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  مخطط املادة الدراسيت

 

 

 منّسق املادة .61

ذ ؤلالىتروويما ًلي الشحاء إدساج  .: سكم اإلاىخب، الصاعاث اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

ذ ؤلالىترووي )ح، ر، خ(، سكم الهاجف )ال ًىحذ(، الب 11-9(، الصاعاث اإلاىخبُت ) 319سكم اإلاىخب )  (malsamhori@gmail.comًر

 مدرسو املادة .61

ذ ؤلالىتروويما ًلي الشحاء إدساج  .: سكم اإلاىخب، الصاعاث اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

ذ ؤلالىترووي ) 11-9(، الصاعاث اإلاىخبُت ) 319سكم اإلاىخب )  (malsamhori@gmail.comح، ر، خ(، سكم الهاجف )ال ًىحذ(، البًر

 

 وصف املادة .68

 .مزوىس في الخطت الذساشُت اإلاعخمذة َى  هما

 ًىاكغ َزا اإلاصاق أَم اإلاعىالث الخللُت التي جتراءي في مُادًً ؤلاداسة العامت وإداسة اإلاؤشصاث الخاؼت... إلخ

 

 

 1. اشم اإلاادة أخالق اإلاهىت

 2. سكم اإلاادة 2313352

ت،عملُت( 3  الصاعاث اإلاعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت( 3  الصاعاث الفعلُت )هظٍش

باث الصابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال ش يء
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اشم البرهامج بيالىسٍىس

 6. سكم البرهامج 3

 7. اشم الجامعت الجامعت ألاسدهُت

 8. اليلُت آلاداب

 9. اللصم الفلصفت

 10. مصخىي اإلاادة بيالىسٍىس

 11. العام الجامعي/ الفؽل الذساس ي 2118/2119الثاوي 

 12. الذسحت العلمُت للبرهامج بيالىسٍىس

ض اإلاادة ال ًىحذ  13. ألاكصام ألاخشي اإلاعترهت في جذَس

 14. لغت الخذَسض العشبُت

خ اشخدذار مخطط  2118 خ جاٍس اإلاادة الذساشُت/ جاٍس

 مشاحعت مخطط اإلاادة الذساشُت
.15 



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2 مخطط اإلاادة الذساشُت                           
 

 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :ألاَذاف - أ

ت والصعادة، بدُث ًخعشف الطالب على اإلاشحعُاث التي ٌصخمذ منها الاوصان ِفعله الخللي.البدث في اإلاثل التي ٌصعى ؤلاوصان لخدلُلها: الى  .1  احب، الحٍش

اث ألاخالكُت الىبري. .2  ؤلاإلاام بالىظٍش

اث وبين الىاكع. .3  الشبط بين الىظٍش

ىح خىل اللفاًا ألاخالكُت اإلاخخلفت باشخعمال اإلاىهج الاشخلشائي واإلاىهج الاشخيباطي. .4  الخفىير بـى

 الخفىير الىاكذ في ألاخالق. اشخعمالسة على اللذ .5

 الخعشف إلى أخالكُاث اإلاهً اإلاخخلفت. .6

ب على خل اإلاعىالث ألاخالكُت. .7  الخذٍس

م: يخوقع من الطالب عند  - ب
ّ
 يكون قادر  أناملادة  إنهاءهخاجاث الخعل

 
 أن: على ا

اث ألاخالكُت( و  .1 ا على أسؿ الىاكع.الخعشف الى اإلاذاسس الشائذة في مجال فلصفت ألاخالق )الىظٍش  هُف ًمىً جطبُم افياَس

اث ألاخالكُت على كفاًا ألاخالق. .2  الخطبُم العملي للىظٍش

 الخمىً مً اإلاداججت باشخخذام اإلاىهج الاشخلشائي واإلاىهج الاشخيباطي. .3

 يل مهىت.بأخز همارج مً َزٍ اإلاهً والخعشف على اللىاعذ ألاخالكُت الخاؼت ب الخعشف على أخالكُاث اإلاهً اإلاخخلفت  .4
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 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 

م اإلاخدللت أشالُب الخلُُم اإلاشاحع
ّ
 اإلادخىي  ألاشبىع اإلاذّسس هخاحاث الخعل

اث ألاخالكُت الىبري بعيل عام. .1 العشؿ والىلاط   الخعشف إلى الىظٍش

ت وألاخالق العملُت .2  الخمُيز بين ألاخالق الىظٍش

اث ألاخالك ألاول  د. مها الصمهىسي  ُت.الىظٍش

ت وألاخالق العملُت(  .)لفشق بين ألاخالق الىظٍش

ت أفالطىن وأسشطى في ألاخالق  الىلاط واإلاداججت  الخعشف على هظٍش

 واللذسة على الخمُيز بُنهما.

ت أفالطىن في ألاخالق الثاوي د. مها الصمهىسي  .هظٍش

 .أخالق الففُلت عىذ أسشطى

 .الابُلىسٍت والشواكُت الثالث د. مها الصمهىسي ُلىسٍين والشواكُينالخعشف على ألاخالق عىذ ألاب الىلاط والعشؿ 

الىلاط، الخدىُم،  

 العشؿ، الىلذ

الخعشف إلى مزَب اإلاىفعت والاهخلاداث التي وحهذ 

 إلُه

 أخالق اإلاىفعت )دولباخ(. - الشابع د. مها الصمهىسي

 مزَب بيخام ومزَب حل في اإلاىفعت. -

 الىلاط، العشؿ 

 ويالخدىُم العلال

ل واهط(. - الخامض د. مها الصمهىسي الخعشف إلى فلصفت واهط ألاخالكُت. اإلالاسهت والىلذ  مزَب الىاحب الخالؾ )اماهٍى

 اإلابادئ واللىاعذ ألاخالكُت. -

 الحىاس 

 الىلاط

 العشؿ

 الخعشف على كىاعذ ألاخالق في مهىتي

 اإلاداماة. .1

 طب ألاشىان. .2

اث ألاخالكُت  وسبطها بالىظٍش

كىاعذ الاخالق في اإلاهً اإلاخخلفت )همارج( وسبطها  - الصادس د. مها الصمهىسي

اث الفلصفُت اإلاخخلفت.  بالىظٍش

 اإلاداماة .1

 طب ألاشىان. .2

 الحىاس 

 الىلاط

 العشؿ

 الخعشف على كىاعذ ألاخالق في مهىتي

 الخعلُم

 الصحافت

اث ألاخالكُت  وسبطها بالىظٍش

في اإلاهً اإلاخخلفت )همارج( وسبطها كىاعذ الاخالق  - الصابع د. مها الصمهىسي

اث الفلصفُت اإلاخخلفت.  بالىظٍش

 الخعلُم .3

 الصحافت. .4

 الحىاس 

 الىلاط

 العشؿ

 الخعشف على كىاعذ ألاخالق في مهىتي

 تشالهىذ

 البىىن

اث ألاخالكُت  وسبطها بالىظٍش

كىاعذ الاخالق في اإلاهً اإلاخخلفت )همارج( وسبطها  - الثامً د. مها الصمهىسي

اث  الفلصفُت اإلاخخلفت. بالىظٍش

 الهىذشت. .5

 البىىن. .6
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 الحىاس 

 الىلاط

 العشؿ

 الخعشف على كىاعذ ألاخالق في مهىتي

م  الدصٍى

 اللفاء

اث ألاخالكُت  وسبطها بالىظٍش

كىاعذ الاخالق في اإلاهً اإلاخخلفت )همارج( وسبطها  - الخاشع د. مها الصمهىسي

اث الفلصفُت اإلاخخلفت.بالىظ  ٍش

م .7  الدصٍى

 اللفاء .8

 الحىاس 

 الىلاط

 العشؿ

الخعشف على كىاعذ ألاخالق في مهىت الطب البعشي 

اث ألاخالكُت  وسبطها بالىظٍش

كىاعذ الاخالق في اإلاهً اإلاخخلفت )همارج( وسبطها  - العاظش د. مها الصمهىسي

اث الفلصفُت اإلاخخلفت.  بالىظٍش

 الطب البعشي  .9

 مىاظشة 

 سخىا

 الحادي ععش د. مها الصمهىسي 

 الثاوي ععش

 الخفىير الىاكذ في ألاخالق

دساشت معىالث أو مىاكف أخالكُت كذ جىاحه الفشد  -

 في مهىت معُىت

الىلاط، الحىاس،  

العشؿ، الخدلُل 

 للىؽىػ

 الثالث ععش د. مها الصمهىسي 

 الشابع ععش

اث  عشؿ لألبدار التي كام الطالب بىخابتها وهي للىظٍش

 خالكُت اإلاعاؼشةألا 

 مشاحعت للمادة )جلذًم حغزًت ساحعت( الخامض ععش د. مها الصمهىسي   
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

ش هخاحاث الخعلم اإلاصتهذفت مً خالل  ًخم صُتجطٍى  الخالُت: اليعاطاث والاشتراجُجُاث الخذَس

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 الخلُُم واإلاخطلباث الخالُت: أشالُبخالل مً  اإلاصتهذفت هخاحاث الخعلم دلمجإزباث  ًخم

 

 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغُاب شُاشت الحفىس  -أ

 الىكذ اإلادذداث وحصلُم الىاحباث في الغُاب عً الامخداه -ب

 والصحت إحشاءاث الصالمت -ج

 الغغ والخشوج عً الىظام الؽفي -د

 حاثإعطاء الذس  -ٌ

 حصهم في دساشت اإلاادةالتي و الجامعت ب اإلاخىفشة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاحهزة، البرمجُاث، اإلاخخبراث، اإلاعاغل، اماهً الخذٍس

 

 

 املراجع .02

 

ت اإلاخؽؽت:  -أ  الىخب اإلاطلىبت، واللشاءاث واإلاىاد الصمعُت والبؽٍش

 

ا مً اإلاىاد الخعلُمُت الىسكُت وؤلالىتروهُت.ى ىص اإلاالىخب   -ب  بها، وغيَر
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 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

خ: الخ - ---------------------الخىكُع:  -------------------ميصم اإلاادة: مذسس أو   ------------------اٍس

 -------------------------------------- الخىكُع --------------------------/ اللصم: ملشس لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------سئِض اللصم: 

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

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


