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 1. اسم المادة نصوص فلسفٌة بلغة أجنبٌة

 2. رقم المادة 3292032

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ ثالث ساعات
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ 

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال ٌوجد

 5. اسم البرنامج فً الفلسفة الدكتوراةبرنامج 

 6. البرنامجرقم  20-32

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفلسفة

 10. مستوى المادة دكتوراة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الثانً -3902/3900

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراة

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. التدريسلغة  العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3900ٌناٌر  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .الرجاء إدراج ما ٌلً: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونً

-------------------------------------------------- 

 مدرسو المادة .61

 د. ماجدة عمر

 (0-03ربعاء )األثالثاء والثنٌ  واالدحد واأل :وإرشاد الطلبة ، الساعات المكتبٌة(203) رقم المكتب

 32032رقم الهاتف: 

   m_a_omar@ju.edu.jo:البرٌد اإللكترونً 

 

 
 وصف المادة .61

 نصوووص فمسووفّية مختوووارة موون تووواريخ الفمسووفة  ول مووال ففسوووفة مروول  الميتافيزيقوووا  ألرسووطو   التوو مفت  لوووديكارت   الحريووة  لجوووون اسووتيوارت مووول 
 البراجماتية  لولَيم جيمس   نداء إلى األمة األلمانية  لفخته   مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبمة يمكن لن تصبح  مًما  لكانط.



 الجامعة األردنٌة                         مخطط المادة الدراسٌة                                مركز االعتماد وضما  الجودة 

 

         
2 

 س المادة ونتاجات تعلمهاأهداف تدري 19.

 األهداف: -أ

 .النصوص الفمسفية بالمغة اإلنجميزية بعدد منإغناء خبرة الطالب ومعرفته  -
 بالمصطمحات الفمسفية بالمغات العربية واإلنجميزية.إغناء خبرة الطالب  -
 .قراءة نصوص فمسفية بالمغة اإلنجميزية  برالتحميمية والنقدية  ت الطالبطوير قدرات -
 

 :على انتاجات التعلّم: ٌتوقع م  الطالب عند إنهاء المادة أ  ٌكو  قادر   -ب

 
 .النص الفمسفيالنقدية والتحميمية في التعامل مع  تهتعميق قدر  -
 . دد من النصوص الفمسفية بالمغة اإلنجميزيةومناقشة  رض وتفسير  -
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 التقٌٌم أسالٌب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتدحققة

 :المدّرس

 د. ماجدة عمر 
 المدحتوى األسبوع

William James, 

(1995) 

"Pragmatism: A 

New Name for 

Some Old Ways 

of Thinking", 

New York: 

Dover 

Publications, 

INC. 

عرض ومناقشة 
 وتدحلٌل 

قراءة وتدحلٌل نّص 
فلسفً باللغة 
   اإلنجلٌزٌة

 والثانًاألول  
 والثالث

 مقّدمخ

شرح وتحهيم 

نهفهسفخ انجرغمبتيخ 

 نىنيَم جيمس.

 

_Suckiel. Elen 

Kappy, 1982, 

"A Pragmatic 

Theory of 

Truth" in The 

Pragmatic 

Philosophy of 

William James, 

Notre Dame: 

University of  

Notre Dame 

Press, 91-121. 

-Roshwald , 

Mordecai. 

"Toleration, 

Pluralism, and 

Truth", 

Diogenes 2008, 

219: 25–34. 

 

 مناقشة وعرض
 لمساهمات الطلبة

ٌ  تدحلٌل مقال   ت
  ٌ باللغة  فلسفٌت

 اإلنجلٌزٌة

  الرابع والخامس 
 

Mill, John 

Stewart. (2002) 

"On Liberty", 

تدحلٌل نص فلسفً  مناقشة وعرض 
 باللغة اإلنجلٌزٌة

السادس والسابع  
 والثام 

شرح وتحهيم 

نكتبة "عه 

انحريّخ" نجىن 
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Stepanyants, 

Marietta. 

"Cultural 

Essentials versus 

Universal 

Values?" 

Diogenes  2008, 

219: 13–23. 

 

Rees, J. C., "A 

RE-READING 

OF MILL ON 

LIBERTY", in "J. 

S. Mill On 

Liberty: in 

Focus" edited by 

John Gray and 

G. W. Smith, 

Routledge 

Philosophers In 

Focus Series, 

Routledge: 

London and New 

York, 169-189. 

 

عرض ومناقشة 
 وتدحلٌل 

   ٌ تدحلٌل مقالت
ٌ   باللغة  فلسفٌت

 اإلنجلٌزٌة

 عشر الثانً 
 والثالث عشر

 

 

 

قراءة نصوص  المادة المقّررة
 فلسفٌة  وتدحلٌلها

 

 

 

تدحلٌل نص فلسفً 
 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 

 

 الرابع عشر 

 

 

مراجعخ انمبدح 

ومىبقشخ أسئهخ 

 انطهجخ

 

New York: 

Dover 

Publications, 

INC. 

 ستيىارد مْم.

 

Descartes, René 

(2009) 

"Meditations on 

First 

Philosophy", 

Classic Books 

America. 

قراءة نصوص 
 وتدحلٌلها

 

 

 

تدحلٌل نص فلسفً 
 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 

 

 والعاشرالتاسع  
 والدحادي عشر

 

 

وتحهيم  حشر

نكتبة "تأمالد 

ميتبفيسيقيّخ في 

انفهسفخ األونى" 

 نريىيه ديكبرد.
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 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية16

 التدرٌسٌة التالٌة:ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة م  خالل النشاطات واالستراتٌجٌات 

 المحاضرات النظرية. -
  رض وتقديم ونقاشات الطمبة. -
 بإ داد بحث ومناقشته. الطالب/الطالبةتكميف  -

 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة11

 ٌتم إثبات تدحقق نتاجات التعلم المستهدفة م  خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة:

 الطمبة ساهماتم -
 التحريريّ متحان اال -
 كممة   ٕٓٓٓ – 0ٓٓٔبحث من   -
 االمتحان النهائي -

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 

 األربعاء %03 تحريري  امتحان 
03/0/0302 

تسليم البحث  %03 ( 03+ مناقشة البحث والمشاركة )( 03) البحث
 األربعاء

03/4/0302 

 حسب البرنامج %43 االمتحان النهائي

  %033 المجموع:  

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .12

 .في تعميمات منح درجة الدكتوراة في الجامعة األردنية: االلتزام بنسبة الغياب المحددة والغياب سياسة الحضور -ل

 دم تمكن الطالب من في حال تعميمات منح درجة الدكتوراة في الجامعة األردنية يتم تعيين مو د االمتحان في الخطة الدراسية  ويتم اتباع  -ب
 حضور االمتحان.

 المتوفرة في الجامعة. إجراءات السفمة والصحةااللتزام ب -ج

 المتبع وتتم محاسبة المخالف وفق قوانين الجامعة.  ن النظام الصفي لو الخروج في االمتحانات الغشال يسمح لمطالب ب -د

 تتم مناقشة توزيع العفمات مع الطمبة في بداية الفصل. -ه
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 .تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدماتاالستفادة من  -و

 )المرافق  المعدات  األجهزة  البرمجيات  المختبرات  المشاغل  اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 تكو  المدحاضرات فً القاعة المخصصة لها.
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، ترجمخ محمد عهي انعريبن: تقديم زكي وليام جيمس  البراجماتية -

 .5691دار انىهضخ انعرثيخ انقبهرح: وجيت محمىد، 

جون ستيوارت ِمْل   ن الحرّية  ترجمة  بد الكريم لحمد: إ داد سمير  -
الهيئة المصرية العامة لمكتاب  القاهرة: سرحان  محمد  ناني  

ٕٓٓٓ. 

ريىيه ديكبرد، تأمالد في انفهسفخ األونى، ترجمخ كمبل يىسف  -

 .5695 مىشىراد عىيداد،ثيرود: انحبج، 
 

 


