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 1. اسم المادة الفينىمينىلىخيا والىخىديح

 2. رقم المادة    3232619

 (ح،عمليحالمعتمدج )نظري الساعاخ ثالث ساعاخ    
 (ح، عمليحالساعاخ الفعليح )نظري  3.

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج ترنامح دكتىراه الفلسفح   

 6. رقم البرنامج (912)   

 7. اسم الجامعة األردنيح   

 8. الكمية اآلداب   

 9. القسم الفلسفح   

 10. مستوى المادة دكتىراه   

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3333 - 3316   

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتىراه   

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ---   

 14. لغة التدريس العرتيح   

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 منّسك المادج .19

 .: رلم المكتة، الساعاخ المكتثيح، رلم الهاتف، الثريد اإللكترونيما يلي الرخاء إدراج

 

 213رلم المكتة: 

  11 - 13األثنين واالرتعاء من  19 – 13من  األحد والثالثاءالساعاخ المكتثيح: 

  3777247631خلىي  38443رلم الهاتف: 

 T.Shomar@ju.edu.joالثريد األلكتروني: 
 

 

 مدرسو المادة.71

 .: رلم المكتة، الساعاخ المكتثيح، رلم الهاتف، الثريد اإللكترونيما يلي الرخاء إدراج
 

 د. تىفيك شىمر 
 

mailto:T.Shomar@ju.edu.jo
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 وصف المادة .71

حطبيك إٌّھش اٌظاھساحي في )اٌوصود واٌصِاْ( ٌھيدصس ، و )اٌوصود واٌعدَ( عٕد  ظاھساحيت ھوظسي وأرسھا في اٌفٍعفت اٌوصوديت؛

، أرااس اٌفيٕوِٕوٌوصيااا فااي عٍااُ اٌاإفط اٌوصااودو عٕااد ظااازحس وفااي (ٌّيسٌوبااؤخي (دزان اٌغعاايالظااازحس، وفااي )فيٕوِٕوٌوصيااا ا

 . اٌھيسِٕوطيما عٕد غاداِس

 

 

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف
 تهدف المادة إلى 

 إثراء خبرة الطالب ومعرفته بالفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة. -1
 أثراء خبرة الطالب بأهمٌة التعمق الفلسفً لتحلٌل عالقة الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة بالفلسفة الوجودٌة.  -2
 . الفٌنومنولوجٌا فً علم النفس الوجودي وفً الهٌرمنوطٌقاتحلٌل أثر  -3
 والنقدٌة فً المقارنة بٌن المدارس الفلسفٌة المعاصرة وموضوعاتها.تطوٌر قدراته التحلٌلٌة  -4
 تعمٌق وعً الطالب بالنقاشات المعاصرة فً الموضوعات الفلسفٌة المتعلقة بالفٌنومٌنولوجٌا والوجودٌة. -5

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

 دراسته لهذا المساق أن ٌكون قادرا على:ٌفترض بالطالب بعد 
 الفٌنومٌنولوجٌا والوجودٌة.تعمٌق قدرة الطالب النقدٌة والتحلٌلٌة فً التعامل مع  -1
 .الفٌنومٌنولوجٌااستٌعاب وعرض وتفسٌر موضوعات فً  -2
 . الوجودٌةٌحلل وٌقٌم االتجاهات المعاصرة فً  -3
 .لوجودٌةللفٌنومٌنولوجٌا ولالتعرف على االنتقادات المقدمة  -4
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المدّرس األسبوع المحتوى
 المراجع أساليب التقييم نتاجات التعّمم المتحققة

 مقدمة عامة

 د. شومر األول

مراجعة لبداٌات فكرة 
 الفٌنومٌنولوجٌا

نقد العقل الخالص  ---
لكانط 

وفٌنومٌنولوجٌا 
 الروح لهٌجل

ما هً 
 الفٌنومٌنولوجٌا؟

  الثانً
التعرٌف بالمصطلحات 

 الضرورٌة
 عروض الطلبة

 ورشة عمل

ما هً 
  الثالث الفٌنومٌنولوجٌا؟

التعرٌف بالمصطلحات 
 الضرورٌة

أنطوان خوري،  عروض الطلبة
مدخل إلى الفلسفة 

 الظاهراتٌة

هوسرل: فكرة 
 الفٌنومٌنولوجٌا

  الرابع
التعرف على أهمٌة 

العشرٌنهوسرل للقرن   
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
 تأمالت دٌكارتٌة

هوسرل: الرد 
الفٌنومٌنولوجً 

  
  الخامس

التعرف على مفهوم الرد 
 الفٌنومٌنولوجً

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

خمس محاضرات 
 عن الفٌنومٌنولوجٌا
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1.  
 

  

هاٌدٌجر: 
الكٌنونة 
 والزمان

  السادس
التعرف على 

 الفٌنومٌنولوجٌا عند
 هاٌدٌجر

 تلخٌص + عروض
 الطلبة

هاٌدٌجر: الكٌنونة 
 والزمان

هاٌدٌجر: 
الكٌنونة 
 والزمان

  السابع
الدازاٌن  التعرف على
هاٌدٌجر والوجود عند  

 عروض الطلبة
هاٌدٌجر: الكٌنونة 

 والزمان

هاٌدٌجر: 
الكٌنونة 
 والزمان

  الثامن
التعرف على الزمان 
والهم والعناٌة والموت 

 عند هاٌدٌجر

 عروض الطلبة
الكٌنونة هاٌدٌجر: 

 والزمان

الواقعٌة 
 الظاهراتٌة

  التاسع
التعرف على الواقعٌة 

 الظاهراتٌة
 عروض الطلبة

 

مورٌس 
مارلوبونتً: 
ظواهرٌة 
 االدراك

  العاشر

التعرف على البعد 
 النفسً للفٌنومٌنولوجٌا

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

مورٌس 
مارلوبونتً: 

 ظواهرٌة االدراك

مورٌس 
مارلوبونتً: 
المرئً 
 واالمرئً

 الحادي عشر
 

التعرف على البعد 
 النفسً للفٌنومٌنولوجٌا

تلخٌص + عروض 
ارلوبونتً: م الطلبة

 المرئً واالمرئً

سارتر: الوجود 
 والعدم

  الثانً عشر

 مقدمة عامة

التعرف على العالقة  
بٌن سارتر 

 والفٌنومٌنولوجٌا

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

الوجودٌة مذهب 
 انسانً

سارتر: الوجود  
 والعدم

سارتر: الوجود 
 والعدم

  الثالث عشر
التعرف على وجودٌة 

 سارتر
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
سارتر: الوجود 

 والعدم

غادامر: الحقٌقة 
 والمنهج

  الرابع عشر
تلخٌص + عروض  التأوٌل

 الطلبة
غادامر: فلسفة 

 التأوٌل

غادامر: الحقٌقة 
 والمنهج

  الخامس عشر
تلخٌص + عروض  المنهج

 الطلبة
غادامر: الحقٌقة 

 والمنهج

االمتحان 
 النهائً

  السادس عشر
 االمتحان النهائً 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التاليح: النشاطاخ واالستراتيدياخ التدريسيحتطىير نتاخاخ التعلم المستهدفح من خالل  يتم
 . المحاضرالمحاضرات النظرٌة التً ٌقدمها  -
 .من الطلبةعرض وتقدٌم ونقاشات  -
 ومناقشته. بحثتكلٌف الطلبة بإعداد  -
 تكلٌف الطلبة بترجمة بعض النصوص من مراجع اإلنجلٌزٌة الى العربٌة بإشراف المدرس . -
 تثبٌت المصطلحات والمفاهٌم األساسٌة التً ترد فً سٌاق المساق باللغة العربٌة واإلنجلٌزٌة -

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التمييم والمتطلثاخ التاليح: أساليةخالل من المستهدفح نتاخاخ التعلم تحمكإثثاخ  يتم
-  . 

 

 عسوض لصيسة ِٓ لبً اٌطٍبت -
 وٍّت عٍى األلً وبطسيمت بغزيت ظٍيّت. 0555بغذ ِٓ  -
 االِخغاْ إٌھائي -

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %33 التقدٌمٌةالعروض 

  %33 البحث 

 حسب البرنامج %43 االمتحان النهائً ) كتابً (

  %133 المجموع:  

 

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 والغياب سياسة الحضور -أ

ِاآ  %(51)إذا غاااا اٌطاٌاال أوزااس ِاآ وِاآ ِضّااوس اٌعاااعاث اٌّمااسزة ٌٍّااادة.  %(51)ال يعااّظ ٌٍطاٌاال باٌخأياال أوزااس ِاآ 

ِضّااوس اٌعاااعاث اٌّمااسزة ٌٍّااادة دوْ عاارز ِس ااي أو لھااسو يمبٍااح عّيااد اٌىٍياات، يغااسَ ِاآ اٌخماادَ ٌ ِخغاااْ إٌھااائي 

وحعخبس ٔخيضخح في حٍه اٌّادة)صفساً(، أِا إذا واْ اٌأياا بعابل اٌّاسض او ٌعارز لھاسو يمبٍاح عّياد اٌىٍيات اٌخاي حطاسط 

 ٍيت أعىاَ االٔعغاا. اٌّادة ، يعخبس ِٕعغباً ِٓ حٍه اٌّادة وحطبك ع

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 كمبيوترجهاز عرض + 

 

 المراجع.22

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 .7552ھأص صوزس غاداِيس، طسق ھيدغس، ث: ععٓ ٔاظُ، داز اٌىخاا اٌضديد، بيسوث  -
 . 7552، اٌغميمت وإٌّھش، ث: ععٓ ٔاظُ، داز أويا، طسابٍط اٌأسا -------------------- -
 . 7552، فٍعفت اٌخأويً، ث: ِغّد شولي اٌصيٓ، اٌداز اٌعسبيت ٌٍعٍوَ، بيسوث -------------------- -
 . 4891أٔطواْ خوزو، ِدخً إٌى اٌفٍعفت اٌظاھساحيت، داز اٌخٕويس، بيسوث  -
 . 4821اٌوصوديت ِرھل أعأي، ث: عبد إٌّعُ اٌغفٕي، اٌداز اٌّصسيت، اٌماھسة  صاْ بوي ظازحس، -
 .3336تيروخ إٌّظّت اٌعسبيت ٌٍخسصّت، ، نمىال متينيث: ، اٌىيٕؤت واٌعدَ، ---------------- -
، اٌّضٍااط اٌااوطٕي ٌٍزمافاات 09صااوْ ِاااووزو، اٌوصودياات، ث: إِاااَ عبااد اٌفخاااط اِاااَ، ظٍعااٍت عاااٌُ اٌّعسفاات،  -

 .4897واٌفٕوْ، اٌىويج، أوخوبس 
 .4892ِوزيط ِيسٌوبؤخي، اٌّسئي واالِسئي، ث:ظعاد ِغّد خضس، داز اٌشؤوْ اٌزمافيت اٌعاِت، بأداد  -
 ، ظواھسيت االدزان، ث: فؤاد شاھيٓ، ِعھد االّٔاء اٌعسبي، بيسوث بدوْ حازيخ. -------------------- -
 .7547اٌّعىيٕي، داز اٌىخاا اٌضديد، بيسوث  ِازحٓ ھايديضس، اٌىيٕؤت واٌصِاْ، ث: فخغي -
 .7540، األٔطوٌوصيا ھسِيٕوطيما اٌوالعأيت، ث: عّازة إٌاصس، ِٕشوزاث اٌضًّ، بيسوث --------------- -
 . 7542، ٔھايت اٌفٍعفت وِھّت اٌخفىيس، ث: وعد اٌسعبت، اٌخىويٓ، دِشك --------------- -
ٌااوعي اٌباااطٕي باااٌصِٓ، ث: ٌطفااي خيااس ، ِٕشااوزاث اٌضّااً، أدِااوْ ھوظااسي، دزوض فااي فيٕوِيٕوٌوصيااا ا -

 . 7558بيسوث 
 .3337تيروخ ، فىسة اٌفيٕوِيٕوٌوصيا، ث: فخغي أٔمصو، إٌّظّت اٌعسبيت ٌٍخسصّت، ----------------- -
، اٌّضٍاط األعٍاى 198،اٌفٍعفت عٍّا دليما، ث: ِغّاود زصال، اٌّشاسوس اٌماوِي ٌٍخسصّات ----------------- -

 .3333الماهرج ٌٍزمافت، 
 .3334تيروخ ، أشِت اٌعٍوَ األوزوبيت، ث: أظّاعيً اٌّصدق، إٌّظّت اٌعسبيت ٌٍخسصّت، ----------------- -
 . 7545، ِباعذ ِٕطميت، ث: ِوظى وھبت، اٌىخاا األوي، اٌىٍّت، بيسوث ----------------- -
 . 7545، اٌىٍّت، بيسوث 4، ِباعذ ِٕطميت، ث: ِوظى وھبت، اٌىخاا اٌزأي س----------------- -
 . 7545، اٌىٍّت، بيسوث 7، ِباعذ ِٕطميت، ث: ِوظى وھبت، اٌىخاا اٌزأي س----------------- -
 .7540ّد بٓ ظباس، حغوالث في اٌفٍعفت اٌّعاصسة، اٌّسوص اٌعسبي ٌألبغاد ودزاظت اٌعياظاث، بيسوث ِغ -
- Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Tr.: Colin Smith, 

reprint (first published 1962), Routledge, London 2009. 
- ------------------------------, Sense and Non-Sense, Hubert Dreyfus & Patricia 

Allen Dreyfus (trans.), Evanston: Northwestern University Press, 1964. 

 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
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 معمومات إضافية .02
 

 التىثيك واألمانح األكاديميح:

 )أسلىب التىثيك )مع أمثلح تىضيحيح 

  المعادلة التالٌة:سنعتمد 
 

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

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

  ،2333، مكتبة األسرة، القاهرة الفن واإلنسانأسماعٌل، عز الدٌن. 

  ،2336، البركة، عمان تذوق النص األدبًالمناصرة، عز الدٌن. 
 

 حمىق الطثع والملكيح 
 

 يضل عٍى اٌطٍبت أْ يٍخصِوا بغموق اٌٍّىيت اٌفىسيت

 تدنة االنتحال 
 أو ِغاوٌت ٌٍخصويس أو الٔخغاي األفىاز ظخعالل ولد يٕضُ عٕھا زظوا اٌطاٌل في اٌّادة.

 
 
 
 

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


