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الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه
في ) الفلسفة (
رقم الخطة

2009

أوال  :أحكام وشروط عامة :
 - 1تلتزم ھذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا.
 - 2التخصصات التي يمكن قبولھا في ھذا البرنامج :
ماجستير في أي حقل من حقول المعرفة.
*
ثانيا  :شروط خاصة  ) :ال توجد ( .
ثالثا ً  :تتكون مواد ھذه الخطة من )  (54ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
01

مواد إجبارية (21) :ساعة معتمدة كما يلي:

رقم المادة

اسم المادة

2303910
2303911
2303912
2303913
2303914
2303915
2303916

مناھج في الفلسفة الغربية
اتجاھات فلسفية معاصرة
فلسفة الفعل في التراث العربي اإلسالمي
الغزالي وابن رشد
إشكاليات في الفكر العربي المعاصر
اتجاھات معاصرة في فلسفة التأويل
الفينومينولوجيا والوجودية

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3

نظري

عملي

3
3
3
3
3
3
3

-

المتطلب
السابق
-

مواد اختيارية (15) :ساعة معتمدة يتم اختيارھا مما يلي:
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الساعات
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 2303917األخالق والعلم
3
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 2303918موضوع خاص في الفلسفة الشرقية
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3
 2303919الفارابي ومدرسته
3
3
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3
3
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3
3
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3
3
 2303923نصوص فلسفية بلغة أجنبية
3
3
 2303924الفلسفة اإلسالمية المتأخرة
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 2303925الميتا – أخالق
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 2303926التحليل اللغوي – المنطقي
3
3
 2303927ھابرماس
3
3
 2303928ميشيل فوكو
 03النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية ) .(2303998
 04اطروحة جامعية ) (18ساعة معتمدة ورقمھا ).(2303999

وصف المواد
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 2303910مناھج في الفلسفة الغربية

 3ساعات معتمدة

دراسة ألھم المناھج في الفلسفة الغربية  :التحليل المنطقي  ،التحليل اللغوي  ،المنھج
الفينومينولوجي  ،المنھج البنيوي  ،المنھج التفكيكي  ،المنھج التاريخي  ،المادية الجدلية ،
والمادية التاريخية.
 2303911اتجاھات فلسفية معاصرة
معتمدة

3

ساعات

دراسة ألحد االتجاھات الفلسفية الرئيسة المعاصرة  :التجريبية المنطقية  ،البرجماتية ،
الفينومينولوجيا ،الوجودية  ،البنيوية  ،فلسفة التحليل  ،النظرية النقدية  ،الماركسية  ،فلسفة ما
بعد الحداثة  ،فلسفة الفعل  ،الفلسفة النسوية.
 2303912فلسفة الفعل في التراث العربي اإلسالمي
معتمدة

3

ساعات

مكون===ات الفع===ل ؛ الس===ببية والعلي===ة ؛ الغائي===ة والوظيف===ة ؛ أن===واع الفع===ل  :الفع===ل ب===الطبع ؛ الفع===ل
بالض==رورة  ،الفع==ل ب==اإلكراه والفع==ل بالرض==ا ؛ العق==ل والفع==ل ؛ ش==روط الفع==ل الخلق==ي ،الحري==ة
والمسؤولية ؛ الفعل والقيمة ؛ معيار الفعل الخلقي.
 2303913الغزالي وابن رشد

 3ساعات معتمدة

دراسة تحليلية مقارنة بين آراء الغزالي في " تھافت الفالسفة" وآراء ابن رشد في "تھافت
التھافت" ،وتشمل البنية الفلسفية آلرائھما وعالقتھا باألفالطونية المحدثة والغنوصية ؛ ميتافيزيقا
الوجود ؛  Dوالكون والعالقة بينھما ؛ مشكلة قدم العالم ؛ العالقة بين العلة والمعلول ؛ أثر
الغزالي وابن رشد في الفالسفة الالحقين )مسلمين وأوروبيين(.

 2303914إشكاليات في الفكر العربي المعاصر

 3ساعات معتمدة

دراسة قضايا إشكالية في الفكر العربي المعاصر  :الحرية  ،التقدم  ،الديموقراطية ،التراث ،
التغير االجتماعي  ،العدالة  ،القيم  ،حقوق اإلنسان  ،حق المرأة  ،إشكالية القومية والوحدة ،

الھوية  ،الدين والسياسة  ،األنا واآلخر  ،العلمانية والدين  ،الشورى والديموقراطية  ،صدام
الحضارات ولقاؤھا.
 2303915اتجاھات معاصرة في فلسفة التأويل

 3ساعات معتمدة

دراسة ألبرز االتجاھات الرئيسة في فلسفة التأويل المعاصرة  :البنيوية  ،الھيرمنوطيقا
الفينومينولوجيا  ،الھيرمنوطيقا األنطولوجية  ،الھيرمنوطيقا النقدية  ،الشكالنية  ،التفكيكية ،
الھيرمنوطيقا والعلم .مع نصوص مختارة من كتابات فالسفة يمثلونھا.
 2303916الفينومنيولوجيا والوجودية

 3ساعات معتمدة

ظاھراتية ھوسرل وأثرھا في الفلسفة الوجودية ؛ تطبيق المنھج الظاھراتي في )الوجود
والزمان( لھيدجر  ،و )الوجود والعدم( عند سارتر ،وفي )فينومنولوجيا اإلدراك الحسي(
لميرلوبونتي  ،أثر الفينومنولوجيا في علم النفس الوجودي عند سارتر وفي الھيرمنوطيقا عند
غادامر.
 2303917األخالق والعلم
معتمدة

3

ساعات

تحليل الفلسفة الخلقية لمعطيات العلوم المعاصرة  :األخالق ومشكالت البيولوجيا ؛ األخالق
والبيئة؛ األخالق والطب ؛ األخالق والحياة العامة  ،اإلستنساخ ؛ البعد األخالقي وثورة
المعلومات.
 2303918موضوع خاص في الفلسفة الشرقية

 3ساعات معتمدة

دراسة التجاھين أو أكثر من الفلسفة في الشرق القديم :الطاوية والبوذية  ،الھندوسية
والكونفوشيوسية  ،الزرادشتية  ،والمانوية  ،والصابئة  ،الجانتسية ؛ عقائد ما بين النھرين
ومصر القديمة  .وتتناول قضايا األلوھية  ،والطبيعة  ،والوجود  ،والمعرفة  ،واإلنسان ،
والمجتمع  ،ونظام الحكم  ،وكذلك النظرة إلى الحياة وتشمل المعاناة والخالص ومراتب
التطھير.

 2303919الفارابي ومدرسته

 3ساعات معتمدة

مصادر فلسفته ؛ نظريته في الوجود ؛ ميتافيزيقا الفيض ؛ الطبيعة واإلنسان ؛ نظريته في
المعرفة؛ نظريته في التخيل والنبوة ؛ نظريته في السياسة  ،واالجتماع  ،واألخالق ؛ مدرسته :

تأثيره في ابن سينا وصدر الدين الشيرازي  ،ابن باجة ،وابن طفيل  ،وابن رشد  ،ابن السيد
البطليوسي ؛ وتأثيره في الفلسفة األوروبية الوسيطة.

 2303920توما األكويني
معتمدة

3

ساعات

الالھ==وت والفلس==فة ؛ الم==ؤثرات اإلس==المية ؛ ت==أثير فلس==فة القديس==ين عل==ى فلس==فته ؛ نظريت==ه ف==ي
الطبيعة؛ األدلة على وجود  D؛ الصفات وعالقتھا بالذات ؛ نظريته في الخلق ؛ مش=كلة الش=ر ؛
نظريته ف=ي المعرف=ة وإمكاني=ة المعرف=ة الميتافيزيقي=ة ؛ نظريت=ه ف=ي اإلنس=ان واألخ=الق والمجتم=ع
والدولة.

 2303921فلسفة العلم

 3ساعات معتمدة

دراسة بعض المشكالت التي تثار حول العلوم الطبيعية أو العلوم االجتماعية مثل  :التفسير
العلمي؛ السببية والحتمية والالحتمية ؛ القوانين والنظريات العلمية ؛ الثورات العلمية ؛ التقدم في
المعرفة العلمية ؛ المنھج والحقيقة ؛ العقالنية  ،والموضوعية .

 2303922فتجنشتين
معتمدة

3

ساعات

دراسة تحليلية نقدية لكتابات فتجنشتين األولى والمتأخرة  ،وأثرھا في الوضعيين المناطقة ،
وحركة التحليل اللغوي " :الرسالة الفلسفية المنطقية" " ،األبحاث الفلسفية"  ،الكتابان البّني
واألزرق" " ،محاضرة في األخالق".

2303923
معتمدة

نصوص فلسفية بلغة أجنبية

 3ساعات

نص==وص فلس==فية مخت==ارة م==ن ت==اريخ الفلس==فة  ،وأعم==ال فالس==فة مث==ل "الميتافيزيق==ا" ألرس==طو ،
"التأمالت" لديكارت " ،الحري=ة " لج=ون اس=تيوارت م=ل " ،البراجماتي=ة " ل=وليم ج=يمس " ،ن=داء
إلى األمة األلمانية " لفخته"  ،مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصبح علما ً " لكانط .

2303924
معتمدة

الفلسفة اإلسالمية المتأخرة

 3ساعات

تتن==اول ھ==ذه الم==ادة تط==ور الفلس==فة اإلس==المية بع==د اب==ن س==ينا واب==ن رش==د كم==ا تجل==ت ف==ي فلس==فة
ميرقندرسكى المعروف بـ الميردام=اد وص=در ال=دين الش=يرازي وم=ال ھ=ادي س=بزواري  ،وس=عيد

الن==وري  ،ونظري==اتھم ف==ي مبتافيزيق==ا الوج==ود والماھي==ة )أص==الة الوج==ود والماھي==ة( والطبيعي==ات
والمعرفة.

2303925
معتمدة

الميتا – أخالق

 3ساعات

التميي===ز ب===ين اللغ===ة الش===يئية واللغ===ة الش===ارحة  ،التحلي===ل المنطق===ي للحك===م الخلق===ي  ،الموض===وعية
والذاتيـة،
العالق==ة المنطقي==ة ب==ين الوق==ائع والق==يم الخلقي==ة  ،االغلوط==ة الطبيعي==ة  ،البرھ==ان الخلق==ي وأش==كاله ،
العالقة الواقعية والمنطقية بين األخالق  ،المعيارية والميتا-أخالق .

2303926
معتمدة

التحليل اللغوي  -المنطقي

 3ساعات

نش==أة التحلي==ل اللغ==وي  -المنطق==ي ) :أ( دور الدراس==ات اللغوي==ة والنحوي==ة ف==ي ظھ==ور نظري==ات
المعنى ،وتحلي=ل منط=ق المج=از  ،والعب=ارات الخبري=ة واالنش=ائية) .ب( المنط=ق الرواقـ=ـي) .ج(
اص==ول الفق==ه االس==المي ؛ أش==كال التحلي==ل اللغ==وي  -المنطق==ي :الترجم==ة ال==ى اللغ==ة االص==طناعية
)رس==ل(  ،االتج==اه االنفع==الي  ،االتج==اه االرش==ادي  ،تحلي==ل اللغ==ة المألوف==ة  ،التحلي==ل ال==وظيفي
؛العالق==ة ب==ين التحلي==ل اللغ==وي – المنطق==ي ونق==د النص==وص  ،وتفس==يرھا )الھيرمينوطيق==ا(؛ نم==اذج
تطبيقية  :تحليل العبارات الميتافيزيقية  ،تحليل العبارات الخلقية  :أحكام القيمة وأحكام الواجب.

2303927
معتمدة

ھابرماس

 3ساعات

دراس==ة ألب==رز الموض==وعات الرئيس==ة ف==ي فلس==فة ھابرم==اس :مفھ==وم النظري==ة النقدي==ة للمجتم==ع ،
المعرفة واالھتمامات البشرية  ،نظرية التطور االجتماعي  ،مفھوم المجال العام  ،نظري=ة الفع=ل
التواصلي العقالنية  ،الحداثة  ،نظرية األخالق التواصلية.

2303928
معتمدة

ميشيل فوكو

 3ساعات

دراسة ألبرز الموض=وعات الرئيس=ية ف=ي فلس=فة فوك=و  :حفري=ات المعرف=ة  ،الحقيق=ة  ،الس=لطة ،
مفھ===وم ال===ذات واإلنس===ان  ،ت===اريخ الج===نس  ،األخ===الق وجمالي===ات الوج===ود  ،مفھ===وم الخط===اب ،
الحضارة والجنون  ،تأثير فوكو على الفلسفة السياسية والدراسات النسوية.

