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 1. المانة اسم سفات التربوية المعاصرةلالف

 2. المانة درقم 0803969

 (ة،عملةةالمعتمنة )يظدرة الساعات 3
.3 

 (ةعملة ة،الفعلةة )يظدرة الساعات 3

 4. المتزامية المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات ةوجن ال

 5. البدريامج اسم نكتودراة أصول التدربةة

 6. البدريامج درقم 

 7. الجامعة اسم الدرنيةة

 8. الكلةة التدربوةة العلوم

 9. القسم التدربوةة والصول اإلنادرة

 10. المانة مستوى نكتودراه

 11. الجامعي/ الفصل الندراسي العام 

 12. العلمةة للبدريامج الندرجة نكتودراه

 13. الخدرى المشتدركة في تندرةس المانة القسام ةوجن ال

 14. التندرةس لغة العدربةة

 
 

 تادرةخالمانة الندراسةة/  مخططاستحناث  تادرةخ
 15. مدراجعة مخطط المانة الندراسةة

 
 منّسق المادة .16

 .الهاتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم 
 

 

 مدرسو المادة .17

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

 الساعات المكتبية : 
 رقم الهاتف: 

 البريد اإلليكتروني: 
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 وصف المادة .18

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
بعض االتجاهات الحديثة في  عالج كذلكي. و لمساق مفهوم الفلسفة والفلسفات التربوية المعاصرةاول هذه ايتن

البنائية و وعرض لبعض القضايا التربوية في ضوء الفلسفات كالبرجماتية والتقدمية، والتحررية و التربية. فلسفة
 .و أساليبها ومناهجها الفلسفات في التربيةوآثار هذه وغيرها من الفلسفات الجوهرية و التجديدية 
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف19.

 :اآلتةةةسعى هذا المساق إلى تحقةق الهناف : الهناف -أ

 التدربوةة. اونالالته الفلسفة والفلسفات التدربوةة المعاصدرةان ةستوعب معيى  .1
 .بعض االتجاهاتالحنةثة في فلسفة التدربةةان ةتعدرف على  .2
 لمعاش.ا، وبةن االحتةاجات التدربوةة في الواقع الفلسفات التدربوةة المعاصدرةان ةندرك العالقات المتبانلة بةن موضوعات  .3

 العالقة بةن الفلسفة والتدربةة، والمفاهةم المختلفة للفلسفة ولفلسفة التدربةة.  .4

 .(البيائةة و الجوهدرةة و التجنةنةةنمةة، والتحدردرةة و تعدرف أهم المنادرس الفلسفةة وعالقتها بالتدربةة )الفلسفات كالبدرجماتةة والتق .5

 .تتعلق بالفلسفات المعاصدرة تحلةل يصوص فلسفةة .6

 
 التي: على ا  ةكون قاندر  أنالمانة  إيهاءيتاجات التعّلم: ةتوقع من الطالب عين  -ب

 أوال : المهادرات الكانةمةة الساسةة 
 ومبانئها والفكادر التي تستين علةها.أن ةتعدرف الطالب الفلسفة التدربوةة، ومصاندرها  -1

 استةعاب المفاهةم الخاصة بتحلةل يصوص في فلسفة التدربةة. .2
 وتطودر الفكدر الفلسفي. وءتحنةن أهم العوامل التي تسهم في يش   .3

 
 ثايةا : المهادرات الفكدرةة والتحلةلةة:

 إكساب الطلبة مهادرات التفكةدر الياقن والتحلةل الوظةفي. 10

 حلةل وحل المشكالت .إكساب الطلبة الت 10

 إكساب الطلبة مهادرة تحلةل اليصوص الفلسفةة واالستفانة ميها في الحةاة العملةة. 10

 

 ثالثا : المهادرات التحوةلةة:
 تحلةل الفكدر الفلسفي باليسبة إلى كل فلسفة تدربوةة.   1

 العالقة بةن الفلسفات التدربوةة المختلفة وأوجه الشبه واالختالف بةيها. إندراك    2

 

 
 

 لها والجنول الزميي المانة الندراسةة محتوى .20

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة التقييم أساليب المراجع
( ، فلسفة 1998الجيوشي ، فاطمة، )

 التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.
(، فلسفة 1993مرسي، محمد منير، )

 التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب،
 القاهرة.

(، ) فلسفة في 1979ماضي علي )
 التربية والحرية(، دار المسيرة، بيروت.

(، الفلسفة 2004جعنيني ، نعيم )
وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر 

أن يتعرف الطالب  
الفلسفة التربوية، 

ومصادرها 
دئها واألفكار ومبا

 التي تستند عليها.
 

: الفلسفة التربوية*   
المفهوم، واألهمية 

، والمكونات
 الخصائص .
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 والتوزيع، عمان.

( فلسفات 2001ناصر ، ابراهيم، )
 التربية، دار وائل ، عمان.

( ، الفلسفة 1986فرحات، يوسف، )
 عالمها، الرياض.اإلسالمية وا  

( ، ابن 1999الجابري، محمد عابد )
رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بيروت.

(، فلسفات 1995علي، سعيد اسماعيل )
 تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

(، نحو 1991عبد الدايم، عبد اهلل، )
فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية ، بيروت.

(، 1989محمد عابد، ) الجابري،
إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز  

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.
Edward J. Power, (1982), “ 
Philosophy of Education. 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  
Noddings, Nell, (1988), 
“Philosophy & Education”. 
Colorado, U.S.A., Westview Press. 
Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ 
Philosophical Foundations of 
Education”. 3ed ed. London: Abell 
and Howell co. 
Scruton, Roges.(1995) “A Short 
History of Modern Philosophy”. 
New York: Routledge,  
Solomon, Robert C., and 
Higgins,Kathleen M. (1996) “ A 
Short History of Philosophy”. 
New York: Oxford University 
Press. Trumble, Robert 
CJr.(1994)“Ancient Greek 
Philosophy: Its Development 
and Relevance to our 
time.”.Adlershort, England and 
Brookfield, U.S.A.. 

( ، فلسفة 1998الجيوشي ، فاطمة، )
 التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.

(، فلسفة 1993مرسي، محمد منير، )
التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب، 

 القاهرة.

) فلسفة في  (،1979ماضي علي )
 التربية والحرية(، دار المسيرة، بيروت.

(، الفلسفة 2004جعنيني ، نعيم )
وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر 

 والتوزيع، عمان.

( فلسفات 2001ناصر ، ابراهيم، )
 التربية، دار وائل ، عمان.

تحليل الفكر  
الفلسفي بالنسبة 
إلى كل فلسفة 
تربوية+ استيعاب 

هيم الخاصة المفا
بتحليل نصوص 
 في فلسفة التربية.

 

الفسفة البراغماتية *  
 والتقدمية
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( ، الفلسفة 1986فرحات، يوسف، )
عالمها، الرياض.  اإلسالمية وا 

( ، ابن 1999حمد عابد )الجابري، م
رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بيروت.

(، فلسفات 1995علي، سعيد اسماعيل )
 تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

(، نحو 1991عبد الدايم، عبد اهلل، )
فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية ، بيروت.

(، 1989الجابري، محمد عابد، )
إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز  

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.
Edward J. Power, (1982), “ 
Philosophy of Education. 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  
Noddings, Nell, (1988), 
“Philosophy & Education”. 
Colorado, U.S.A., Westview Press. 
Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ 
Philosophical Foundations of 
Education”. 3ed ed. London: Abell 
and Howell co. 
Scruton, Roges.(1995) “A Short 
History of Modern Philosophy”. 
New York: Routledge,  
Solomon, Robert C., and 
Higgins,Kathleen M. (1996) “ 

ory of A Short Hist
. New York: Philosophy”

Oxford University Press. 
Trumble, Robert 

Ancient Greek CJr.(1994)“
Philosophy: Its 
Development and 
Relevance to our 

Adlershort, England time.”.
and Brookfield, U.S. 

( ، فلسفة 1998الجيوشي ، فاطمة، )
 التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.

(، فلسفة 1993مرسي، محمد منير، )
التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب، 

 القاهرة.

(، ) فلسفة في 1979ماضي علي )
 والحرية(، دار المسيرة، بيروت.التربية 

(، الفلسفة 2004جعنيني ، نعيم )
وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر 

 والتوزيع، عمان.

( فلسفات 2001ناصر ، ابراهيم، )
 التربية، دار وائل ، عمان.

( ، الفلسفة 1986فرحات، يوسف، )
عالمها، الرياض.  اإلسالمية وا 

تحليل الفكر  
الفلسفي بالنسبة 
إلى كل فلسفة 
تربوية+ استيعاب 
المفاهيم الخاصة 
بتحليل نصوص 

 لسفة التربية.في ف
 

تطبيقات في  *  
 ةالتربوي الفلسفات
: ةالمعاصر 

 التحررية والبنائية 
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ن ( ، اب1999الجابري، محمد عابد )
رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بيروت.

(، فلسفات 1995علي، سعيد اسماعيل )
 تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

(، نحو 1991عبد الدايم، عبد اهلل، )
فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية ، بيروت.

(، 1989الجابري، محمد عابد، )
المعاصر، مركز  إشكاليات الفكر العربي 

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.
Edward J. Power, (1982), “ 
Philosophy of Education. 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  
Noddings, Nell, (1988), 
“Philosophy & Education”. 
Colorado, U.S.A., Westview Press. 
Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ 
Philosophical Foundations of 
Education”. 3ed ed. London: Abell 
and Howell co. 
Scruton, Roges.(1995) “A Short 
History of Modern Philosophy”. 
New York: Routledge,  
Solomon, Robert C., and 
Higgins,Kathleen M. (1996) “ 
A Short History of 

. New York: Philosophy”
Oxford University Press. 
Trumble, Robert 

Ancient Greek CJr.(1994)“
Philosophy: Its 
Development and 
Relevance to our 

Adlershort, England time.”.
and Brookfield, U.S.A.. 

( ، فلسفة 1998الجيوشي ، فاطمة، )
 التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.

(، فلسفة 1993مرسي، محمد منير، )
التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب، 

 القاهرة.

(، ) فلسفة في 1979ماضي علي )
 التربية والحرية(، دار المسيرة، بيروت.

(، الفلسفة 2004جعنيني ، نعيم )
وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر 

 والتوزيع، عمان.

( فلسفات 2001ناصر ، ابراهيم، )
 التربية، دار وائل ، عمان.

( ، الفلسفة 1986فرحات، يوسف، )
عالمها، الرياض.  اإلسالمية وا 

( ، ابن 1999الجابري، محمد عابد )
رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 

تحليل الفكر  
الفلسفي بالنسبة 
إلى كل فلسفة 
تربوية+ استيعاب 
المفاهيم الخاصة 

وص بتحليل نص
 في فلسفة التربية.

 

تطبيقات في  *  
الفلسفات التربوية 

المعاصرة: 
الجوهرية 
 والتجديدية 
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 بيروت.

(، فلسفات 1995علي، سعيد اسماعيل )
 تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

(، نحو 1991عبد الدايم، عبد اهلل، )
فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية ، بيروت.

(، 1989الجابري، محمد عابد، )
العربي المعاصر، مركز  إشكاليات الفكر 

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.
Edward J. Power, (1982), “ 
Philosophy of Education. 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  
Noddings, Nell, (1988), 
“Philosophy & Education”. 
Colorado, U.S.A., Westview Press. 
Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ 
Philosophical Foundations of 
Education”. 3ed ed. London: Abell 
and Howell co. 
Scruton, Roges.(1995) “A Short 
History of Modern Philosophy”. 
New York: Routledge,  
Solomon, Robert C., and 
Higgins,Kathleen M. (1996) “ 
A Short History of 

York:  . NewPhilosophy”
Oxford University Press. 
Trumble, Robert 

Ancient Greek CJr.(1994)“
Philosophy: Its 
Development and 
Relevance to our 

Adlershort, England time.”.
and Brookfield, U.S.A.. 

( ، فلسفة 1998الجيوشي ، فاطمة، )
 التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.

(، فلسفة 1993مرسي، محمد منير، )
التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب، 

 القاهرة.

في  (، ) فلسفة1979ماضي علي )
 التربية والحرية(، دار المسيرة، بيروت.

(، الفلسفة 2004جعنيني ، نعيم )
وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر 

 والتوزيع، عمان.

( فلسفات 2001ناصر ، ابراهيم، )
 التربية، دار وائل ، عمان.

( ، الفلسفة 1986فرحات، يوسف، )
عالمها، الرياض.  اإلسالمية وا 

( ، ابن 1999) الجابري، محمد عابد
رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بيروت.

(، فلسفات 1995علي، سعيد اسماعيل )

تحليل الفكر  
الفلسفي بالنسبة 
إلى كل فلسفة 
تربوية+ استيعاب 
المفاهيم الخاصة 

نصوص بتحليل 
 +في فلسفة التربية

العالقة بين  إدراك
الفلسفات التربوية 
المختلفة وأوجه 
الشبه واالختالف 

 بينها
 

تطبيقات في   
الفلسفات التربوية 
المعاصرة: وحدة 
العلم والمنطق 

 وغيرها
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 تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

(، نحو 1991عبد الدايم، عبد اهلل، )
فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية ، بيروت.

(، 1989الجابري، محمد عابد، )
العربي المعاصر، مركز   إشكاليات الفكر

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.
Edward J. Power, (1982), “ 
Philosophy of Education. 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  
Noddings, Nell, (1988), 
“Philosophy & Education”. 
Colorado, U.S.A., Westview Press. 
Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ 
Philosophical Foundations of 
Education”. 3ed ed. London: Abell 
and Howell co. 
Scruton, Roges.(1995) “A Short 
History of Modern Philosophy”. 
New York: Routledge,  

Solomon, Robert C., and 
A Higgins,Kathleen M. (1996) “ 
. Short History of Philosophy”

New York: Oxford University 
Press. Trumble, Robert 

Ancient Greek CJr.(1994)“
Philosophy: Its Development 

and Relevance to our 
Adlershort, England and time.”.

Brookfield, U.S.A.. 
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 واالستدراتةجةات التندرةسةة اليشاطات.21

 واالستراتيجيات التدريسية التالية: النشاطاتتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة. 
 الحوار والنقاش. 
 .)تمثيل الدور )الطالب محاضر 
 التقارير. 
 البحثية والمكتبية. األنشطة 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليب خالل من المستهدفةنتاجات التعلم  تحققإثبات  يتم
العلمية واألكاديمية. المشاركة 

والواجبات.طة نشألا 

.المالحظة 

التقارير. 

العروض التقديمية. 

االختبارات   . 

 بالمادة المتبعة السياسات.23

 سةاسة الحضودر والغةاب. -أ

 .الجامعة بدون عذر رسميبالوقت المحدد للمحاضرة وعدم تجاوز النسبة المقررة للغياب بحسب قوانين  الطالب االلتزام بالحضور على

 %.15المسموح بها كحد أقصى هي المقررة و نسبة الغياب  مالحظة:

 المحنن. الوقتفي  توتسلةم الواجبا اتالغةاب عن االمتحاي -ب

 .الجامعة أنظمةدون عذر رسمي بحسب عن االمتحانات ب الغياب لطالبل يسمح ال

 السالمة والصحة العامة. إجدراءات -ج

 والخدروج عن اليظام الصفي. الغش -ن

 .االلتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالغش والخروج عن النظام الصفي الطالب على

 الندرجات. إعطاء -ه

 في ندراسة المانة. تسهم والتي بالجامعة المتوفدرةالخنمات  -و

 .، مختبرات الحاسوبئيسية في الجامعة، مكتبة الكليةة الرتبالمك

 المعنات والجهزة المطلوبة .24

 .المحمول الحاسوب، البيانات عرض جهاز، السبورة
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 المدراجع.25

 

 ( ، فلسفة التربية، المطبعة الجديدة، دمشق.1998الجيوشي ، فاطمة، ) -1
 (، فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها، عالم الكتب، القاهرة.1993مرسي، محمد منير، ) -2

 فلسفة في التربية والحرية(، دار المسيرة، بيروت.(، ) 1979ماضي علي ) -3

 (، الفلسفة وتطبيقاتها التربوية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.2004جعنيني ، نعيم ) -4

 ( فلسفات التربية، دار وائل ، عمان.2001ناصر ، ابراهيم، ) -5

عالمها، الرياض.1986فرحات، يوسف، ) -6  ( ، الفلسفة اإلسالمية وا 

 ( ، ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.1999عابد ) الجابري، محمد -7

 (، فلسفات تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت.1995علي، سعيد اسماعيل ) -8

 (، نحو فلسفة تربوية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت.1991عبد الدايم، عبد اهلل، ) -9

 يات الفكر العربي المعاصر، مركز (، إشكال1989الجابري، محمد عابد، ) -10
 دراسات الوحدة العربية ، بيروت.      

- Edward J. Power, (1982), “ Philosophy of Education. Englewood Cliffs, N.J., Prentice 
Hall  

- Noddings, Nell, (1988), “Philosophy & Education”. Colorado, U.S.A., Westview Press. 
- Ozman, H. and Craver, S. (1989) “ Philosophical Foundations of Education”. 3ed ed. 

London: Abell and Howell co. 
- Scruton, Roges.(1995) “A Short History of Modern Philosophy”. New York: 

Routledge,  
- Solomon, Robert C., and Higgins,Kathleen M. (1996) “ A Short History of 

Philosophy”. New York: Oxford University Press. 
- Ancient Greek Philosophy: Its Development and Trumble, Robert C. Jr.(1994) “

Adlershort, England and Brookfield, U.S.A..Relevance to our time.”. 

 معلومات إضافةة .26
 ال يوجد 

 

 

 ------------------: ادرةخالت ---------------------- التوقةع:      : مندرس المانة  اسم

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

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

 --------------------------------- التوقيع -------------------------طة/ الكلية: لجنة الخ مقرر

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

 :إلى يسخة

 القسم درئةس
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 العمةن لضمان الجونة مساعن
 المانة ملف


