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 1. اسم المادة معاصرة الالفمسفة 

 2. رقم المادة 3243032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب الفمسفة الحديثة 

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكمية األداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة سنة رابعة –البكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3402/3434

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. تدريسلغة ال العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  04/04/3402 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

  - منّسق المادة .61

 ال يوجد

 : الدكتور عامر شطارة المادة مدرس .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 243 راج ما يمي: رقم المكتبالرجاء إد

 03-04األربعاء من الساعة  –: اإلثنين  ، الساعات المكتبية
 ju.edu.jo@a.shatara .، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
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 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 والوجودية والماركسية والبراجماتية والوضعية والفمسفية التحميمية والنقدية  ودية دراسة ألىم اإلتجاىات في الفمسفة المعاصرة كالظاىراتية واالوج

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
 في الفاسفة المعاصرة إغناء خبرة الطالب ومعرفتة بأىم اإلتجاىات  -
 إغناء خبرة الطالب ومعرفتة بأىم لمصطمحات ومفاىيم الفمسفة المعاصرة  -
 من خالل النصوص المعاصرةتطوير قدرات الظالب التحميمية والنقدية  -

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب

 تعميق قدرتة النقدية والتحميمية في التعامل مع الفمسفات المعاصرة  -
 التعرف عمى أىم اإلتجاىات الفكرية المعاصرة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

مقدمة في الفمسفة 
 مخمد ميران –المعاصرة 

 
مناقشات 

 صفية 

التعرف عمى 
األسس الفمسفية 

لمفمسفة المعاصرة 
 بشكل عام 

 مقدمة عامة  االول  د.عامر شطارة

وليم  –ما البراجماتية 
 جيمس

 
مناقشات 

- quiz 

التعرف عمى 
األسس الفمسفية 

 لمفمسفة البراجماتية 

 الفمسفة البراجماتية  الثاني   

الوجودية فمسفة إنسانية  
 سارتر  –

 
 مناقشات 

التعرف عمى 
األسس الفمسفية 
 لمفمسفة  الوجودية

 الفمسفة الوجودية   الثالث  

 روايات سارتر  أحد 
 
 

أوراق عمل  
 نقاش  –

التعرف عمى 
 األدب الوجودي

 الفمسفة الوجودية   الرابع  

مدخل الى الفمسفة 
أنطوم  –الظاىراتية 

 خوري
اتجاىات الفمسفة 

امييل  -المعصرة
 برييو

 
  -نقاش 

امتحانات 
 قصيرة 

التعرف عمى 
األسس الفمسفية 
 لمففينومنولوجيا 

 وجيا الفينومنول الخامس   

تحوالت الفينومنولوجيا 
محمد بن  –المعاصرة 

 سباع

  -نقاش 
امتحانات 

 قصيرة

تحوالت  
الفينومنولوجيا 

 المعاصرة 

 الفينومنولوجيا السادس 

 األمتحان النصفي  السابع    

مدخل الى الفمسفة 
محمد  –المعاصرة 

 رشوان 

التعرف عمى  
األسس الفمسفية 

 لمبنيوية

 البنيوبة  ثامنال 
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مدخل الى الفمسفة 

محمد  –المعاصرة 
 رشوان

 
 مناقشات صفية 

التعرف عمى 
سفية األسس الفم

 التخميمية

 الفمسفة التحميمية  التاسع  د.عامر شطارة

 –ىذه ىي الماركسية 
 ىنري لوفيفر

 
مناقشات 

- quiz 

التعرف عمى 
األسس الفمسفية 

 الماركسية 

 -الفمسفة الماركسية العاشر  
المذىب المادي 

  الجدلي 
النظرية النقدية 

 –لمدرسة فرانكفورت 
 كمال بومنير

عمى التعرف  
األسس الفمسفية 
 لممدرسة النقدية

  الحادي عشر 
 المدرسة النقدية 

النظرية النقدية  
 –لمدرسة فرانكفورت 

 كمال بومنير 

التعرف عمى  
األسس الفمسفية 
 لممدرسة النقدية

  الثاني عشر  
 المدرسة النقدية

التعرف عمى   المراقبة والمعاقبة  
األسس الفمسفية 

 لفمسفة فوكو

   
 فوكو

      
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 مناقشات  –فيديوىات  –ابحاث  –كتب  -القراءة

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل  من المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 المناقشات الصفية -
 امتحانات سريعة  -
 اوراق عمل -

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 :  تنفذ قوانين الجامعة بخصوص الغياب  والغياب سياسة الحضور -أ

  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 صحةوال إجراءات السالمة -ج

 : تتخذ اإلجراءات القانونية عمى الطالب الذي يغش في االمتحانات او من يخل بالنظام العام الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 04-24-34 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

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

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء - أ
 وليم جيمس –ما البراجماتية  -
 سارتر  –الوجودية فمسفة إنسانية  -
 عبد األمير الشمري  –دراسات مختارة من الفمسفة الغربية المعاصرة  -
 مخمد ميران / محمد مدين  –لمعاصرة الفمسفة ا -
 أنطوم خوري  –مدخل الى الفمسفة الظاىراتية  -
 خديجة العزيزي  -التخميل النفسي الوجودي وفينومنولوجيا االنفعال عند سارتر -
 ويل كيميمكا –مدخل الى الفمسفة السياسية المعاصرة  -
 ترجمة محمود قاسم  –أميل بريية  –إتجاىات الفمسفة المعاصرة  -
 ترجمة نصار عبدالمة  –أنطون دي كرسبي  –عالم الفمسفة المعاصرة أ -
 غادة عبد الستار ميدي ) مقالة عممية ( –األصول لفمسفية والعممية لثورة العمم المعاصرة  -
 ترجمة عزت قرني  –بوشنسكي  –المعاصرة في أوروبا القمسفة  -
 كمال بومنير –النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت  -
 ترجمة محمد عيتاني  -ىنري لوفيفر –ماركسية ىذه ىي ال -
 ترجمة عمي مقمد -والدة السجن –المراقبة والمعاقبة  –فوكو  -

 
  
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
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------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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


