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 1. اسم المادة هابرماس

 2. رقم المادة 9303292

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات    
 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري  3.

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج برنامج دكتوراه الفلسفة   

 6. رقم البرنامج (613)   

 7. اسم الجامعة األردنية   

 8. الكمية اآلداب   

 9. القسم الفلسفة   

 10. مستوى المادة دكتوراه   

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017 - 2016   

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه   

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ---   

 14. لغة التدريس العربية   

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

 

 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج

 

 315رقم المكتب: 

  5-4الثالثاء من  16 – 10الساعات المكتبية: األثنين واألربعاء من 

  0777347751خلوي  24440رقم الهاتف: 

 T.Shomar@ju.edu.joالبريد األلكتروني: 
 

 

 مدرسو المادة.17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 

 د. توفيق شومر 
 

mailto:T.Shomar@ju.edu.jo
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 وصف المادة .14
هابرماس: النظرٌة النقدٌة، المعرفة والمصلحة البشرٌة، نظرٌة التطوور تهدف المادة إلى دراسة أهم المرتكزات الفلسفٌة لفلسفة ٌورجن 

 ، نظرٌة األخالق التواصلٌة، البرجماتٌقا العالمٌة. نظرٌة الفعل التواصلً، تجدٌد الحداثةاالجتماعً، مفهوم المجال العام، الحداثة و

 

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 تهدف المادة إلى 
 .بفلسفة هابرماس وجذورهاإثراء خبرة الطالب ومعرفته  -1
 . ونقد فلسفة هابرماسأثراء خبرة الطالب بأهمٌة التعمق الفلسفً لتحلٌل  -2
 . وتجدٌد الحداثةتحلٌل العالقة بٌن الحداثة  -3
 .هابرماس ومناقشٌهتطوٌر قدراته التحلٌلٌة والنقدٌة فً المقارنة بٌن  -4
 .التً تناولها هابرماس بالبحث معاصرة فً الموضوعات الفلسفٌةتعمٌق وعً الطالب بالنقاشات ال -5

 

 على... ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب
 

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون قادرا على:
 فلسفة هابرماستعمٌق قدرة الطالب النقدٌة والتحلٌلٌة فً التعامل مع  -1
 .: بٌن الحداثة وما بعدهافلسفة هابرماساستٌعاب وعرض وتفسٌر موضوعات فً  -2
 .لفلسفة هابرماسالتعرف على االنتقادات المقدمة  -3
 . موضوعات فً فلسفة هابرماسوٌنتقد ٌحلل وٌقٌم  -4

 
 
 

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المدّرس األسبوع المحتوى
 المراجع أساليب التقييم المتحققةنتاجات التعّمم 

 مقدمة عامة
 د. شومر األول

هابرماس والنظرٌة 
 النقدٌة

--- 
 

نقد هابرماس 
لهوركاٌمر 
 وأدرنو

  الثانً
هابرماس والنظرٌة 

 النقدٌة
 عروض الطلبة

 

التطور 
 االجتماعً

  الثالث
مفهوم التطوراالجتماعً 

 لدى هابرماس
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
 

العامالفضاء   
  الرابع

التعرف على مفهوم 
 الفضاء العام

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

 

نقد أسس 
 الحداثة

  الخامس
أسس التعرف على 
 الحداثة

القول الفلسفً  عروض الطلبة
 للحداثة

المعرفة 
والمصلحة 

  السادس
التعرف على أسس 

المعرفة وعالقتها بالفعل 
 عروض الطلبة

 والمصلحةالمعرفة 
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1.  
 

  

 اإلنسانً اإلنسانٌة

     السابع االمتحان

العلم من 
منظور 
 هابرماس

  الثامن
التعرف على مفهوم 

 هابرماس للعلم
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
العلم والتقنٌة 
 كأٌدٌولوجٌا

 فلسفة التواصل
  التاسع

تلخٌص + عروض  نظرٌة الفعل التواصلً
 الطلبة

هابرماس: الفعل 
 التواصلً

فلسفة االخالق و
 التواصل

  العاشر
تلخٌص + عروض  نظرٌة الفعل التواصلً

 الطلبة
هابرماس: الفعل 

 التواصلً

ما بعد الدولة 
 األمة

  الحادي عشر
موقف هابرماس من 

 الدولة
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
 

 الهٌرمونوطٌقا
  الثانً عشر

موقف التعرف على 
 هابرماس من التأوٌل

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

 

نقاشات 
  عشرالثالث  هابرماس

التعرف على أهم 
حوارات هابرماس مع 

 ما بعد الحداثة

تلخٌص + عروض 
  الطلبة

 تجدٌد الحداثة
  عشر الرابع

تلخٌص + عروض  ما العمل؟ 
 الطلبة

مستقبل الطبٌعة 
 االنسانٌة

االمتحان 
 النهائً

  عشر الخامس
 االمتحان النهائً 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرات النظرٌة التً ٌقدمها المحاضر . -
 عرض وتقدٌم ونقاشات من الطلبة. -
 تكلٌف الطلبة بإعداد بحث ومناقشته. -
 المدرس .تكلٌف الطلبة بترجمة بعض النصوص من مراجع اإلنجلٌزٌة الى العربٌة بإشراف  -
 تثبٌت المصطلحات والمفاهٌم األساسٌة التً ترد فً سٌاق المساق باللغة العربٌة واإلنجلٌزٌة -

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 االمتحان النصفي.  -
 عروض قصيرة من قبل الطلبة -
كلمثثثة علثثث  األقثثثل وبطريقثثثة بحثيثثثة  0000بحثثثن مثثثن  -

 سليمة.
 االمتحان النهائي -

 
 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %30 والبحن  العروض التقديمية

  %30  االمتحتن النصفي

حسب  %00 االمتحان النهائي ) كتابي (
 البرنامج

  %000 المجموع:  

 

 

 

 بالمادةالسياسات المتبعة .23

 والغياب سياسة الحضور -أ

مثن  %(51)مثن مجمثوع السثاعات المقثررة للمثادة. وإبا لثاب الطالثب أكثثر مثن  %(51)ال يسمح للطالب بالتغيثب أكثثر مثن 

مجموع الساعات المقررة للمثادة دون عثبر مرضثي أو قهثرب يقبلثد عميثد الكليثةم يحثرم مثن التقثدم لالمتحثان النهثائي 
وتعتبر نتيجتد في تلك المادة)صفراً(م أما إبا كان الغياب بسبب المرض او لعبر قهرب يقبلد عميثد الكليثة التثي تطثر  

 لية أحكام االنسحاب. المادة م يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق ع

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
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 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرةالخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 جهاز عرض + كمبيوتر

 

 المراجع.25

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 الكتب )العنوانم المؤلفونم الناشرم سنة النشر(

 

 . 0221م أفريقيا الشرقم الدار البيضاء 9محمد نورالدين أفايدم الحداثة والتواصلم ط  -
عز العرز لاعيمزبنانيز أفراقي   بز ام ت: اإلجمثاع والتنثازع بثين هابرمثاس وليوتثارفرانك مانفريدم حدود التواصلم  -

 .3002لعش قرالعدلرالعببض ء
 حسن مصدقم النظرية النقدية التواصلية: يورلن هابرماس ومدرسة فرانكفورتم المركز الثقافي العربي  -
 . 9000م المجلس األعل  للثقافةم القاهرة 9فيل سليترم مدرسة فرانكفورتم ت: خليل كلفتم ط -
 .9000أرنست لليزم ما بعد الحداثة والعقل والدينم ت: معين االمامم المدىم دمشق  -
 .9009ستيفان هابرم هابرماس والسوسيولوجيام ت:محمد جديدبم منشورات ضفافم بيروت  -
 . 9000األمة عند يورلن هابرماسم دار األمانم الرباط  -عد الدولة عبد العزيز ركحم ما ب -
 . 0220يورلن هابرماسم القول الفلسفي للحداثةم ت: فاطمة الجيوشيم منشورات وزارة الثقافةم دمشق  -
 .  9000م المعرفة والمصلحةم ت: حسن صقرم منشورات الجملم كولونيا ----------------- -
 .  9003م والتقنية ك"ايديولوجيا"م ت: حسن صقرم منشورات الجملم كولونيا م العل----------------- -
م مسثثتقبل الطبيعثثة االنسثثانية: نحثثو نسثثالة ليبراليثثةم ت: جثثورب كتثثوريم المكتبثثة الشثثرقيةم ----------------- -

 . 9002بيروت 
 . 9000م أتيقا المناقشة ومسألة الحقيقةم ت: عمر مهيبلم الدار العربية للعلومم بيروت ----------------- -
- Jurgen Habermas, Theory of Communicative Action, Beacon Press, Boston 1984. 

 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 

 

 

 معمومات إضافية .02
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 :سنعتمد المعادلة التالٌة 
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  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتارٌخ النشر، ص عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ،--  . 
 :وفً الئحة المراجع

  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتارٌخ النشر. عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ، 
 
 مثال

  ،2003، مكتبة األسرة، القاهرة الفن واإلنسانأسماعٌل، عز الدٌن. 

  ،2006، البركة، عمان تذوق النص األدبًالمناصرة، عز الدٌن. 
 

 حقوق الطبع والملكية 
 

 ٌجة على الطلثح أن ٌلتزمىا تحقىق الملكٍح الفكرٌح

 تجنب االنتحال 
 محاولح للتزوٌر أو النتحال األفكار ستعاقة وقد ٌنجم عنها رسىب الطالة فً المادج.أي 

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

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

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

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

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

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


