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 1. اسم المادة الفمسفة الحديثة 

 2. رقم المادة 3232233

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج الفمسفة

 6. رقم البرنامج 2

 7. الجامعةاسم  الجامعة األردنية

 8. الكمية االداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3302/3333

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةريخ استحداث تا 33/2/3302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 الدكتور عامر شطارة منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 shatara@ju.edu.joa.( 33222ح، ث، خ ) 03-0

 عامر شطارة الدكتور مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 03-03االربعاء  -االثنين

 233 الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب
 ju.edu.jo@a.shatara .، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
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 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 ىيجل -ىيوم، المثالية االلمانية: كانط  -باركمي-اليبنتز ،التجريبية : لوك -سبينوزا -الفمسفة العقالنية: ديكارت

 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
  الفاسفة الحديثةفي إغناء خبرة الطالب ومعرفتة بأىم اإلتجاىات  -
  الحديثة إغناء خبرة الطالب ومعرفتة بأىم لمصطمحات ومفاىيم الفمسفة -
 ةالحديثةتطوير قدرات الظالب التحميمية والنقدية من خالل النصوص  -

 
 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن:

  حدبثةمل مع الفمسفات التعميق قدرتة النقدية والتحميمية في التعا -
 الحديثةالتعرف عمى أىم اإلتجاىات الفكرية  -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 –روح الفمسفة الحديثة 
 جوزايا رويس

التعرف عمى اسس  ت صفيةمناقثا 
 الفمسفة الحديثة 

 مقدمة عامة  األول د.عامر شطارة

تاريخ الفمسفة الحديثة 
 وليم رايت –

 اإلتجاه العقالني  مفدمة  د.عامر شطارة التعرف عمى مناقشات

 –مقالة الطريقة 
 ديكارت 

فمسفة  التعرف عمى تقديم اوراق عمل
 ديكارت

 ديكارت  د.عامر شطارة

 -خالق عمم اآل
 سبينوزا

تفديم شروحات 
 قصيرة

 التعرف عمى
 سبينوزا

   د.عامر شطارة
 سبينوزا

 -مقالة في الميتافيزيقا 
 اليبنتز

فمسفة  التعرف عمى مناقشات  
 اليبنتز

 اليبنتز  د.عامر شطارة
 

 -المونادولوجيا 
 اليبنتز

 اليبنتز  د.عامر شطارة التعرف عمى امتحان قصير 

ديثة تاريخ الفمسفة الح
 وليم رايت –

 التعرف عمى مناقشات
 الفمسفة التجريبية 

 اإلتجاه التجريبي مقدمة د.عامر شطارة

مقالة في الفاىمة 
 البشرية 

فمسفة  التعرف عمى تقديم اوراق عمل
 جون لوك

 جون لوك  د.عامر شطارة

 االمتحان الفصمي      
رسالة في الطبيعة 

 البشرية
 ديفد ىيوم   شطارةد.عامر  التعرف عمى مناقشات

 باركمي   د.عامر شطارة التعرف عمى تقديم اوراق عمل ثالث محاورات 
 باركمي   د.عامر شطارة التعرف عمى مناقشات 

دراسات في الفمسفة 
 –الغربية الحديثة 

 صمدق جالل العظم

 العقالنية النقدية   د.عامر شطارة التعرف عمى امتحان قصير

لكل مقدمة 
 ميتافيزيقا ممكنة 

فمسفة  التعرف عمى امتحان قصير
 كانط

 كانط   د.عامر شطارة

الدين في حدود 
 العقل

 كانط  د.عامر شطارة التعرف عمى تقديم اوراق عمل

 المثالية األلمانية   د.عامر شطارة التعرف عمى امتحان قصير 
فمسفة  التعرف عمى مناقشات 

 ىيجل
 ىيجل  

 ىيجل  د.عامر شطارة التعرف عمى ملتقديم اوراق ع 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 مناقشات صفية -
 امتحانات قصيرة -
 اوراق عمل -
 عروض  –افالم  -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  تمي
 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : اتباع ما تمميو قوانين الجامعة بخصوص الحضور والغياب ) مرفق القانون( والغياب سياسة الحضور -أ

 :  المحدد الوقتت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 : اتباع ما تمميو قوانين الجامعة بخصوص الغش والخروج عن النظام ) مرفق القانون( الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب( )المرافق،مصادر التعّمم والتعميم  .02
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 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء - أ
 ديكارت ، ترجمة جميل صميبا –مقالة في المنيج  -
 ترجمة محمود سيد أخمد –وليم رايت  –تاريخ الفمسفة الحدبثة  -
 نرجمة حسن حنفي –ة في الالىوت والسياسة رسال –سبينوزا  -
 ترجمة جالل الدين سعيد -عمم االخالق –سبينوزا  -
 ترجمة الطاىر بن قيزة -مقالة في االميتافيزيقا –اليبنتز  -
 ترجمة عبدالمة العروي  –دين الفطرة  –روسو  -
 الدين الطبيعي -ىيوم -
 نقد العقل المحض –كانط  -
 كانط مقدمة لكل ميتافيزيقا ممكنة -
 رسالة في الحكومة المدنية  –جون لوك  -
 رسالة في الفاىمة البشرية -
 راوية عباس –الفمسفة الحديثة والنصوص  -
 محمد الشيخ -فمسفة الحداثة عند ىيجل -
-  

 
 
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
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