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 1. اسم المادة اتجاهات معاصرة فً نظرٌة المعرفة

 2. رقم المادة 0ٖٖٕٔ٘ٓ

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ ثالث ساعات
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ 

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال ٌوجد

 5. اسم البرنامج فً الفلسفة الماجستٌربرنامج 

 6. رقم البرنامج ٖٕ-0ٖ

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفلسفة

 10. مستوى المادة ماجستٌر

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األولالفصل  -ٕٕٓٓ/9ٕٔٓ

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستٌر

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. التدريس لغة العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  9ٕٔٓ سبتمبر 
 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

 (ٔ-ٕٔ) الخمٌس :وإرشاد الطلبة ، الساعات المكتبٌة(ٖٙٔ) رقم المكتب

 9ٕٖٕٗرقم الهاتف: 

   m_a_omar@ju.edu.jo:البرٌد اإللكترونً

 

 
 وصف المادة .61

نقدّية ألهّم اتجاهات الفمسفة المعاصرة حول طبيعة المعرفة وحدودها وشروطها وتبريرها. المدرسة المثالّيةة  الوعةعّية  –دراسة تحميمّية 
 المنطقّية  المادّية  المدرسة الّنقدّية  المدرسة الفينومنولوجّية  الكانطّية الجديدة  المدرسة التحميمّية.
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األهداف: -أ

 بأهم االتجاهات الفمسفية المعاصرة في نظرية المعرفة.إغناء خبرة الطالب ومعرفته  -
 قراءة نصوص فمسفية في نظرية المعرفة. عبرالتحميمية والنقدية  ت الطالبطوير قدرات -
 

 :على انتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن ٌكون قادر   -ب

 .نقديةو تحميمية التعامل مع النصوص الخاصة بنظرية المعرفة بنظرة  -
 .لنصوص الفمسفية حول نظرية المعرفةومناقشة عدد من اعرض وتفسير  -
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 التقٌٌم أسالٌب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة

 :المدّرس

 د. ماجدة عمر 
 المحتوى األسبوع

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت 

عبنم انمعزفت، 

انمجهس انىطىي 

نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102. (01-44) 

عرض ومناقشة 
 وتحلٌل 

قراءة وتحلٌل نّص 
فلسفً فً نظرٌة 

 المعرفة

األول والثانً  
 والثالث

 مقّذمت
انفصم األول: 

بعض انمسبئم 

 انخمهيذيت
قيمت  انفصم انثبوي:

 انمعزفت

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت 

عبنم انمعزفت، 

انمجهس انىطىي 

نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .44-17)  

مناقشة وعرض 
 لمساهمات الطلبة

ن  تحلٌل ٌْ مقالت
ن باللغة  ٌْ فلسفٌت

 جلٌزٌةاإلن

انفصم انثبنث:  الرابع والخامس 

 حعزيف انمعزفت
 

انفصم انزابع: 

 انمعزفت حزكيبت
 

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت 

عبنم انمعزفت، 

انمجهس انىطىي 

نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .17-77)  

 انفصم انخبمس: السادس والسابع   تحلٌل نص فلسفً  مناقشة وعرض 
 انعقالويت

 
 انفصم انسبدس:
 مهبراث وقذراث

 

دوكبن مب انمعزفت؟ 

سهسهت  بزيخشبرد،

عبنم انمعزفت، 

انمجهس انىطىي 

نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102. 
(007-041)  

قراءة نصوص 
 وتحلٌلها

 

 

 

 تحلٌل نص فلسفً 

 

 

 والتاسع  مناالث 

 

 

 انفصم انسببع:

 اإلدراك انحسي

 

 انفصم انثبمه:

 انشهبدة وانذاكزة
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دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت عبنم 

انمجهس  انمعزفت،

انىطىي نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .040-073) 
 

 
دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت عبنم 

انمعزفت، انمجهس 

انىطىي نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .072-312) 
 

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت عبنم 

انمعزفت، انمجهس 

انىطىي نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .317-331) 
 

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت عبنم 

انمعزفت، انمجهس 

انىطىي نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .330-341) 
 

دوكبن مب انمعزفت؟ 

بزيخشبرد، سهسهت عبنم 

انمعزفت، انمجهس 

انىطىي نهثقبفت وانفىىن 

واآلداة، انكىيج، 

3102( .340-343) 

عرض ومناقشة 
 وتحلٌل 

 

 

 

 

 

 

عرض ومناقشة 
 وتحلٌل

ن  ٌْ تحلٌل مقالت
ن باللغة  ٌْ فلسفٌت

 اإلنجلٌزٌةالعربٌة و

 

  الحق ا. انُتحدد

 

 

 

قراءة وتحلٌل نّص 
فلسفً فً نظرٌة 

 المعرفة

 

 

 

 

 

قراءة وتحلٌل نّص 
فلسفً فً نظرٌة 

 المعرفة

 

قراءة وتحلٌل نّص 
فلسفً فً نظرٌة 

 المعرفة

 

 

 

 

وتحلٌل نّص قراءة 
فلسفً فً نظرٌة 

 المعرفة

والحادي  العاشر 
  عشر

 

 

 

 

 

 

األسبوع الثانً  
 عشر

 

 

 

 

األسبوع الثالث 
 عشر

انفصم انخبسع: 

 انبذيهت واالسخذالل
 
انفصم انعبشز: 

 مشكهت االسخقزاء
 

 

 

 
انفصم انحبدي 

 عشز:
انمعزفت األخالقيت 

 دراست حبنت
 

 

 
انفصم انثبوي 

 الشكوكيةعشز: 
بشأن وجود عقول 

 أخرى
 

الفصل الثالث 
عشر: الشكوكية 

 المتطرفة

 
 

الفصل الرابع 
عشر: الحقيقة 

 والموعوعية

 

قراءة نص فلسفً  المادة المقّررة
 وتحلٌله.

 

 

 

د تحدّ  مقالة فلسفٌة 
 الحق ا.

 

 

الرابع األسبوع  
 عشر

 

 

مزاجعت انمبدة 

ومىبقشت أسئهت 

 انطهبت
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 واالستراتيجيات التدريسية. النشاطات 16

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

 المحاعرات النظرية. -
 عرض وتقديم ونقاشات الطمبة. -
 بإعداد بحث ومناقشته. الطالب/الطالبةتكميف  -

 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة11

 نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة:ٌتم إثبات تحقق 

 الطمبة مساهمات -
 التحريريّ متحان اال -
 كممة   2111 – 0011بحث من   -
 االمتحان النهائي -

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 

 األحد %03 امتحان تحريري  
71/77/9372 

والعرض  (5)( + مناقشة البحث 73) البحث
 ( 5) التقديمي  

 األحدتسليم البحث  93%
8/79/9372 

 حسب البرنامج %53 االمتحان النهائي

  %733 المجموع:  

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .12

 في الجامعة األردنية. الماجستير: االلتزام بنسبة الغياب المحددة في تعميمات منح درجة والغياب سياسة الحعور -أ

في الجامعة األردنية في حال عدم تمكن الطالب من  الماجستيريتم تعيين موعد االمتحان في الخطة الدراسية، ويتم اتباع تعميمات منح درجة  -ب
 حعور االمتحان.

 المتوفرة في الجامعة. إجراءات السالمة والصحةااللتزام ب -ج

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

 تتم مناقشة توزيع العالمات مع الطمبة في بداية الفصل. -ه

 .تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدماتاالستفادة من  -و



 الجامعة األردنٌة                         مخطط المادة الدراسٌة                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

         
5 

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

 تكون المحاضرات فً القاعة المخصصة لها.

 

 المراجع .12

 
 

 .3102سهسهت عبنم انمعزفت، انمجهس انىطىي نهثقبفت وانفىىن واآلداة، انكىيج، ، ما المعرفة؟بزحشبرد، داوكبن،  (0)
  .انمىظمت انعزبيت نهخزجمت، بيزوث ر حبج اسمبعيم،حزجمت حيذ( 0741)، بحث في المعنى والصدقرسم، بزحزاوذ،  (3)
 (.0722) اللغة والحقيقة والمنطقآيز، أي. جي.  (2)
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