهثح

 حٕاس

انمذسج ػهٗ تحهٛم انؼاللح 
 تٍٛ انؼهى ٔاالخالق

تحهٛم انؼاللح تٍٛ  انثانث ػشش 
 انؼهى ٔاألخالق

 ُٙ طٛف انخٕنًٙٚ

انؼهى ٔاالغتشاب 
 ٔانخشٚح

طشح يٕالف تحاجح 
 ألتخار لشاس أخاللٙ

تطثٛك يٓاسج انتفكٛش انُالذ 
 فٙ االخالق

تذسٚة انطهثح ػهٗ  انشاتغ ػشش 
يٓاسج انتفكٛش انُالذ 

 فٙ االخالق

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 النقاش والحوار، طرح مواقف إشكالية بحاجة إلى تقديم حمول، المناظرات، العرض.

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
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 ض.حانات، تقديم عر اث، مناظرات، امتأبح

 توضيح: عمى كل طالب اعداد بحث يتناول الفكر األخالقي المعاصر
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الدرجاتإعطاء  -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء - أ
 (واألخالقن )الفالسفة . اندرية كرسو1

 . د. سحبان خليفات )منهج التحليل اللغوي(2

 . امام عبد الفتاح امام )فلسفة االخالق(3

 . عادل ظاهر )نقد الفلسفة الغربية(4

 . عادل ظاهر )مقالتي الحتمية والالحتمية(5

 . يمني طريف الخولي )العلم واالغتراب والحرية(6

 والدين(. باتريك نويل سميث )األخالقية 7
 . جون راولز )نظرية في العدالة(8
 . ىابرماس ) مستقبل الطبيعة البشرية... نحو نسالة ليبرالية(9

 . مجموعة مؤلفون) كتاب النظرية األخالقية(20
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
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 معمومات إضافية26.
 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------لمادة: منسق امدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


