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 1. اظم املادة  الفلعفت العُاظُت والاحخماعُت

 2. سكم املادة  4030022

ت،عملُت(  ظاعاث عملُت 0  العاعاث املعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت(  ظاعاث 0  العاعاث الفعلُت )هظٍش

باث العابلت/املخطلباث املتزامىت  ال ًىحذ
ّ
 4. املخطل

 5. اظم البرهامج  البيالىسٍىط

 6. سكم البرهامج  0

 7. اظم الجامعت  الاسدهُت

 8. اليلُت  الاداب

 9. اللعم  الفلعفت

 10. معخىي املادة  بيالىسٍىط

 11. العام الجامعي/ الفطل الذساس ي  الثاوي

 12. لبرهامجالذسحت العلمُت ل  بيالىسٍىط

غ املادة  ال ًىحذ  13. ألاكعام ألاخشي املشترهت في جذَس

غ  العشبُت  14. لغت الخذَس

خ   43/2/4302 خ اظخدذار مخطط املادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاحعت مخطط املادة الذساظُت
.15 

 

 املادة مدرس  .61

 003:  : سكم املىخبما ًلي الشحاء إدساج

 04-00، الخمِغ مً العاعت  04-00لثالزاء مً العاعت : ا، العاعاث املىخبُت

 42200: سكم الهاجف

ذ إلالىترووي  . A.shatara@ju.edu.joالبًر

 

61. 

ذ إلالىتروويما ًلي الشحاء إدساج  .: سكم املىخب، العاعاث املىخبُت، سكم الهاجف، البًر

 

 

 

mailto:A.shatara@ju.edu.jo
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 وصف املادة .61

 .مزوىس في الخطت الذساظُت املعخمذة هى  هما

 

 

 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريض أهداف  19.

اث العُاظُت بذء مً الفترة الُىهاهُت مخمثله في افالطىن واسظطى مشوسا  :ألاهذاف -أ الى الحلبت تهذف املادة الى حعٍشف الذاسظين بيشأة وجطىس ألافياس والىظٍش

ت ومً زم الىلىج الى العطش الحذًث  عشبُتمُت الاملعُدُت الاوسوبُت والاظال  ب على مىاكشت ألافياس العُاظُت الىظٍش الى الىكذ الحاغش.هما بهذف امللشس الى الخذٍس

 بطىسة هلذًت .تهذف املادة الى اهعاب الطالب اللذسة على الخعامل مع إلافتراغاث املعبلت في الفىش العُاس ي .

 

 

م: ًخىكع مً  -ب
ّ
 ًيىن كادس  أناملادة  إنهاءالطالب عىذ هخاحاث الخعل

 
 أن: على ا

اث العُاظُت التي ظادث في فتراث مخخلفت . -  الخعشف على أهم الىظٍش

اث العُاظُت. -  الخعشف على أهم املفاهُم العُاظُت التي جخأظغ عليها الىظٍش

خي. - اث في إطاسها الضماوي صجطىسها الخاٍس  إدسان املفاهُم والىظٍش

 ىش العُاس ي بشيل عام .اظدششاف معخلبل الف -

 ملاسهت الفىش العُاس ي ألاوسوبي مع الفىش العُاس ي ألاظالمي بشيل عام والعشبي بشيل خاص. -

 

 مهاساث اظاظُت ًخىكع ان ًىدعبها الطالب عىذ إنهاء املادة :

 إهدعاب اللذسة على جدلُل الىطىص الفلعفُت في مجاٌ الفىش العُاس ي. -

 العُاس ي واللذسة على جلُُم الافياس العُاظُت  بشيل مىغىعي.الخذسب على الىلذ الفلعفي للىظ  -

اث العُاظُت والفلعفُت. -  إهدعاب مهاسة إًجاد إلافتراغاث املعبلت املخػمىه في الىظٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراشيت محخوى  .02



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
4 

 ألاشبوع املحخوى 
م  املدّرس

ّ
هخاجاث الخعل

 املراجع قييمأشاليب الخ املخحققت

ٌ  ملذمت عامت  ألاو

 

    عامر شطارة

الفلعفت العُاظُت عىذ 

 افالطىن 

الخفىير العُاس ي  مىاكشت وخىاس   الثاوي

ت العُاظُت  والىظٍش

 ظدُفً دًلى

 041 -92ص 

الفلعفت العُاظُت عىذ 

 أسظطى

ظدُفً دًلى مً ص  مىاكشت وخىاس   الثالث

043- 041 

الفلعفت العُاظُت في 

الىظطى  العطىس 

اللذٌغ  –املعُدُت 

 اغعطين أهمىرج

 الشابع

 

ظدُفً دًلى مً ص  امخدان كطير  

013- 090 

------ 

مذخل الى الفىش 

العُاس ي اللذًم 

 والىظُط

002-7303 

 

الفلعفت العُاظُت في 

العطىس الىظطى 

إلاظالمُت ،الفاسبي 

 أهمىرج

    الخامغ

 مناقشت وحوار

أاء اهل املذًىت الفاغلت 

 سابيالفا –

ألااهخلاٌ الى العطىس 

 الحذًثت

 مىُافُلي

خ الافياس العُاظِىت  مناقشت وحوار   العادط جاٍس

فشاوعىا شخالُه مً  –

 049 -22ص 

----- 

 هخاب ألامير

 جىماط هىبغ

 العلذ إلاحخماعي

 

كشاءاث مً هخاب     العابع

 اللُفُازان

 حىن لىن

 العلذ إلاحخماعي

ً هخاب في كشاءاث م   عامر شطارة الثامً

 الحيىمت املذهُت

 

 

 

 حان حان سوظى

 مفهىم املىاطىت-

كشاءاث مً هخاب العلذ     الخاظع

هخاب أضل  –إلاحخماعي 

 الخفاوث بين البشش



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
5 

 واهط

 الذولت اليىصمىبىلخاهُت

كشاءاث مً هخاب في     العاشش

 واهط -العالم الذائم

دساظاث في فلعفت 

 واهط العُاظُت

 : هُجل

ُدًُ العُذ دًال-الذولت 

 إلاغتراب –والعبذ 

 هلذ هُجل لياهط

     الحادي عشش

قراءاث مخخلفت 

 شخعطى في حينها

 

 ماسهغ

/ هلذ  هُجلهلذ 

الشأظمالُت واللُبرالُت 

 .البذًل إلاشتراوي

قراءاث في كخاب رأس     الثاوي عشش

 املال / البيان الشيوعي

 ماهغ فُبر

الذًً هلذ ماسهغ/ 

 والعلطت

قراءاث في كخاب العلم     الثالث عشش

والصياشت بوصفها 

حرفت.و كخاب رجل 

العلم و رجل الصياشت 

. 

البروحصخاهديت و روح 

 الرأشماليت

 خىت اسهذث

 الفعل –ألازش  -العمل

قراءاث في كخاب في     الشابع عشش

 الثورة ،

 

 

 حىن سولض

 مفهىم حذًذ للعذالت

قراءاث في كخاب    عامر شطارة الخامغ عشش

لت كإهصاف . و العدا

كخاب في الليبراليت 

 الصياشيت .

 هابشماط

 الفعل الخىاضلي

 الذًلشاطُت الدشاوسٍت

     العادط عشش
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 النشاطاث والاشتراجيجياث الخدريصيت .06

ش هخاحاث الخعلم املعتهذفت مً خالٌ  ًخم عُتجطٍى  الخالُت: اليشاطاث والاظتراجُجُاث الخذَس

 هلاشاث و وخىاس خالٌ املداغشة -

 امخداهاث كطيرة -

 جلذًم بدىر و عشوع -

 

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أشاليب .00

 الخلُُم واملخطلباث الخالُت: أظالُبخالٌ مً  املعتهذفت هخاحاث الخعلم جدلمإزباث  ًخم

 

 

 

 

 الصياشاث املخبعت باملادة .02

 ظاعاث هدذ أكص ى( 1خعب كىاهين الجامعت ) جباع اللىاهين الخاضت بالحػىس والغُاب : ًخم أ والغُاب ظُاظت الحػىس  -أ

 الىكذ املدذداث وحعلُم الىاحباث في الغُاب عً الامخداه -ب

 والصحت إحشاءاث العالمت -ج

 : جطبم كىاهين الجامعت املعىُت بالغش والىظام العام الغش والخشوج عً الىظام الطفي -د

 إعطاء الذسحاث -ٌ

 حعهم في دساظت املادةالتي و الجامعت ب املخىفشة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )املشافم، املعذاث، ألاحهضة، البرمجُاث، املخخبراث، املشاغل، اماهً الخذٍس

 

 

 املراجع .02

 

ت املخططت:  الىخب املطلىبت، واللشاءاث واملىاد العمعُت والبطٍش

 شحمت خىا خباصأفالطىن ، الجمهىسٍت ج

 أسظطى ،هخاب العُاظت ،جشحمت

 الفاسابي ،أبى الىطش،أساء اهل املذًىت الفاغلت

 0291الفاسابي ، أبى الىطش، العُاظت املذهُت .جدلُم ق.م الىجاس ،بيروث 

 0233. يشىساث املىخب الخجاسي .مبيروث . خيري خماد مىُافُلي ،هُلىال.ألامير ،جشحمت 

 4300ن:ألاضٌى الطبُعُت والعُاظُت لعلطت الذولت ،جشحمت دًاها خشب و بششي ضعب.بيروث ،داس الفاسابي هىبغ،جىماط. اللُفُُازا

 0272لىن،حىن.في الحىم املذوي ،جشحمت ماحذ فخشي ،بيروث 

ض لبِب ،املىظمت العشبُت للترحمت   4300سوظى ،حان حان. العلذ إلاحخماعي ،جشحمت عبذ العٍض
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 4333.اللاهشة ،ألاهلُت لليشش شحمت إمام عبذ الفخاح إمام هُجل ، أضٌى فلعفت الحم ،ج

 ،جشحمت عطام أمينماسهغ واهجلض،البُان الشُىعي 

 4300بالن ،جشحمت عضالذًً الخطابي ،املىظمت العشبُت للترحمت ،بيروث  –غُىم ظُبرجان 

 4304مدمذاوي ، علي عبىد . الفلعفت العُاظُت املعاضشة ،ابً الىذًم لليشش ،بيروث 

خ ألافياس العُاظُت ،جشحمت خلُل أخمذ خلُل ،معهذ إلاهماء العشبي،بيروث   0292شخالُت،فشاوعىا. جاٍس

 4300فُاع ،عامش . مذخل الى الفىش العُاس ي ،داس صهشان لليشش ،ألاسدن 

 0222العُاس ي في الُىهان اللذًمت .جشحمت خىا عبىد .ألاهلي لليشش ،ظىسٍا هشظِعُان،ف.ط. الفىش 

 0293شىفالُت،حان حان. أمهاث الىخب العُاظُت ،جشحمت حىسج ضذكني ،ميشىساث وصاسة الثلافت العىسٍت .

ت العُاظُت واملجخمع املذوي ، جشحمت وبُع وهبت .مطبىعاث املج  4330للثلافت ،اللاهشة لغ ألاعلى دًلى،ظدُفً . الخفىير العُاس ي والىظٍش

 . العُاظت هدشفتفُبر ،ماهغ 

 . في الثىسة اسهذث ،خىه

 . اللُبرالُت العُاظُت سولض،حىن 

 

 

 

 الىخب املىص ى بها، وغيرها مً املىاد الخعلُمُت الىسكُت وإلالىتروهُت.  -ب

 

 

 

  - أ

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

خ: الخ -                                الخىكُع:                         د.عامش شطاسة      ميعم املادة: مذسط أو   -07/0/4302اٍس

 -------------------------------------- الخىكُع --------------------------/ اللعم: ملشس لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخىكُع -------------------------اليلُت:  ملشس لجىت الخطت/

 --------------------------------الخىكُع -------------------------------------------العمُذ: 


