
 
 

 

 

 

 

 

 

 األردنية الجامعة

االعتماد وضمان الجودة مركز  

المادة : فمسفة عصر التنوير  اسم  
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 1. المادة اسم  ةوالنيضة األوروبي عصر التنوير فمسفة

 2. المادة رقم 343432

 (نظرية،عمميةالمعتمدة ) الساعات ساعات 4
.3 

 (ةعممي ة،الفعمية )نظري الساعات -

 4. المتزامنة المتطمبات/ةالسابق المتطّمبات  فمسفة

 5. البرنامج اسم فمسفة بكالوريوس برنامج

 6. البرنامج رقم -

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. لمادةا مستوى بكالوريوس

 11. الدراسي الفصلالجامعي/  العام 3322/  3328

 12. العممية لمبرنامج الدرجة بكالوريوس

 13. في تدريس المادة ةاألخرى المشترك األقسام -

 14. التدريس لغة العربية

 تاريخالمادة الدراسية/  مخططاستحداث  تاريخ -
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .61

 a.shatara@ju.edu.jo البريد اإللكتروني ،35235رقم الياتف  ،(2 – 23الساعات المكتبية )األحد  ،433إدراج ما يمي: رقم المكتب  الرجاء
 

 

 المادة مدرسو .61

 البريد اإللكتروني ،35235رقم الياتف  ، (2 – 23  االربعاء -االثنين الساعات المكتبية ) ،433المكتب  رقم: يإدراج ما يم الرجاء

a.shatara@ju.edu.jo 
 . عامر شطارةد

 

 المادة وصف .61

 .الدراسية المعتمدة لخطةىو مذكور في ا كما
عام، منيا عمى سبيل المثال ال الحصر: التنوير في فرنسا، مونتيسكيو ودراستو  كلعن التنوير األوروبي بش ةىذا المساق مواضيع عديد يتناول

الفمسفة السياسية:  –الماديون: المتري ودولباخ  –والعقل اإلنساني، الموسوعيون: ديدرو، دالمبير  ياكلمقانون، فولتير والنزعة الربوبية، كوند
 .ر، فمسفة التاريخ: فيكو، ىيرد األلماني: كريستيان وولف، ليسنج، كانط رروسو، التنوي

mailto:a.shatara@ju.edu.jo
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 األىداف -أ
 بمعنى التنوير  الطالبتعريف  -
 التي ظيرت في عصر التنوير االوروبي . الفمسفاتبأىم  
 بأىم فالسفة التنوير . الطالبتعريف  -
 التنويرية . لفمسفاتا بينتمكين الطالب من عمل مقارنة  -
 عمى دور واىمية التنوير لتركيزا -
  التنويرفمسفة  نقد  -
 
 
 
 
 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 

 النظريات . ىذهوالنقدية في التعامل مع  التحميميةقدرة الطالب  تعميق -
 وتفسير الموضوعات التي تم طرحيا. استيعاب -
 وتقييم . تحميل -
 النظريات. تمكتوجيييا إلى  مكنالتي ي نتقاداتعمى اال التعرف -
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 لها الزمني الجدولو  الدراسيةالمادة  محتوى .02

 ّممالتع نتاجات التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس متحققةال

ايساااااريرن ااااازن ٍن ن  ااااازن

 انتُويز

 

الطمبة  تحضير
 و مناقشة عامة 

عالقة الفمسفة  ما
 الحديثة بالتنوير 

 عامو  مقدمة  االول .عامر شطارة د

ايساااااريرن ااااازن ٍن ن  ااااازن

 انتُويز

 

quiz  عصررر نهضة رر    الثاني .عامر شطارة د قبل التنوير ما– 

 –نهثررر رة نهية  ررر  

 نهث رة نهفرنس   

 
هرسارن نأسيتنانو ينن ول

 األورو ينن
التعرف عمى  مناقشة

 اسس التنوير
 فمسفةالتنوير اسس الثالث 

م نتسرررررررررررر      ر    -

 نهشرنئع 

 

م نتسررررررررررر       الرابع  ممخص مناقشة 

 ر   نهشرنئع 

 
 Candide, 

or 

Optimis

m     -ن

   كرَذيذا

 

نفررررررررررررررررررر هت ر   الخامس  كتابة ممخص مناقشة

نياارر نفزاَسااوا

  أرويه

 

 العقد االجتماعي كتاب
 " اميل"  كتاب

 -مناقشة
 تمخيص

 تخةرررررر   إن ،

 عرر  نإلنسرران

 فقرررررذ حريتررررر 

 عررررر  تخةررررر 

  ع  إنسان ت 

 حق قررررررررررررررررر 

.  كإنسان  

 

 جاك ر س  جان السادس 

 
 سيتم نوزيع المادة في حينة

 -مناقشة 
 تمخيص

   
  السابع

 
 
 

 انًوسو  وٌ
دياااااااااذرون/ن -

 ندااليب ز

االمتحااااااااااااان  -
 الفصمي 

   جوٌننوك الثامن   quiz "التسامح"  كتاب
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يو ذننااليتذرٌن     

نانف هي

 " ما التنوير "  مقالة
كااارَ ن ناناااذيٍنفاااينداااذودن

 يجزدنانعقم

 
 

 
 مناقشة 

 كرَ نايرَويم التاسع  التنوير الديني

هرسارن نأسيتنانو ينن ول

 األورو ينن
 -مناقشة

 امتحان 
معنى العممانية  

 فمسفيا
نناسرس ت ننننننننننننننننيفره ىن العاشر 

 انعهًرَ ت
انو يننتهرسارن نأسين ول

 األورو ينن
 /االجتًر ينانعقذ عشر الحادي  اسس العقد  مناقشة

 الحق الطبيعي 
هرسارن نأسيتنانو ينن ول

 األورو ينن
 -مناقثة 
 تمخيص

معنى الفردانية  
 فمسفيا

 انتقذونن–نانفزداَ ت عشر الثاني 

هرسارن نأسيتنانو ينن ول

 األورو ينن
 انتُويزناألورو ينَقذ عشر الثالث  نقد التنوير مناقشة

 شررةن نانذيٍنن شيي

 وانعهًرَ تنفينس رقنترريخي
في العالم  التنوير الرابع عشر    التنوير عربيا  مناقشة 

 دراسة–العربي 
 مقارنو 
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 التدريسية ستراتيجياتواال النشاطات .02

 التالية: لتدريسيةواالستراتيجيات ا النشاطات اللتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خ يتم
 الطالب  تحضير -
 العامة  المناقشات -
 بحث  تحضير -

 
 

 

 

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليب خالل من فةنتاجات التعمم المستيد تحققإثبات  يتم
 % quiz  21السريعة  االمتحانات -

 33/22/3328سيكون بتاريخ            %02    االمتحان الفصمي  -

 % 02االمتحان النيائي  -
 %21المناقشات الصفية  -

 

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 : ال يسمح بتجاوز الحد األقصى المسموح بو حسب قوانين وتعميمات الجامعة األردنية. والغياب سياسة الحضور -أ

:يمكن اعادة  االمتحان لمطالب الذي لم يستطع الحضور في حالة تم تقديم  المحدد الوقتفي  توتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 عميد الكمية . لدكتورعذر رسمي مختوم من األستاذ ا

 السالمة والصحة إجراءات -ج

: الغش في االمتحانات غير مقبول عمى اإلطالق وسيتم محاسبة المخالف حسب أنظمة وقوانين  يوالخروج عن النظام الصف الغش -د
 الجامعة األردنية 

 . األولى: سيتم مناقشة كيفية توزيع العالمات في المحاضرة  الدرجات إعطاء -ه

 للمادة متوفرة مكتبة ألجامعه .: الكتب والمراجع المطلوبة  دراسة المادة يف تسيم التيو  الجامعةب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .00

 

 

 
 

 المراجع .22

 
 

 والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة. المقررة،الكتب  -أ
 

 انًزاجعن 

 نوكن نانتسريخ

ديٍنانفطزةن–اال تزافرثنن–إي منن–روسو ننانعقذناالجتًر ين  

روحنانشزائعيوَتسك ون ن  

 كرَ ن نانذيٍنفيندذودنيجزدنانعقم

 كرَ ن نيشزوعنانسالونانذائىن

 كرَ ن نَقذنانعقمنانًذضن

 ايسريرن زن ٍن ن  زنانتُويز

س تىنا تًردنهذانانكتربنكًزجعنرئ سيننهًذرضزاثن.ن- ولنهرسارن نأسيتنانو يناألورو ينن  

  شيين شررةن نانذيٍنوانعهًرَ تنفينس رقنترريخي

  بذنانزدًٍن ذو ننكرَ ن 

 دروصنفينترريخنانفهسفتن ند.َج بن هذ ن

- The philosophy of Enlightenment  - by Ernst Cassirer 
- Engaging Political philosophy – by Andrew Levine  
-  
 
 

 
 
 . التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

 

 ضافيةإ معمومات .02
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 -3/23/3328: اريخالت - ------------------------التوقيع:  --------د.عامر شطارةمنسق المادة:  اسم

 --------------------------- التوقيع     د. ضرار بني ياسين/ عامر شطارة : لقسم/ ابكاالوريوس -لجنة الخطة مقرر-

 -------------- ------------------- التوقيع ---------الدكتور عامر شطارة--القسم:  رئيس

 --------------------------------- توقيعال -------------------------الكمية:  لجنة الخطة/ مقرر

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

  
 

 :إلى نسخة
 القسم رئيس

 العميد لضمان الجودة مساعد
 المادة ممف


