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 الفهرس
 

I- املاستر تعريف بطاقة-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------التكوين مكان تحديد -1

 -------------------------------------------- التأطير في املشاركون  -2

 ---------------------------------------------التكوين وأهداف إطار -3

 -------------------------------------- االلتحاق شروط .أ 

 --------------------------------------------التكوين أهداف .ب 

 ------------------------------------ املستهدفة القدراتو  املؤهالت .ج 

 ----------------------------التشغيل لقابلية والوطنية الجهوية القدرات .د 

 -----------------------------------أخرى  تخصصات نحو الجسور  .ه 

 ----------------------------------- التكوين مشروع متابعة مؤشرات .و 

 .........................................................التاأطير قدرات .ز 

 -----------------------------------------املتوفرة البشرية اإلمكانيات-4

 ----------------------------------- االختصاص في املتدخلين املؤسسة اساتذة - أ

 ------------------------------------الخارجي التأطير-ب

 ------------------------------------------املتوفرة املادية اإلمكانيات-5

 --------------------------------- والتجهيزات البيداغوجية املخابر  .أ 

 ----------------------------املؤسسات في والتكوين التربص ميادين  .ب 

 --------------------------------املاستر في التكوين لدعم البحث مخابر .ج 

 -------------------------------املاستر في التكوين لدعم البحث مشاريع .د 

 ---------------- واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الشخصية األعمال فضاءات  .ه 

 

II- للتعليم السداس ي التنظيم بطاقة ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------األول  السداس ي -1

 -------------------------------------------------الثاني السداس ي -2

 ------------------------------------------------الثالث السداس ي -3

 ------------------------------------------------الرابع السداس ي -4

 --------------------------------------------للتكوين شاملة حوصلة -5
 

III مادة لكل املفصل البرنامج 

IV- العقود/االتفاقيات --------------------------------------------- 
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 املاستر تعريف بطاقة

 إجباري( الخانات كل )تعبئة 
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 : التكوين مكان تحديد -1

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية: معهد أو كلية .1

 الفلسفة: قسم .2

 

 

 : )*( التكوين في املشاركون -2

 : األخرى  الجامعية املؤسسات -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلخرون االقتصاديون  االجتماعيون  والشركاء املؤسسات -

 

 

 

 

 

 

 

 : األجانب الدوليون  الشركاء -
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 املالحق. في بالتكوين الخاصة االتفاقيات إدراج .3

 : التكوين وأهداف إطار-3

 

 فلسفة ليسانس: االلتحاق شروط-أ

 

 

 

 

 : التكوين أهداف - ب

 .واملعاصرة الحديثة الغربية بالفلسفة الطالب معارف تعميق -

 الطالب. عند النقدية الروح تنمية -

 في تطورت التي الفلسفية والتيارات األنساق، على التعرف من الطالب تمكين -

 الغرب.

 

 (األكثر على سطر 20 – املنهي االندماج يخص فيما) املستهدفة والقدرات املؤهالت-ج

 

 

  الجامعية الشهادات حاملي لتشغيل القابلة والوطنية الجهوية القدرات-د

 والتعليم. التربية مؤسسات 

 الثقافية. املؤسسات

 اإلعالمية. املؤسسات

 واالجتماعية. اإلنسانية العلوم في البحث مراكز

 العمومية. الهيئات مختلف

 

 : أخرى  تخصصات نحو الجسور -ه
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 : التكوين متابعة مؤشرات-و

 

 

 

 

 

 

 بهم( التكفل املمكن الطلبة عدد )إعطاء: التأطير قدرات -ز
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 : املتوفرة البشرية اإلمكانيات -4

 : التخصص في املتدخلين املؤسسة أساتذة-أ
 

  التخصص + التدرج الشهادة واللقب االسم
 + التدرج بعد ما الشهادة

 التخصص
التدخل طبيعة الرتبة  التوقيع *

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ومعاصرة حديثة غربية فلسفة الماستر عنوان: المؤسسة 9   
2017/2018: الجامعية السنة   

 

 أخرى)توضح(. املذكرات، تأطير التربصات، تأطير تطبيقية، أعمال موجهة، أعمال تطبيق، محاضرة، *

 

 الخارجي التأطير -ب
 

 : لها التابعة املؤسسة
 

  التخصص + التدرج الشهادة واللقب االسم
 + التدرج بعد ما الشهادة

 التخصص
التدخل طبيعة الرتبة  التوقيع *

      

      

      
 

 : لها التابعة املؤسسة
 

  التخصص + التدرج الشهادة واللقب االسم
 + التدرج بعد ما الشهادة

 التخصص
التدخل طبيعة الرتبة  التوقيع *
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 : لها التابعة املؤسسة
 

  التخصص + التدرج الشهادة واللقب االسم
 + التدرج بعد ما الشهادة

 التخصص
التدخل طبيعة الرتبة  التوقيع *

      

      

      
 

 

 أخرى)توضح( املذكرات، تأطير التربصات، تأطير موجهة، أعمال تطبيقية، أعمال محاضرة، *
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 املتوفرة املادية اإلمكانيات -5

 للتكوين التطبيقية لألعمال بالنسبة املتوفرة البيداغوجية التجهيزات عن بطاقة تقديم: والتجهيزات البيداغوجية املخابر-أ

 (برتمخ لكل واحدة )بطاقة املقترح.

 

 : برتاملخ عنوان

 

 

التجهيز اسم  العدد  املالحظات  الرقم  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 : املؤسسات في والتكوين التربص ميادين-ب

 

 التربص مدة الطلبة عدد التربص مكان
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 : املقترح التكوين لدعم البحث مختبرات-ج

 

 : برتاملخ رئيس

 : برتاملخ اعتماد رقم

 

 : التاريخ

 

 

 : برتاملخ رئيس رأي

 

 

 : برتاملخ رئيس

 : برتاملخ اعتماد رقم

 

 : التاريخ

 

 

 : برتاملخ رئيس رأي

 

 

 : املقترح للتكوين الداعمة البحث مشاريع-د

 

 املشروع نهاية تاريخ املشروع بداية تاريخ املشروع رمز البحث مشروع عنوان
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 : واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الشخصية األعمال فضاءات-ه
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II- للتعليم السداس ي التنظيم بطاقة 

 سداسيات( (4األربع) بطاقات تقديم )الرجاء

 

 ومعاصرة حديثة فلسفة غربية
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 : األول  السداس ي - 1

 التعليم وحدة

 الساعي الحجم

  السداس ي

 األسبوعي الساعي الحجم

 األرصدة املعامل

 التقييم نوع

 أعمال محاضرة  أسبوع 14-16

 موجهة

 أعمال

 تطبيقية

 أعمال

 أخرى 

 امتحان   متواصل

   20 09 13.30  06 س 06 180 األساسية التعليم وحدات 

 امتحان   متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45 1الحديثة الفلسفية األنساق: 1 ملادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 التنوير فالسفة: 2 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 1فلسفية مصادر: 3 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 )قضايا(: 1العلوم فلسفة: 4 املادة

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 املنهجية التعليم وحدات

 امتحان   متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 الفلسفي البحث مناهج: 1 املادة

 امتحان   متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 1الفلسفي الحجاج: 2 املادة

   02 02 3.00   3.00 45 االستكشافية التعليم وحدات

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 1جزائري  فكر: 1 املادة

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 الحديث العلم تاريخ: 2 املادة

   01 01   1.30  22,30 األفقية التعليم وحدة

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 1جنبيةأ غةلب فلسفية نصوص: 1 املادة

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1 السداس ي مجموع
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 : الثاني السداس ي - 2

 

 التعليم وحدة

 الساعي الحجم

  السداس ي

 األسبوعي الساعي الحجم

 األرصدة املعامل

 التقييم نوع

 أعمال محاضرة  أسبوع 14-16

 موجهة

 أعمال

 تطبيقية

 أعمال

 أخرى 

 امتحان   متواصل

   20 09 13.30  06 س 06 180 األساسية التعليم وحدات 

 امتحان   متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45 2 الحديثة الفلسفية األنساق: 1 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 الهيغلية مابعد: 2 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 2فلسفية مصادر: 3 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45  مشكالت: 2العلوم فلسفة: 4 املادة

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 املنهجية التعليم وحدات

 امتحان   متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 1الفلسفة تعليمية: 1 املادة

 امتحان   متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 2الفلسفي الحجاج: 2 املادة

   02 02 3.00   3.00 45 االستكشافية التعليم وحدات

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 2جزائري  فكر: 1 املادة

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 االتصال نظرياتةالد

   01 01   1.30  22,30 األفقية التعليم وحدة

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 2جنبيةأ بلغة فلسفية نصوص: 1 املادة

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1 السداس ي مجموع
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 : الثالث السداس ي – 2

 

 

 التعليم وحدة

 الساعي الحجم

  السداس ي

 األسبوعي الساعي الحجم

 األرصدة املعامل

 التقييم نوع

 أعمال محاضرة  أسبوع 14-16

 موجهة

 أعمال

 تطبيقية

 أعمال

 أخرى 

 امتحان   متواصل

   20 09 13.30  06  06 180 األساسية التعليم وحدات 

 امتحان   متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45 القارية الفلسفة: 1 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 األنغلوساكسونية الفلسفة: 2 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 االختالف فلسفات: 3 املادة

 امتحان   متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 راهنة فلسفية مشكالت: 4 املادة

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 املنهجية التعليم وحدات

 امتحان   متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 2الفلسفة تعليمية: 1 املادة

 امتحان   متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 األكاديمي البحث تقنيات: 2 املادة

   02 02 3.00   3.00 45 االستكشافية التعليم وحدات

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 تيةاملقاوال: 1 املادة

 امتحان    01 01 1.30   1.30 22,30 الفن نظريات: 2 املادة

   01 01   1.30  22,30 األفقية التعليم وحدة

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 3جنبيةأ غةلب فلسفية نصوص: 1 املادة

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 3 السداس ي مجموع

دمجت مع مادة نظريات االتصال.: مالحظة -*
ُ
مادة االتصال أ
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 : الرابع السداس ي- 4

 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم: امليدان

 فلسفة اجتماعية/ علوم: الفرع

 .ومعاصرة حديثة غربية فلسفة: التخصص

 

 

 علنية تناقش بمذكرة يتوج مؤسسة في تربص

 

 األرصدة املعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 20 09 180 العمل الشخص ي 

)ثانوية أو حلقة تكوينية داخل  التربص في املؤسسة

 القسم(

90 04 05 

 05 03 45 امللتقيات 

 / / / أعمال أخرى)حدد(

 30 16 315 4مجموع السداس ي 

 

 األربعة للسداسيات والتطبيقات، املحاضرات بين موزع اإلجمالي الساعي الحجم ذكر يرجى ): للتكوين شاملة حوصلة - 5

 : (التالي الجدول  حسب التعليم وحدات ملختلف بالنسبة

 

 

 األساسية املنهجية االستكشافية األفقية املجموع
                        س ح

 تو 

 محاضرة 18 09 09 00 36

موجهة أعمال 18 09 09 4.30 36  

تطبيقية أعمال 0 0 0 0 0  

شخص ي عمل 180 0 0 0 180  

آخر)محدد( عمل 90 0 0  90  

 املجموع 316 18 18 4.30 342

 األرصدة 90 21 06 03 120

100%  2.5 % 5 % 17.5 % 75 % 
 وحدة لكل األرصدة %

 تعليم
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III - مادة لكل املفصل البرنامج 

 (مادة لكل مفصلة بطاقة تقديم)

 

مادة لكل املفصل البرنامج  

األول  السداس ي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 األول : السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 1الحديثة الفلسفية األنساق: املادة اسم

 05: الرصيد

 03: املعامل

 : التعليم أهداف

 الغربي. واإلنسان للعالم جديدة تصورية رؤية بناء في الحديثة الفلسفية األنساق ودور  ألهمية الطالب إدراك -

 املعاصرة. الفلسفة إلى املدرسية الفلسفة من املعرفي االنتقال في الحديثة الفلسفية األنساق ملحورية الطالب إدراك -

 نقدية. روحا الطالب إكساب -

 وسيطية.و  ويونانية، شرقية، من السابقة الفلسفات نماذج أهم على مطلعا الطالب يكون  أن :املطلوبة املسبقة املعارف

 : املادة محتوى 

 : العقالنية -1

 ديكارت .أ

 سبينوزا .ب

 : التجريبية -2

 لوك  . أ

 هيوم  . ب

 وامتحان  مستمرة مراقبة: التقييم طريقة

 : املراجع

يوهان هويزنجا، اضمحالل العصور الوسطى، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة املصرية العامة  .1

 .1998(2للكتاب،)ط

بيكون، األورغانون الجديد، )إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة(، ترجمة عادل مصطفى، دار رؤية،  .2

 .2013(1القاهرة،)ط

ديكارت، مقال عن املنهج ، ترجمة محمود محمد الخضيري، مراجعة محمد مصطفى حلمي، الهيئة املصرية العامة  .3

 .1975للكتاب، 

 .1979( 1ترجمة عثمان أمين، منشاة املعارف، مصر،)ط ديكارت التأمالت. ديكارت، .4

 .2006( 1املنظمة العربية للترجمة، بيروت، )طليبنتز،  مقالة في امليتافيزيقا، ترجمة الطاهر بن قيزة،  .5
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 .2008( 1هيوم، بحث في الطبيعة البشرية، ترجمة موس ى وهبة، دار الفارابي، بيروت)ط .6

، جداول  دار  مراجعة فؤاد زكرياء سبينوزا، رسالة في الالهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، .7

 .2011(1بيروت،)ط

 .1989وهبة، مركز اإلنماء القومي، بيروت، )دط( كانط، نقد العقل املحض، ترجمة موس ى  .8

كانط، تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، املكتبة العربية، الجمهورية العربية املتحدة) مصر،  .9

 .1965سوريا()دط( 

ي، تقديم كانط، مقدمة لكل ميتافيزيقا يمكن أن تصير علما، ترجمة نازلي اسماعيل حسن، و محمد فتحي الشنيط .10

 .1991عمر مهيبل، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر، )دط(

 . 2012(1كانط، الدين في حدود العقل، ترجمة، فتحي املسكيني، دار جداول، بيروت،)ط .11

مجلة فكر ونقد، الدار البيضاء،  مانويل كانط، اإلجابة عن السؤال ماهو التنوير؟. ترجمة إسماعيل املصدق.إ .12

 .1997العدد الرابع،)ديسمبر املغرب، 

 (1998فوكو، ما التنوير، ترجمة حميد طاس، مجلة فكر ونقد، الدار البضاء املغرب، العدد الخامس )يناير .13

 .2005(1فولغين، فلسفة االنوار، ترجمة هنرييت عبودي، مراجعة جورج طرابيش ي، دار الطليعة، بيروت،)ط .14

( 1الثامن عشر، ترجمة فؤاد شعبان، وزارة الثقافة، دمشق، )طإيسايا بيرلين، عصر التنوير، فالسفة القرن  .15

1980. 

 .2008( 1ترجمة موس ى وهبة، دار الفارابي، بيروت)ط هيوم، بحث في الطبيعة البشرية،  .16

( الجزء 1ترجمة فتحي الشنيطي، الهيئة املصرية العامة للكتاب،)ط برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية. .17

 .1977الثالث،

ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، املجلس األعلى للثقافة،  يك كوبلستون، تاريخ الفلسفة الغربية.فريدر   .18

 .2005(1القاهرة،)ط

 .2007(1محمد املزوعي، عمانوئيل كانط: الدين في حدود العقل أو التنوير الناقص، دار الساقي، بيروت،)ط .19

،تقديم محمد حسين هيكل، مؤسسة فرانكلين، جون هيرمان، راندال، تكوين العقل الحديث، ترجمة جورج طعمة .20

 .1965 ( الجزء الثاني،2بيروت، )ط

هيغل، في الفرق بين نسقي فيخته وشيلنغ في الفلسفة، ترجدمة ناجي العونلي، املنظمة العربية للترجمة،  .21

 .2007(1بيروت)ط

 .1995(1هيغل حياة يسوع، ترجمة جورجي يعقوب، دار عالء الدين، دمشق، )ط .22

 .2006(1فينومينولوجيا الروح، ترجمة ناجي العونلي، املنظمة العربية للترجمة، بيروت)طهيغل،  .23

 .2002( 2هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة ترجمة خليل أحمد خليل، دار مجمد، بيروت، )ط .24

5-Renée Descartes, le discours de la méthode, Borda, paris, 1967. 

6-Renée Descartes, les passions de l’ame, édition l’odyssée, Algérie 2009.  

7- Hume, enquête sur l’entendement humain, traduction par André Leroy, Flammarion, Paris 1983. 

8-SPECTOR céline, de Diderot a Rousseau : la double crise du droit naturel, in Rousseau du contra social, au Essai 

sur la forme de la République(Manuscrit de Genéve) B.Bachofen, B.Bernardi, et G. Olivo éds, Paris, Vrin, 2012. 

9- SPECTOR céline, who is the author of the Abstract of Monsieur l’Abbé de Saint- Pierre’s, Plan for Perpetual 

Peace From Saint- Pierre to Rousseau , History of Euroean Ideas, accepté, a paraitre 

www.cogitobelgium.com 

http://www.cogitobelgium.com/
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www.cairn.info 

www.Puf.com 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 األول : السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 التنوير فالسفة: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : التعليم أهداف

 والسياس ي. الديني شكليه في االستبداد نقد تعميق في التنوير ودور  ألهمية الطالب إدراك -

 النقدية. رؤيتها وآليات طبيعة على التركيز مع التنوير فلسفة مضامين على الطالب تعرف -

 وسيطية.و  ويونانية، شرقية، من السابقة الفلسفات نماذج أهم على مطلعا الطالب يكون  أن:  املطلوبة املسبقة املعارف

  

 : املادة محتوى 

 : التنوير مفهوم -1

 : التنوير فالسفة عن نماذج -2

 فولتير...( )ديدرو، املوسوعيون  -

 كانط...( مندلسون، األملانية) الفلسفة في التنوير -

 جيفرسون...( هوبز، األنغلوساكسوني) التنوير -

 ( التكوين لفريق التقديرية للسلطة الترجيح ُيترك ) ....إلخامتحان  مستمرة، مراقبة: التقييم طريقة

 

 

 : واملراجع املصادر

 ؟التنوير هو ما مندلسون، موس ى 

 البيضاء، الدار ونقد، فكر مجلة املصدق. إسماعيل ترجمة التنوير؟. ماهو السؤال عن اإلجابة كانط، مانويل 

 .1997 الرابع،)ديسمبر العدد املغرب،

 ،(1998)يناير الخامس العدد املغرب، البضاء الدار ونقد، فكر مجلة طاس، حميد ترجمة التنوير، ما فوكو 

 ،2005(1بيروت،)ط الطليعة، دار طرابيش ي، جورج مراجعة عبودي، هنرييت ترجمة االنوار، فلسفة فولغين. 

 (1)ط دمشق، الثقافة، وزارة شعبان، فؤاد ترجمة عشر، الثامن القرن  فالسفة التنوير، عصر بيرلين، إيسايا 

1980. 

 Locke, extrait de Draft A, première esquisse de l’essai philosophique, concernant l’entendement humain, 

traduction et notes Marylène Delbourg-Delphis, librairie philosophique J.Vrin, 1974. 

http://www.cairn.info/
http://www.puf.com/
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 Locke, extrait de deux traités du gouvernement, traduction Bernard Gilson, librairie philosophique J.Vrin, 

1977.  

 Diderot, lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient siuvie de Addition a la lettre sur les aveugles, 

prospectus de l’Encyclopédie, pensées sur l’interprétation de la nature, le reve de d’Alembert, entretien 

d’un philosophe avec la Maréchale***, extraits des Œuvres – philosophique tome 1, édition établie par 

Laurent Vesini, Coll, Robert Laffont, 1994. 

 Rousseau, extrait de Essai sur l’origine des langues, notes, bibliographie et chronologie par Catherine 

Kintzler, Coll. “GF Flammarion” Flammarion, 1993. 

 Rousseau, extrai du contra social, édition établie par Pierre burgelin; Coll.” GF Flammarion” Flammarion, 

1992. 

 Rousseau, extrait de Emile ou de l’édication, chronologie par Michel Launay, Coll. “GF Flammarion” 

Garnier-Flammarion 1996. 

 Voltaire, extrait de lettre philosophiques, édition établie par Frédéric deloffre, Coll,”Folio Classique, 

édition Gallimard, Paris 1986. 

 Voltaire, extrait de traité sur la tolérance, édité par rené Pomeau, de L’institut, Coll.”GF Flammarion” 

Flammarion, 1989. 

 Philosophie des lumières, Locke, Diderot, Rousseau, Voltaire, France loisirs, Paris 2001. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 األول : السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 1فلسفية مصادر: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : األهداف

 الفلسفة. في األساسية املصادر على االطالع -

 املصادر. مع التعامل مهارة اكتساب -
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 الفلسفي. التفكير عملية في وتوظيفها املختلفة والنظرية األطروحات استحضار على القدرة -

  املقروءة. للنصوص الفلسفي السياق معرفة: املسبقة املعارف

 

 : املادة محتوى 

 

 .الجديد األورغانون  بيكون، فرنسيس -1

 الطريقة. مقالة ديكارت، -2

 املونادولوجيا. ليبنتز، -3

 أفكار. باسكال، -4

 الخالص. العقل نقد كانط، -5

 الفلسفة. في وشيلنغ فيخته نسقي بين الفرق  هيغل، -6

  الروح. فينومينولوجيا هيغل، -7

 .وامتحان  متواصل تقييم: التقييم طريقة

 

 : واملراجع املصادر

 .2007(1)ط بيروت، التنوير، دار الفتاح، عبد إمام ترجمة هيغل، فلسفة مصطلحات معجم إنوود، ميخائيل .1

 أربعة ) (2طلبنان،) بيروت، عويدات، دار خليل، أحمد تعريب النقدي، الفلسفي املعجم الالند، أندريه .2

 .2001أجزاء(

 الثاني، الجزء األول، الجزء (1)ط ،للدراسات، بيروت العربية املؤسسة الفلسفية، املوسوعة بدوي، الرحمان عبد .3

 .1984 الثالث. الجزء

 .1992 تونس)دط( سوسة، املعارف، دار الفلسفية، املوسوعة الحفني، املنعم عبد .4

5. Encyclopédie de la Pléiade, Histoire de la philosophie, les tomes 1, 2,3 édition Gallimard, Paris 1969. 

6. André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 18e 2dition, Paris 1996. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

  األول : السداس ي

 أساسية: الوحدة اسم

 قضايا:  1العلوم فلسفة: املادة اسم

 5: الرصيد

 2:  املعامل

 اآلتية األهداف تحقيق إلى قضايا العلوم فلسفة مقياس يهدف: التعليم أهداف

 ،العلوم فلسفة قضايا أهم على الوقوف من الطالب تمكين
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 الرياضيات. فلسفة في قضايا معرفة من الطالب تمكين

 الفيزياء. فلسفة في قضايا معرفة من الطالب تمكين

 البيولوجيا. فلسفة في قضايا معرفة من الطالب تمكين

 الفلك. فلسفة في قضايا معرفة من الطالب تمكين

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم فلسفة في قضايا معرفة من الطالب تمكين

 : السابقة املعارف

 .والصورية الطبيعية العلوم فلسفة من تطبيقية نماذج: املادة محاور 

 النسق وظهور  الرياضيات في األسس أزمة أو الالاقليدية، الهندسة إلى القليديةا الهندسة )من الرياضيات فلسفة 

 .(اآلكسيومي

 بالنك ماكس الكوانتم انشتاين، النسبية نيوتن، الكالسيكية): الفيزياء فلسفة. 

 البيوطيقا إلى البيولوجيا )من القيم وأزمة االستنساخ( مشكلة)الوراثية  الهندسة: البيولوجيا فلسفة. 

 (.املعاصر العلمي والتفسير الكالسيكي التفسير بين الكون  )نشأة الفلك فلسفة 

 اإلنسانية( العلوم االجتماعية، العلومواالجتماعية. ) اإلنسانية العلوم فلسفة من تطبيقية نماذج 

  امتحان- متواصل: التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

  م2002 بيروت، ،1ط للترجمة، العربية املنظمة هللا، جاء بن حمادي: ترجمة الفرضية،و  العلم: بونكاريه هنري. 

 عربية كلمات ،1ط الشيخ، هللا وفتح السماحي عبدهللا أحمد: ترجمة الطبيعة، ووصف الذّرية النظرية: بوهر نيلز •

 .م2009هــ/1430 مصر، والنشر، للترجمة

 .م1984هـ/1404 . مصر املعارف دار األولى، الطبعة إسالمية، بنظرة العلوم فلسفة: باشا فؤاد أحمد •

 ناضر، أبو موريس: مراجعة شحّيد، جمال: ترجمة وتنظيمها، عاداتها حياتها، مقامها،: األفكار املنهج: موران إدغار •

 ..م2012ديسمبر بيروت، للترجمة، العربية املنظمة ،1ط

 البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار ،1ط الصفا، وفؤاد سحبان الحسين: ترجمة العلم، نظريات: شاملرز  آالن •

 .م1991

 والكمات، النسبية نظرية إلى األولى املبادئ من اآلراء تحول  الطبيعة علم تطور : إنفلد وليوبولد أينشتاين ألبرت •

 .م2005 القاهرة، للثقافة، األعلى املجلس أحمد، مرس ي محمد: مراجعة عاشور، وعطية النادي، محمد: ترجمة

 نصار: مراجعة الشيخ، هللا وفتح السماحي عبدهللا أحمد: ترجمة معاصرة، مقدمة العلم فلسفة: روزنبرج أليكس •

 .م2011 ،1693العدد القاهرة، للترجمة، القومي املركز ،1ط عبدهللا،

 العربية النهضة دار األولى، الطبعة علي، محمد القادر عبد ماهر: ترجمة العلمية، األبحاث برامج: الكاتوش إمري  •

 .م1997 بيروت، والنشر، للطباعة

 املركز ،1ط فهمي، إبراهيم مصطفى: مراجعة الشهاوي، على عنان: ترجمة الفيزياء، في لغز أكبر التعالق: أكزيل أمير •

 .م2008 ،1233 العدد للترجمة، القومي

 العامة املصرية الهيئة علي، يوسف علي: مراجعة محمد، أحمد هاشم: ترجمة الطبيعة، جوهر: سكوت أندريه •

 .م1998 للكتاب،

  .م1996 االسكندرية، الجامعية، املعرفة دار نفادي، السيد: ترجمة العلمية، الثورات: هياكينغ إيان •

 حاج حيدر: مراجعة عبيد، شيخ نورالدين: ترجمة املعاصرة، العلم لفلسفة مقّدمة املعرفة صور : هيلي باتريك •

 .م2008سبتمبر بيروت، للترجمة، العربية املنظمة ،1ط اسماعيل،
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 .م2001 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار العلوم، فلسفة: محمد عبدالفتاح بدوي  •

 للطباعة، العربية الثقافة دار أحمد، مرس ي محمد: مراجعة كامل، فؤاد: ترجمة النسبية، باء ألف: رسل برتراند •

 .م1965

 .م1965 القاهرة، محمود، نجيب زكي: تعريب علمية، بنظرة الفلسفة: رسل برتراند •

 والتوزيع، والنشر للطباعة األمان دار ،1ط ابستمولوجية، دراسة املعرفة بناء في املفاهيم خصوبة: البعزاتي بناصر •

 .م2007 الرباط،

 النهضة مكتبة الليف، أبو كامل حسين: مراجعة سالم، شكري  أحمد: ترجمة ،1ج اإلغريقي، العلم: فارنتن بنيامين •

 م1958 القاهرة، املصرية،

 .م1998 القاهرة، للكتاب، العامة املصرية الهيئة عطا، السيد ترجمة" واملكان، للزمان الحديث املفهوم: ديفيز بول  •

 .م1961 طبعة األول، الجزء زكريا، فؤاد: ترجمة العلوم، وفلسفة املنطق: موي  بول  •

 ومحي الكافي، هدى: ترجمة الثاني، الجزء جماعي(، )كتاب العلوم، وفلسفة النمذجة في مقاالت: وآخرون بيريي بيار •

 .م2012 تونس، للترجمة الوطني املركز سيناترا، دار العامري، محسن الكالعي، الدين

 والفنون  للثقافة األعلى املجلس ،168عدد املعرفة، عالم جالل، شوقي: ترجمة العلمية، الثورات بنية: كوهن توماس •

 .م1992 هـ/ديسمبر1413اآلخر جمادى الكويت، واآلداب،

 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان خليل، أحمد خليل: ترجمة للمعرفة، االجتماعية األطر: غورفيتش جورج •

 .(ت )د بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية املؤسسة

.م1998 القاهرة، للثقافة األعلى املجلس األولى، الطبعة علي، يوسف علي: ترجمة العلم، وراء ما: بولكنجهوم جون  •
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

  األول : السداس ي

 منهجية: الوحدة اسم

 الفلسفي البحث مناهج: املادة اسم

 4: الرصيد

 2:  املعامل

 : التعليم أهداف

 لكل ضرورية مقدمة وقواعده صوره ومعرفة دراسته أن يعني ما الّسليم، التفكير بأدوات الفلسفة طالب ُيمد 

ور  تكوين صعيد على إن سليم، تفكير  .الّصائبة األحكام إصدار صعيد على أو السليمة الفكرية الصُّ

 االجتماعية. والعلوم الفلسفية الدراسات في واملنهجية املنهج أهمية على التأكيد  

 بالكيفية واملسائل القضايا معالجة من تمكنه التي املعرفية األدوات أو األساسية املنهجية باملعارف الطالب تعريف 

 .واقتدار بكفاءة العلمي البحث عالم إلى والولوج املطلوبة الفلسفية

 إلى املفضية الفلسفية والبحوث الدراسات في املتخصصون  يستخدمها التي املنهجية املناوالت بأبرز  الطالب تزويد 

 الحقيقة. عن البحث طريق

 والتبليغ. التعليم منهج مرتبة إلى بها واالرتقاء االكتشاف مناهج الطالب تعليم 
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 : السابقة املعارف

 .األرسطي باملنطق دراية •

  .الرواقي باملنطق دراية •

 .املسلمين عند باملنطق دراية •

 الحديثة. الفلسفة في باملنطق دراية •

  :املادة محاور 

 واملنهجية. واملناهج املنهج في ومفاهيم أولية مقدمات: األول  املحور 

 الفلسفية. املناهج وأصل املنطق: الثاني املحور 

 االكتشاف مناهج: الثالث املحور 

 هوسرل، برغسون، ديكارت، الغزالي،: الحدس 

 كانط األكويني، توما أرسطو،: التمثيل 

 دوهيم. بيير ديكارت، خلدون، ابن الغزالي، أرسطو، أفالطون.: املثال 

 سقراط،: االستقراء  

 واإلقناع البرهان مناهج: الرابع املحور 

 اسبينوزا. ديكارت، الكندي،: البرهان 

 أرسطو أفالطون. :الجدل 

 .ديكارت. الفارابي، أرسطو، االستدالل 

 والتواصل التعليم مناهج: الخامس املحور 

 ياسبرز، كارل  الفيثاغوريون،: التهيئة 

 سيشرون، سقراط،: الحوار 

 هيدغر، طفيل، ابن أفالطون، برتاغوراس،: األسطورة 

  امتحان- متواصل :التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 1988الجامعية، املعرفة دار العلمي، البحث مناهج في محاضرات: نالفندي ثابت محمد. 

 الكويت املطبوعات وكالة العلمي. البحث مناهج: بدوي  الرحمن عبد. 

 1968بيروت، العلمي، واملنهج االستقراء: زيدان فهمي محمود. 

 1978 .03 العدد الكويت، املعرفة، عالم سلسلة العلمي، التفكير: زكريا فؤاد. 

  1986بيروت، العربية، النهضة دار محمد، القادر عبد ماهر: ترجمة العلمي، الكشف منطق: بوبر كارل. 

 1982بيروت، الطليعة، دار العلمي، الفكر وتطور  التجريبي املنهاج: الجابري  عابد محمد. 

 م.1980 بدوي، الرحمن عبد تحقيق أجزاء، ثالثة القلم، دار الكويتية، املطبوعات وكالة أرسطو، منطق: أرسطو 

 م1959 بدوي، الرحمن عبد: تحقيق املصرية، العربية النهضة مكتبة: الخطابة: أرسطو 

  م.1974 القاهرة، املعارف دار الشربيني، وعباس النشار، سامي علي: ترجمة فيدون، محاورة: أفالطون 

  الحلبي. البابي مصطفى مطبعة: املقدمة: خلدون  ابن 

 م.1987 البيضاء، الدار والتوزيع، للنشر الحديثة املؤسسة الكالم، علم وتجديد الحوار أصول  في: الرحمن عبد طه 

 القاهرة. العربية، الكتب إحياء دار مطبعة الفلسفة، تهافت: الغزالي حامد أبو 

 والنشر. للطباعة الثقافة، دار مكاوي، الغفار عبد: ترجمة الحقيقة، نداء: هيدجر مارتن 
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 Bergson: la pensée et le mouvement, p u f, paris, 

 Deleuze: Nietzsche et la philosophie, p u f , paris, 

 Descartes: les Méditations métaphysiques, p u f, paris, 

 Duhem: La théorie physique: son objet-sa structure, vrin, paris, 1981, 

 Jaspers: Introduction à la méthode philosophique, Payot, paris, 1968, 

 Russel: La méthode Scientifique, Payot, paris, 1971, 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

  األول : السداس ي

 منهجية :الوحدة اسم

 1الفلسفي الحجاج :املادة اسم

 3 :الرصيد

 2 :املعامل

  :التعليم أهداف

 والتطرف. العنف عن واالبتعاد الفكري  التسامح مستوى  إلى بالطالب باالرتقاء الفلسفي الخطاب يهدف 

 البناء. لالختالف والتأسيس اآلخر الرأي قبول  ونفسية لذهنية التأسيس 

 والبراهين. األدلة على املؤسس العقالني والحجاج والبرهان اإلقناع ذهنية بناء 

 : السابقة املعارف

  :املادة محاور 

 وتأسيسية مفهومية مداخل 

 الفلسفي. الخطاب من الحجاج موقع 

 الجدلي. الحجاج نظريات 

 األرسطي. البالغي الحجاج 

 واللساني. اللغوي  الحجاج نظريات 

 التداولي. الحجاج نظريات 

 امتحان  - متواصل :التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 م.2008 األولى، الطبعة البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا قنيني، القادر عبد: ترجمة الخطابة، فن: أرسطو 

 البيضاء، الدار املدارس، والتوزيع النشر شركة الجديدة، البالغة ضوء في الخطاب وبناء الحجاج: الدهري  أميمة 

 م.2010 األولى، الطبعة املغرب،

 م.2010 الثانية، الطبعة لبنان، ،بيروت الجديد، الكتاب دار الوظيفية، اللسانيات: املتوكل أحمد 

 م.2006 األولى، الطبعة املغرب، البيضاء، الدار ،الطبع في العمدة مطبعة والحجاج، اللغة: العزاوي  بكر أبو 

  الطبعة املغرب، البيضاء، الدار إفريقيا، قنيني، القادر عبد: ترجمة العام، الكالم أفعال نظرية: أوستين جون 

 م.2006 األولى،
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

  األول : السداس ي

 استكشافية :الوحدة اسم

 1جزائري  فكر :املادة اسم

 1 :الرصيد

 1 :املعامل

  :التعليم أهداف

 : السابقة املعارف

  :املادة محاور 

 مميزاتها(و  الجزائرية الجزائري)الثقافة الفكر دراسة إلى مدخل- 1

  القديم الجزائري  الفكر - 2

 .م( ق 25 ) الثاني يوبا -

 م( 125) ليوسو أب كيوسو ل -

 م(355 سنة توفي) دوناتوس -

 م( 354) أوغستين سان -

  )الوسيط( الجزائري  الفكر-2

 م( 1384) الثعالبي الرحمان عبد -

 م( 1430) الونشريس ي أحمد -

 م(1512) األخضري  الرحمان عبد -

 الحديث الجزائري  الفكر-3

 م(1773خوجة. ) حمدان - -

 م(1808القادر. ) عبد األمير -

 م(1869شنب. ) أبي ابن محمد -

 م(1873السنوس ي. ) شريف أحمد -

 امتحان : التقييم طريقة

 واملراجع املصادر : 

 دودو. العيد أبو ترجمة ،الذهبي الحمار أبوليوس، لوكيوس -

 .االعترافات أوغسطين، سان -

 .اإلله مدينة أوغسطين، سان -

 .الحسان الجواهر ،الثعالبي الرحمان عبد -

 .املهمات للمسائل األمهات جامع الثعالبي، الرحمان عبد -

 املرونق. السلم األخضري  الرحمان عبد  -
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: املحقق ،واملغرب واألندلس إفريقية أهل فتاوى  عن املغرب والجامع املعرب املعيار أحمد، الونشريس ي،  -

 م.1992بيروت، اإلسالمي، الغرب دار حجي، محمد

 الرحمان عبد بن الصادق: تحق ،مالك هللا عبد أبي اإلمام قواعد إلى املسالك إيضاح أحمد، الونشريس ي، -

 .2006 ،1 ط بيروت، حزم، ابن دار الغرياني،

 املرآة. خوجة، حمدان -  

  .1983 ،2 ط بيروت، الثقافية، نوهيض مؤسسة ،الجزائر أعالم معجم عادل، نويهض، -

 بيروت، اإلسالمي، الغرب دار بدوي، الرحمان عبد ترجمة ،اإلفريقي الشمال في اإلسالمية الفرق  بال، ألفرد، -

 .1981 ،1 ط

  .1999 ،1 ط ،1 الجزء بيروت، اإلسالمي، الغرب دار ،اإلباضية أعالم معجم وآخرون، عمي موس ى بابا -

 ،1998 ،1 ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار ،الثقافي الجزائر تاريخ القاسم، أبو هللا، سعد -

 تونس، سالمة، بن والبشير مزالي محمد ترجمة األول، الجزء ،الشمالية أفريقيا تاريخ جوليان، أندري  شارل  -

 م.1996
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 األول : السداس ي

 االستكشافية: الوحدة اسم

 الحديث العلم تاريخ: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : التعليم أهداف

 واالجتماعي. التاريخي سياقها في عنها نتجت التي التطورات ووضع العلمية، االكتشافات ببعض الطالب تعريف -

 والتاريخية. العلمية النصوص ونقد وتحليل قراءة من الطالب تمكين -

 العلمية. لالكتشافات االبستمولوجيةو  الفلسفية الدالالت فهم من الطالب تمكين -

 : املادة محتوى 

 : العلم الحديث تاريخ مادة مفردات

  مفاهيمي مدخل -

 انتقال العلوم العربية إلى إيطاليا وإسبانيا عبر مدارس الترجمة املبكرة في األندلس. -

 ) كبلر، تيشوبراهي، غاليلي،نيوتن...الخ( :في الغرب الحديث  ونماذجهالعلمي  التطور  العلمي التطور  -

 األكسمة. إلى األزمة من الرياضيات -

 (الكوانتا ميكانيكا، العامة )النسبية الفيزياء -

 الوراثية( الهندسة، الجزيئية البيولوجيا) البيولوجيا -

 : العلم تطور  إفرازات بعض -
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 العلمي واملنهج العقالنية-  

 والقطيعة التواصل بين العلوم تطور  -  

 املعاصر. اإلنسان وأزمة العلوم تطور  -  

 

  :واملراجع املصادر

 .1962 ،1ط بيروت، الفارابي، دار ،العلم تاريخ في املوجز جون، إدموند برنال، -

أبوحجلة، مركز دراسات تشارلز بيرنيت، حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى في إسبانيا، ترجمة عمران    -

 .1999(2الوحدة العربية، بيروت، )ط

)محاضرة ألقتها الباحثة في باريس  ضمن أعمال حوار حول إسهامات الحضارة  مارغاريتا لوبيز غوميز، في أوروبا عبر األندلس

 .1999(2بيروت، )طاإلسالمية في الحضارة األوربية، املنظم من قبل املجلس األوربي( مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .1982 ،01 الطبعة األول، الجزء مقلد، علي ترجمة -العلم. تاريخ -رونيه. تاتون، -

 املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة صبرة، الحميد عبد د/ وتصدير ترجمة ،الحديثة واملدنية القديم العلم سارتون، جورج -

 م. 1960 نيويورك(، - )القاهرة والنشر للطباعة فرانكلين مؤسسة مع باالشتراك

 ،العربية الوحدة دراسات مركز، العلمي الفكر وتطور  املعاصرة العقالنية، العلوم فلسفة إلى مدخل :الجابري  عابد محمد -

 .1976، بيروت

 .1986، القاهرة العربي، الكتاب دار، زكريا فؤاد ترجمة، العلمية الفلسفة نشأة:  رايشنباخ هانز -
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 : األهداف

 الفلسفة. في األساسية املصادر على االطالع -

 املصادر. مع التعامل مهارة اكتساب -

 الفلسفي. التفكير عملية في وتوظيفها املختلفة والنظرية األطروحات استحضار على القدرة -

  املقروءة. للنصوص الفلسفي السياق معرفة: املسبقة املعارف

 

 : املادة محتوى 

 البشرية. الطبيعة في رسالة هيوم،  -1

 التسامح. في رسالة لوك، -2

 صارما. علما ، الفلسفةهوسرل  -3

 األساسية. األنطولوجيا هيدغر، -4

 واملنهج. الحقيقة ،رميغادا -5

 عاملية. بنظرة الفلسفة ياسبرز، كارل  -6

 للحداثة. الفلسفي الخطاب هابرماس، -7

  واألشياء. الكلمات فوكو، -8

 وامتحان. متواصل تقييم: التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 األكثر. على له كتاب تخصيص يجب مذكور  فيلسوف كل **

 .2007(1)ط بيروت، التنوير، دار الفتاح، عبد إمام ترجمة هيغل، فلسفة مصطلحات معجم إنوود، ميخائيل -
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 أربعة) (2ط)لبنان،  بيروت، عويدات، دار خليل، أحمد تعريب النقدي، الفلسفي املعجم الالند، أندريه -

 .2001أجزاء(

 الثاني، الجزء األول، الجزء (1)ط ،للدراسات بيروت العربية املؤسسة الفلسفية، املوسوعة بدوي، الرحمان عبد -

 .1984 الثالث. الجزء

 .1992 تونس)دط( سوسة، املعارف، دار الفلسفية، املوسوعة الحفني، املنعم عبد -

- Encyclopédie de la Pléiade, Histoire de la philosophie, les tomes 1, 2,3 édition Gallimard, Paris 1969. 

- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 18e 2dition, Paris 1996. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة :املاستر عنوان

  الثاني: السداس ي

 أساسية :الوحدة اسم

 مشكالت:  2العلوم فلسفة :املادة اسم

 5 :الرصيد

 2 :املعامل

  :التعليم أهداف

 : السابقة املعارف

  :املادة محاور 

 للعلوم العامة االبستيمولوجيا املشكالت: األول  املحور 

 ،املوضوع  

 املنهج  

 ،الغاية 

 التطبيق 

 االجتماعية الوظيفة 

 اإلنسانية للعلوم االبستيمولوجيا املشكالت: الثاني املحور 

 .العامة االبستيمولوجيا املشكالت-1

 اإلنسانية العلوم تصنيف مشكلة. 

 ونظرياتها اإلنسانية العلوم في املستخدمة املناهج مشكلة. 

 لتطورها املواكبة والدينية الفلسفية بالتيارات اإلنسانية العلوم عالقة مشكلة. 

 ومفاهيمها اإلنسانية العلوم تكّون  مشكلة. 

 اإلنسانية العلوم ظهور  في التاريخي التأخر مشكلة. 

 : الخاصة االبستيمولوجية املشكالت-2

 النفس، علم مشكالت 

 االجتماع علم مشكالت. 
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 التاريخ علم مشكالت. 

 السياسة علم مشكالت. 

 التربية... علم مشكالت 

 واملنطق( )الرياضيات الصورية للعلوم االبستيمولوجية املشكالت: الثالث املحور 

 الرياضيات. في اليقين مشكلة 

 الرياضيات. في والالنهاية النهاية مشكلة 

 وماديته. الفكر صورية مشكلة 

 الطبيعية(. العلوم للعلوم) االبستيمولوجيا املشكالت: الرابع املحور 

 (الطبيعية العلوم في التحيز )إشكالية املوضوعية مشكلة 

 (...هيوم السببية)ديفيد مشكلة 

 (هايزنبرغوالالحتمية) الحتمية مشكلة 

 (...بوبر كارل )االستقراء  مشكلة 

 والتطبيق( النظرية)العلم  في االغتراب مشكلة 

  امتحان- متواصل :التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 1991،، القاهرةالجديدة الثقافة دار نفادي، السيد: ترجمة التكوينية، االبستيمولوجيا: بياجي جان. 

 1988 البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار بلكوشو، الحبيب محمد: ترجمة للتربية، الجديدة التوجهات: بياجي جان. 

  دمشق اإلنشاء، مطبعة الدروبي، سامي: املتحرك ترجمة والواقع الفكر: برغسون  هنري. 

 للطباعة بيروت دار األرض، شيخ تيسير: ترجمة الفينومينولوجيا، إلى املدخل أو ديكارتية تأمالت: هوسرل  إدموند 

 .1958بيروت، والنشر،

 1983 بيروت، الطليعة، دار واإليديولوجيا، اإلنسانية العلوم: وقيدي محمد. 

 1983 بيروت، الحداثة، دار اإلبستيمولوجيا؟ هي ما: وقيدي محمد. 

 م1996،، القاهرةالجامعية املعرفة دار نفادي، السيد: وتقديم ترجمة العلمية، الثورات: هاكينج إيان. 

 بيروت، للترجمة، العربية أولى املنظمة سليمان طبعة جورج: ترجمة اليوم، عالم لفهم جديدة براديغما: تورين آالن 

 .م2011 أفريل

 الوحدة دراسات مركز للنهضة، العلمي والتأسيس العربية التجربة العالم" إلى العربية والنظرة العلم: زيد أبو سمير 

  ،م2009 أكتوبر أولى، طبعة العربية،

 الجامعية، املعرفة دار واإلنسانية، الطبيعية العلوم فلسفة في قراءات: قاسم محمد محمدو  شرف جالل محمد 

 .القاهرة

 BACHELARD : L'activité Rationaliste de la Physique Contemporaine, éd, p, u f, 1970. 

 BACHELARD : La Formation de L'esprit Scientifique, Contribution Aune Psychanalyse se la 

Connaissance ; Seizième Tirage, Librairie Philosophique J. Vrin, 1996.  

 BACHELARD : La Philosophie du Non, 3éd, p, u, f, Vrin, Paris, 1988. 

 BACHELARD : La Philosophie du Non, 3éd, puf, Vrin, Paris, 1988 

 BACHELARD : La valeur inductive de la relativité. Paris, 1929. 

 BACHELARD : le rationalisme appliqué, 3em édition, "quadrige", p u f, février 1998. 
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 BACHELARD : Le Rationalisme Appliqué, p, u, f, Paris, 1988. 

 BACHELARD : L'engagement Rationaliste, éd, p. u. f, Paris, 1972. 

 Bruno Carrossons : Invitation à la philosophie des sciences, Editions du Seuil, Janvier 1992. 

 EINSTEIN. Comment je vois le monde, Trad. de Régis Hanrion, Flammarion, 1979. 

 EINSTEIN et Enfield : L'évolution des idées en physique, Trad., de M Solovine, Flammarion, 1948. 

 François Rogier: La Philosophie de Henry Poincaré, Can, Paris, 1920. 

 Lalande : Dictionnaire technique et critique de la philosophie, presses Universitaire de France, 4e édition, 

paris ; 1997. 

 Lalande : Lecture sur la Philosophie des Sciences,Hachette,5éd, paris,1953, 

 Louis de Broglie: L'Avenir de la Sciences, Paris, 1941. 

 Louis de Broglie: Le continu et de discontinue, Albin Michel, Paris, 1949. 

 Sandra Laugier et Pierre Wagner: Philosophie des Sciences Expériences, théories, et méthodes, Librairie 

philosophique J, Vrin , Paris, 2004. 

 Poincaré: La science et L'hypothèse, Flammarion, Paris, 1935,  

 ULMO: La Pensée scientifique moderne, éd Flam marion, Paris, 1969. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة :املاستر عنوان

  الثاني: السداس ي

 منهجية :الوحدة اسم

 1الفلسفة تعليمية :املادة اسم

 4:  الرصيد

 2:  املعامل

 : التعليم أهداف

 الطالب، ذهن من الفلسفي التفكير تقريب ومحاولة الفلسفة تعليم في املبتكرة الطرائق دراسة إلى املقياس يسعى

 النقدي. والحس املوضوعية خصائص على والتركيز

 : املطلوبة املسبقة املعارف

  التربية. وفلسفة التربوي، النفس علم ومعارف عام، بشكل التعليم طرائق بتدريس تهتم التي املواضيع

 : املادة محتوى 

 والنشأة( التاريخ ) التعليمية إلى مدخل -

 التعليمية. مفهوم -

 خصائصها. -

 والفلسفة. التعليمية -

 للفلسفة. التعليمية البنية -

 الكفاءات. ديداكتيك -
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 الكفاءة. مفهوم في -

 (امتحان و  متواصل ): التقييم طريقة

 : املراجعو  املصادر

 . 2005 ط للمفتشين، موجه تكويني سند االختبارات بناء، التربية مستخدمي لتكوين الوطني املعهد ـ

 التربية. مستخدمي لتكوين الوطني املعهد العامة،، التربية، قلي هللا عبد ـ

 الوطني املعهد، بالكفاءات واملقاربة باألهداف املقاربة طريق عن التدريس مسعود. عباد والدكتور  زكريا يحيى بن محمد ـ

 . التربية مستخدمي لتكوين

 .1982 لبنان بيروت، الكتاب، دار، 2ج ،1،ج االنجليزيةو  الالتينيةو  العربية باأللفاظ الفلسفي املعجم، صليبا جميل ـ

 2003 ط، األردن عمان للتوزيع الشروق دار، التدريس كفايات، الفيالوي  محسن سهيلة ـ

 "القاهرة". للجامعات النشر دار االرتباطي، واملنظور  املعرفي املنظور  بين التعلم سيكولوجية، الزيات مصطفى فتحي ـ

 .1978 7ط القاهرة، املعارف دار، العام النفس علم مبادئ، مراد يوسف ـ

 ـ De Lancheer . Definir les objectifs de l’éducation. Ed P.U.F. paris G1980 

 A.LALANDE : Vocabulaire Technique et Critique De La philosophie .P.U.F.12edition.1976.  

 http: //www.bib-alex.com/ 

 http: //download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books 

 http: //www.ta5atub.com/t416-topic 

 http: //www.goodreads.com/shelf/show/philosophy 

 http: //www.amazon.com/Philosophy-Book 

 http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy 

 https: //www.academia.edu/ 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة :املاستر عنوان

  الثاني: سداس يال

 منهجية. :الوحدة اسم

 2الفلسفي الحجاج :املادة اسم

 3 :الرصيد

 2 :املعامل

  :التعليم أهداف

 .والتطرف العنف عن واالبتعاد الفكري  التسامح مستوى  إلى بالطالب باالرتقاء الفلسفي الخطاب يهدف •

 .البناء لالختالف والتأسيس اآلخر الرأي قبول  ونفسية لذهنية التأسيس •

 والبراهين. األدلة على املؤسس العقالني والحجاج والبرهان اإلقناع ذهنية بناء •

 : السابقة املعارف

  :املادة محاور 

 الجدل( املناظرة، فنون، البالغة، الكالم، علم)اإلسالمية  الفلسفة في الحجاج نظرية 
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 التداولي. الحجاج نظريات 

 والطبيعي. املنطقي الحجاج نظريات 

 الحجاجية. املقاربة آليات 

 الرمزية. اللغة في البرهان 

 امتحان  - متواصل:  التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 .م2008 األولى، الطبعة البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا قنيني، القادر عبد: ترجمة الخطابة، فن: أرسطو •

 البيضاء، الدار املدارس، والتوزيع النشر شركة الجديدة، البالغة ضوء في الخطاب وبناء الحجاج: الدهري  أميمة •

 .م2010 األولى، الطبعة املغرب،

 .م2010 الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، الجديد، الكتاب دار الوظيفية، اللسانيات: املتوكل أحمد •

 .م2006 األولى، الطبعة املغرب، البيضاء، الدار الطبع، في العمدة مطبعة والحجاج، اللغة: العزاوي  بكر أبو •

 الطبعة املغرب، البيضاء، الدار إفريقيا، قنيني، القادر عبد: ترجمة العام، الكالم أفعال نظرية: أوستين جون  •

 م.2006 األولى،
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة :املاستر عنوان

 الثاني: السداس ي

 استكشافية :الوحدة اسم

 2جزائري  فكر :املادة اسم

 1 :الرصيد

 1 :املعامل

  (األول  السداس ي في ذكره سبق ملا مواصلة)

  املعاصر الجزائري  الفكر-3

 باديس. بن الحميد عبد -

 اإلبراهيمي. البشير الشيخ -

 الورتالني. الفضيل -

 التاريخ.و  الحضارة وفلسفة نبي بن مالك -

 . قاسم مولود -

  شريط. هللا عبد-

 . أركون  محمد -

 الشيخ. عمران أبو -

 األشرف. مصطفى -

 النبهاني. كريبع -

 أمزيان املجيد عبد -

 امتحان  :التقييم طريقة
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 واملراجع املصادر : 

 شريط هللا عبد

 املفاهيم. معركة 

 خلدون. بن عند األخالقي الفكر 

 الجزائرية. الثقافة واقع من 

 التنمية. وقضايا اإليديولوجية املشكلة 

 الجزائر. في اإليديولوجي واملجهود السياس ي الفكر 

 االشتراكي. الفكر منابع 

 بلقاسم نايت قاسم مولود

 .2007الجزائر، الثانية، الطبعة األمة، دار ،ن، جزآ1830 سنة قبل العاملية وهيبتها الدولية الجزائر شخصية

 الجزائر. األمة، دار جزآن، انفصالية، أم أصالة

 الجزائر. األمة، دار وأصالة. إنية

 نبي بن مالك

 دمشق. الفكر دار ،2ط مسقاوي، كامل وعمر شاهين الصبور  عبد ترجمة النهضة، شروط 

 م.1988الجزائر، الفكر دار ،3ط املستعمرة، البالد في الفكري  الصراع 

 م.1991الجزائر، الفكر دار ،1ط الكبرى، القضايا 

 م.1992الجزائر، الفكر دار شعبو، وأحمد بركة بسام: ترجمة اإلسالمي، العالم في األفكار مشكلة 

 م.1984 الجزائر، الفكر دار شاهين، الصبور  عبد: ترجمة الثقافة، مشكلة 

 م.1989 دمشق، الفكر دار شاهين، الصبور  عبد: ترجمة االجتماعية، العالقات شبكة مجتمع، ميالد 

 م.1986الجزائر، الفكر ،دار5ط شاهين، الصبور  عبد: ترجمة اإلسالمي، العالم وجهة 

 أركون  محمد

 Pour une critique de la raison islamique, paris. 

 Essai sur la pensée islamique, paris. 

 La pensée islamique, paris ; p u f, 1995. 

 L’islam ; hier et demain (avec louis Gardet), paris, 1982. 

 Les Musulmans, consultation Islamo-Chritienne, paris ,1971. 

 Lectures du coran, tunis ; Alif, 1991. 

 م.2،2001ط، لبنان بيروت، الساقي، دار صالح، هاشم: ترجمة والغرب، أوروبا اإلسالم 

 م.1986 ،1ط أحمد، خليل: ترجمة وممارسة، أصالة اإلسالم 

 القومي. اإلنماء مركز اليونسكو، منشورات صالح، هاشم: ترجمة السياسة، األخالق اإلسالم 

 م.1998 ،3ط لبنان، بيروت، الساقي، دار صالح، هاشم: ترجمة واجتهاد، نقد: اإلسالمي الفكر 

 الدار بيروت، العربي، الثقافي املركز القومي، اإلنماء مركز صالح، هاشم: ترجمة اإلسالمي، العربي الفكر تاريخية 

 م.1998 ،3ط البيضاء،

 م.1998 ،1الطليعة،بيروت،لبنان،ط دار صالح، هاشم: ترجمة الديني، العقل نقد في قضايا  
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 م.1997 ،1الساقي،بيروت،لبنان،ط دار صالح، هاشم: تر العربي، الفكر في األنسنة نزعة 

 الدار بيروت، العربي، الثقافي املركز القومي، اإلنماء مركز صالح، هاشم: ترجمة علمية، قراءة: اإلسالمي الفكر-

 م.2،1996البيضاء،ط

 الشيخ عمران أبو

ـــــكلة ــ ــ ــ ـــــة مشـ ــ ــ ــ ــــانية الحريــ ــ ــ ــ ـــــران منشـــــــــــــورات– اإلنســ ــ ــ ــ ــــائزة – (1978) بـــــــــــــاريس– فـ ــ ــ ــ ـــــة ةاألكاديميــــــــــــ جـــ ــ ــ ــ ـــــر- العلميــ ــ ــ ــ ـــار أوتـ ــ ــ ــ ــ  بـــــــــــــاريس– مــ

(1981).   

  (1978) الجزائر -التوزيعو  للنشر  الوطنية املؤسسة منشورات– رشد ابن

  (1984) باريس -سندباد منشورات– غاردي لويس مع شاملة نظرة اإلسالمي الفكر

  )مقاالت( (1989) باريس -الفرنسية الجامعية املنشورات – منشورات – الفلسفية املوسوعة

 (1995) الجزائر جامعة منشورات ( جماعي )عمل املغاربة مشاهير معجم

  الطبع( )تحت جيجـلي األستاذ مع الفرنسية إلى ترجمه، الحكيم لتوفيق والعصا الحكيم

  (.2001) الجزائر حمودة منشورات – اإلنسانيو  املقاوم القادر، عبد األمير

 الطبع(. )تحت جيجلي األستاذ مع النصوص عبر، املستعمرة الجزائر

 قسوم الرزاق عبد

 م2005هـ،1426 مصر والتوزيع، للنشر الكلمة دار ،1ط إسالمي، منظور  من التاريخ فلسفة: قسوم الرزاق عبد 

 للطباعة الكتب عالم دار األولى، الطبعة واملصّب، املنطلق. في تأمالت املعاصر. اإلسالمي العربي الفكر مدارس 

 م.1997هـ،1418السعودية. العربية اململكة الرياض، والتوزيع، والنشر

 م.1986الجزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة رشد، بن الوليد أبي فلسفة في الزمان مفهوم: قسوم الرزاق عبد 

Abderrazek Guessoum : l’idée du temps Dans La Pensée Arabe Contemporaine (étude des origines des influences 

et des parallélismes, 1er Edition el bassaire vieux couba ,alger,1426,2005 

 ميمون  الربيع

 الديكارتي. الدور  مشكلة 

 املطبعية. للفنون  الوطنية املؤسسة املعاصر، الفلسفي الفكر في القيم نظرية 

 يعقوبي محمود

 2002الجزائر، .ط، د الحديث، الكتاب درا املعرفة"، "فلسفة كتاب امليتافيزيقا"، "خالصة. 

 2002 الجزائر، .ط، د الحديث، الكتاب درا الطبيعة"، "فلسفة كتاب امليتافيزيقا"، "خالصة. 

 2002 الجزائر، .ط، د الحديث، الكتاب درا الوجود"، "فلسفة كتاب امليتافيزيقا"، "خالصة. 

 2002 الجزائر، .ط، د الحديث، الكتاب درا األلوهية"، "فلسفة كتاب امليتافيزيقا"، "خالصة. 

  1995 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان املنهجية( في )محاولة الفلسفي"، الخطاب "أصول. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر نوانع

 الثاني: السداس ي

 االستكشافية: الوحدة اسم
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 االتصال نظريات: املادة اسم

 01: الرصيد

 01: املعامل

 األهداف:

 شروط تاريخ تشكل العالم الحديث. على أهماالطالع 

 التعرف على الوظيفة الكبرى لالتصاالت في خروج أوربا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة.

 .واالتصالاملقدرة على استخالص العالقة بين مفاهيم العقلنة، والترشيد، والشبكة، 

 املعارف املسبقة: أن يكون الطالب مطلعا على التطورات الحاصلة في عالم االتصاالت.

 محتوى املادة:

 والتاريخ األول: املفهوماملحور 

 نشأة االتصال.

 اإلنسان كائن اتصالي.

 اللغة والتواصل.

 ر الوسطى والقديمة واألبعاد الفيزيائية للتواصل.العصو 

 الحداثة وتراجع األبعاد الفيزيائية للتواصل.

 نشأة التيار.

 ومشكالت: الثاني: قضايااملحور 

 املجتمع الصناعي وجودة االتصال.

 والجماهير. االتصال

 من االتصال إلى التواصل.

 الحوار والتواصل عبر الوسائط.

 وسائط.عقبات التواصل عبر ال

 البناء النظري:

 نظرية التأثير الشامل.

 نظرية التأثير االنتقائي.

 .االجتماعيةنظرية الفئات 

 نظرية العالقات االجتماعية.

 نظرية التأثير غير املباشر.

 نظرية التأثير املعتمد على األنموذج.

 نموذج نظرية املعنى.

 أنموذج الحاجات واإلشباع.

 نظريات االتصال اإلقناعي.

 األنموذج النفس ي.

 األنموذج االجتماعي الثقافي.

 نظرية التفسير الشامل لتأثير وسائل اإلعالم.

 املصادر واملراجع:
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، دار الفارابي الجزائر، بيروت، ANEPماتيالر، اكتشاف املواصالت واالتصاالت، ترجمة رياض صوما،  -

 . 2003(1)ط

ية، املجلة الجزائرية للعلوم السياسية واإلعالمية، جامعة عزي عبد الرحمان، الثقافة وحتمية االتصال، نظرة قيم -

 .2002/2003الجزائر،الجزائر، العدد الثاني، شتاء

 التواصلي. الفعل هابرماس، يورغن -

 إيديولوجيا. بوصفهما والعلم التكنولوجيا هابرماس، يورغن -

 التواصل. براغماتيات هابرماس، يورغن -

العام، امليديولوجيا، ترجمة فؤاد شاهين، وجورجيت الحداد، دار  روجيس دوبري، محاضرات في علم اإلعالم -

 .1996(1الطليعة، بيروت،)ط

- Habermas, l’espace public, archéologie de publicité comme dimension constituve de la société 

bourgeoise, traduit par Marc Bide Laury, édition Payot, Paris 1978. 

- Jean Marc Ferry, Habermas, l’éthéque de la communication, 1er édition, Paris , P U F 1984. 

Philipe Breton, l’explosion de la communication, édition Casbah, Alger, 2000. 

- Pierre Chambat, espace public, espace privé, le rôle de la médiation technique, texte réunis par Isaelle 

Paillart ;  l’espace et l’emprise de la communication, Grenoble, édition ELUG, Paris, 1995. 

- Roger Bautier, Habermas et le champ de la communication, revue cinémaction, édition SFSIC, carnet 36 

Mars, Paris, 1992 . 

- Gabriel Tarde, l’opinion et la foule, édition PUF, Paris 1989. 
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 غربية حديثة ومعاصرة فلسفة :املاستر عنوان

  الثاني: السداس ي

 أفقية: الوحدة اسم

 2جنبيةأ بلغة فلسفية نصوص املادة: اسم

 1 :الرصيد

 1 :املعامل

 : التعليم أهداف

 : السابقة املعارف

 : املادة محاور 

 الحديث العصر من مختارة نصوص -

 التنوير لفالسفة مختارة نصوص -

 متواصل:  التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

-Aristot, la métaphysique tom 1 ( nouvelle édition entièrement , refondue avec commentaire ), J.Tricot , librairie 

philosophique .J.Vrin Paris 1970 . 
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-Auguste Comte, cours de philosophie positive, Cérès Édition, 1994 . 

-Francoise Raffin , la dissertation philosophique ( la diactique à l’œuvre) centre national de documentation 

pédagogique , Paris 1994 . 

-George Politzer, principes élémentaire de philosophie, Éditions Sociales,Paris 1972. 

-Jeanne Barthelmy et Frédérique Kleman, les métiers de la santé, Bayard Édition Paris.  

-Jeanne François Dortier , philosophie de notre temps, Édition Science Humaines, 2000. 

-Jürgen Habermas, la pensée post métaphysique, traduit par Rainer Rochlitz , Armand Colin, Paris 1993 . 

-Raymond Aron la philosophie critique de l’histoire, librairie philosophique J.Vrin 1969. 

-Robert Misrahi ,qu’est ce que la liberté, Armand Colin, Paris 1998 .  

- Karl Jaspers, les grands philosophes, traduit par Jeanne Hearsch, Union Générale, d’Édition, Paris 
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 الثالث السداس ي
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 ومعاصرة. غربية فلسفة: املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 القارية الفلسفة: املادة اسم

 05: الرصيد

 03: املعامل

 ينومينولوجيافال -

 الوجودية -

 البنيوية -

 التأويلية -

 

 : واملراجع املصادر

 .1978 بيروت الطليعة، دار طرابيش ي، جورج ترجمة املعاصرة. الفلسفة تاريخ برييه، إيميل -

 ليبيا. طرابلس، قرني، عزت ترجمة أوربا. في املعاصرة الفلسفة، بوخنسكي -

 مصر. القاهرة للكتاب، العامة املصرية الهيئة الشنيطي، فتحي ترجمة املعاصرة. الفلسفة تاريخ راسل، برتراند -

 القاهرة، للكتاب، العامة املصرية الهيئة الفتاح، عبد إمام ترجمة املعاصرة. الغربية الفلسفة تاريخ كوبلستون، -

 .2002 مصر،

 .2007(1)ط بيروت، للترجمة، العربية املنظمة املنصوري، الطاهر محمد ترجمة الجديد، التاريخ لوغوف، جاك -

 .2001(1)ط ،بيروت جداول، دار هيدغر، بعد التفكير املسكيني، فتحي -

 .2008(2بيروت،)ط الجديد، الكتاب دار زيناتي، جورج ترجمة الكثلكة، تاريخ برولي، إيف -
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- Jacques Attali avec Stéphanie Bonvicini, le sens des choses, livre de poche, Paris, 2009.  

- Jacques Attali avec Stéphanie Bonvicini, le sens des choses, livre de poche, Paris, 2009. 

- Jean François Lyotard, La phénoménologie, PUF, 12e édition, Paris, 1995. 

- Jean Piaget, Le structuralisme, PUF, 10e édition, Paris 1992. 

- Paul-Laurent Assoun, L’école de Franfort, PUF, 2e édition, Paris 1990. 
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 األنغلوساكسونية الفلسفة: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : التعليم أهداف

، األخرى  الفلسفات من وموقفها منهجها،، للفلسفة هممفهوم، ممثليها بعض خالل من، الفلسفة ذهبه الطالب تعريف -

  القارية. الفلسفة خاصة

 ونقدها. وتحليلها، األنغلوساكسونية الفلسفة نصوص بعض فهم على الطالب تدريب -

 واملنطقي العلمي التفكير ناصية من الطالب تمكين -

 : املادة محتوى 

 التلحليلية الفلسفة -

 البراغماتية الفلسفة -

 التداولية الفلسفة -

 : واملراجع املصادر

 .1960 القاهرة، األنجلومصرية، مكتبة محمود، نجيب زكي: تقديمو  تلخيص علمية، بنظرية الفلسفة: راسل برتراند -

، األنجلومصرية مكتبة، محمود نجيب زكي مراجعة، صادق الرشيد عبد، ترجمة، تطورت كيف فلسفتي:  راسل برتراند -

 .1960، القاهرة

 سجل مؤسسة، محمود نجيب زكي، مراجعة، زكريا فؤاد ترجمة ،2جو  1ج، عام مائة في اإلنجليزية الفلسفة:  متس رودلف -

 .1967، القاهرة، العرب

  .1980، األنجلومصرية مكتبة، علمية فلسفة نحو:  محمود نجيب زكي -

 .1993، القاهرة، والنشر التنويرللطباعة دار، أوكسفورد مدرسة عند التحليل:  الحق عبد إسماعيل صالح -

 .1968، القاهرة، محمود نجيب زكي، وتقديم مراجعة، إسالم عزمي ترجمة، فلسفية منطقية رسالة:  فتغنشتاين لودفيج -



الماستر عنوان: المؤسسة 47   
الجامعية السنة   

 جامعة مطبوعات، مكاوي  الغفار عبد وتقديم مراجعة، إسالم عزمي وتعليق ترجمة، فلسفية أبحاث:  فتغنشتاين لودفيج -

 .1990 الكويت،

Meyer,M : ( collectif) : La Philosophie Anglosaxonne,P, U, F , Paris. 

Ayer,A : (ed) The revolution in philosophy, Macmillan and Company, London , 1937. 

Carnap, R: The Logical Syntax of Language, Kegan Paul , London , 1937. 

Warnock ,J: English Philosophy since 1900, Oxford University Press? London , 1958. 

Jacob, P: L’empirisme Logique Ses Antécédents Ses critiques, ed de Minuit , Paris , 1980. 

Vax,L : L’empirisme Logique, P, U, F , Paris. 

Quine,W,V,O : From A Logical Point of View, Harvard University Press. 

https: //www.cairn.info/revue-transversalites-2008 

publicationspatricegrossuaudeau.unblog.fr/.../la-psophie-anglo-sa. 

progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/PHIL0018-1.html 

www.philosophie-et-lucidite.com 
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 ومعاصرة.حديثة  غربية فلسفة: املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 االختالف فلسفات: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : التعليم أهداف

 الحياة. في وتمثله االختالف مفهوم على التعرف -

 اإلنسان. واحترام التسامح -

 املادة محتوى  -

  االختالف فلسفات الى مدخل /01

 أفالطون  إلى هيرقليطس من /02

  األملانية املثالية في والهوية االختالف /03

  )ديريدا،نيتشه( واالختالف امليتفيزيقا /04

 ( )هوسرلهيدجر واالختالف الفينومينولوجيا /05

  ريكور(–)غادامير واالختالف الهرمونوطيقا /06

  واالختالف. الحدث ليوتار فرانسوا /07

 املعرفة. حفريات فوكو ميشال /8

 مختلفا. التكرار دولوز  جيل -09

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2008
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  التفكيك. واستراتيجية االختالف ديريدا جاك -10

 ننس ي( لوك جون  الرال/ )فرانسوا والغيرية االختالف -11

 : واملراجع املصادر
- K. J. Dover, Homosexualité grecque. Traduit de l’anglais par Suzanne Said, Grenoble, Ed. La pensée 

sauvage, 1982.addenda, bibl., indices ("Bibliothèque d’ethnopsychiatrie"). ( Isd ed., London, Gerald 

Duckworth, 1978. 
- Bernard Sergent, L’homosexualité dans la mythologie grecque. Paris, Payot, 1984, bibl., index 

(Bibliothèque Historique).  
- Claude Calame, L'Eros dans la Grèce. Paris, Berlin, 1996. 
- Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine – Pierre Grimal- PUF 14ème édition 1999, juillet.  
-Platon, Apologie de Socrate, Criton. Phédon – Traduit du Grec par: Léon Robin et M. -J Moreau. Préface 

de François Châtelet. Gallimard 1950, 1968 pour la préface. 
-E. Levinas, Le temps et l’autre. QUADRIGE/PUF 1983, pp 77,84. 
- Emmanuel Levinas, Entre nous, essai sur le penser -à- l'autre. Editions Grasset et Fasquelle (Paris), 1991.  
- Levinas Emmanuel, Philosophie et transcendance. Encyclopédie Philosophique Universelle (l'univers 

philosophiques), Volume dirigé par André Jacob. Préface de Paul Ricœur. 1er édition février 1989/ 3ème 

édition 1997. PUF.  
-Conche Marcel, Quelle philosophie pour demain ? PUF, 1ère édition, avril 2003.  

- pierre hadot: la philosophie comme manière de vivre. ed albinmichel. S.A. 2001.  

--Habermas J., Théorie de l'agir communicationnel, tome 1, Fayard, Paris, 1973. 

- Habermas J., connaissance et intérêt Paris 1976. 

- Edgar Morin, introduction a une politique de l’homme, édition du seuil, paris, 1965. 

- Edgar Morin, La nature de la nature, édition de seuil، paris, 1977. 

- Edgar Morin, L’humanité de l’humanité, l’identité humaine، Edition seuil, paris, 2001. 

- Edgar Morin، une politique de civilisation, édition erléo، paris, 1997, p 13 

- Axel Honneth, Reconnaissance et reproduction sociale in la reconnaissance à l’preuve explorations socio-

anthropologiques, paris, édition septentrion، presses universitaires, 2008. 

 153 ص ،2012 ،1 ط الجزائر، الحكمة، كنوز  مؤسسة فرانكفورت، ملدرسة النقدي الفكر في قراءات بومنير، كمال -

 األسرة، مكتبة إيكو، إمبرتو تقديم حسن، الفتاح عبد ترجمة الالتسامح، وأسباب الحوار أعداء بوتش ي،ياكو  آنجلو مايكل -

 .2010 للكتاب، العامة املصرية الهيأة

 .1996 ،3ط )دمشق(، الفكر دار )بيروت(، املعاصر الفكر دار دائما، الحوار خليل، أبو شوقي -

 .2013 ،1 ط لبنان، بيروت، والنشر، لألبحاث العربية بكةالش أفقا، الحوار الرحمن، عبد طه -

 الثقافي املركز لبنان، بيروت، ،1 ط التواصلية، النقدية النظرية فرانكفورت، ومدرسة هابرماس يرغن مصدق، حسن -

 .2005 العربي،

 الدار )الجزائر(، االختالف منشورات هونيث، أكسيل إلى هوركهايمر من فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية بومنير، كمال -

 .2010 ،1ط )الرباط(، األمان دار )بيروت(، للعلوم العربية
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 صفاقس، والتوزيع، للنشر صامد بولتي،-مرلو موريس فلسفة في املعنى ووظيفة الحرية مسألة العيادي، العزيز عبد -

 . 2004 األولى الطبعة تونس،

 .1991 األولى الطبعة العربي، الثقافي املركز اإلنسان، نقد في فصول  املعنى، لعبة حرب، علي-

 .1994 األولى الطبعة القاهرة، شرقيات، دار حسان، أحمد ترجمة الحداثي، بعد ما الوضع ليوتار، فرانسوا – جان-

 القومي، اإلنماء مركز الحضارية، االستراتيجية نقد السياسية، الحداثة فلسفة اليوم، نفكر أن يعني ماذا صفدي، مطاع-

  .2002 األولى الطبعة باريس، – بيروت
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 ومعاصرة.حديثة  غربية فلسفة: املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 األساسية: الوحدة اسم

 راهنة فلسفية مشكالت: املادة اسم

 05: الرصيد

 02: املعامل

 : التعليم أهداف

 منها. الفلسفة وموقف الراهنة القضايا أهم على التعرف

 : املادة محتوى 

 العنف مشكلة -

 التطرف مشكلة -

 الهجرة مشكلة -

 واألقليات. االندماج مشكلة -

 التنمية. مشكلة -

 املواطنة. مشكلة -

 : واملراجع املصادر

• Merlean pouty : Eloge de la philosophie, éd : gollimard, collection essais, 1933 et 1960, p. 39 et suite. 

• François Chatelet : «La question de l’histoire de la philosophie aujourd’hui» in : Politique de la 

philosophie, Grasset, Paris, 1976. 

• Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, le sens des choses, livre de poche, Robert Laffont, Paris 2009.(c’est 

un livre tres important mais il a écartée de cet liste auparavont…) 

• Alain Jurannille : Lacan et la philosophie, PUF, 1984. 

•  Eric weil : Logique de la philosophie, Vrin, 1985. 

•  Nietzsche F. : La naissance de la philosophie à l’époque de la tragédie grecque, Gallimard, 1964. 

•  Gille deleuze. Felix Guattain : Qu’est ce que la philosophie ? Ed. Minuit, 1991. 
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 .2009 ،1طالكوثر(. سلسلة )ضمن تونس-بيروت للنشر، املتوسطية الدار اليومية، الحياة فلسفة التريكي، فتحي -

 -.2008للنشر،سنة املتوسطية الدار عن الصادر العملية، والتجربة العلمية التجربة بين العقل التريكي، فتحي -

  الفكر. دار ومابعدالحاثة، الحداثة ،(،2009للنشر املتوسطية الدار اليومية، الحياة فلسفة التريكي، فتحي -

 .2016بيروت، الروافد، دار واملستقبل، والحاضر املاض ي وأسئلة العرب القادر، عبد بوعرفة، -

 فلسفة. مجلة منشورات كثير، وإدريس الخطابي الدين عز ترجمة الفلسفة، درس -

http: //www.bib-alex.com/ والراهن الفلسفة  

http: //download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books 

http: //www.ta5atub.com/t416-topic 

http: //www.goodreads.com/shelf/show/philosophy 

http: //www.amazon.com/Philosophy-Book 

http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy 

https: //www.academia.edu/ 
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 ومعاصرة حديثة غربية فلسفة :املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 منهجية :الوحدة اسم

 2الفلسفة تعليمية :املادة اسم

 4 :الرصيد

 2 :املعامل

 ذهن من الفلسفي التفكير تقريب ومحاولة الفلسفة تعليم في املبتكرة الطرائق دراسة إلى املقياس يسعى :التعليم أهداف

 النقدي. والحس املوضوعية خصائص على والتركيز الطالب،

 : املطلوبة املسبقة املعارف

  التربية. وفلسفة التربوي، النفس علم ومعارف عام، بشكل التعليم طرائق بتدريس تهتم التي املواضيع

  :املادة محاور 

 الفلسفة تعليمية تداولية: األول  املحور 

 الفلسفة تعليمية تاريخية: لثاني املحور 

 الفلسفي الدرس أخالقيات:  الثالث املحور 

 والبيداغوجيا التربية وعلوم الفلسفة بين الفلسفة تعليمية: الرابع املحور 

 ممارستها وآليات الفلسفة تعليمية: الخامس املحور 

ظم-1
َ
  التصورات ن

 الفلسفي اإلستشكال-2

 الفلسفي الحجاج-3

 الفلسفة تعليمية في التطبيقي الجانب: السادس املحور 

 واإلجرائية النظرية األسس الفلسفي اإلنشاء-1 

https://www.academia.edu/
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 الفلسفي النص تعليمية-2 

 الفلسفي النص وظائف2-1 

 الفلسفي النص مع التعاطي طرائق2-2 

ل كفايات تقييم: السابع املحور 
ّ
 املتعلم عند الفلسفية الروح تمث

 .الفلسفة تدريس في التعليمية النشاطات: الثامن املحور 

 الدرس. -1

  املقال.  -2

 النص.  -3

  الفلسفي. اإلنتاج  -4

 العرض. -5

 .البحث  -6

 امتحان  :التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

 . 2005 ط للمفتشين، موجه تكويني سند االختبارات بناء، التربية مستخدمي لتكوين الوطني املعهد ـ

 التربية. مستخدمي لتكوين الوطني املعهد العامة، التربية، قلي هللا عبد ـ

 الوطني املعهد، بالكفاءات واملقاربة باألهداف املقاربة طريق عن التدريس مسعود. عباد والدكتور  زكريا يحيى بن محمد ـ

 . التربية مستخدمي لتكوين

 .1982 لبنان بيروت، الكتاب، دار، 2ج ،1،ج االنجليزيةو  الالتينيةو  العربية باأللفاظ الفلسفي املعجم، صليبا جميل ـ

 2003 ط، األردن عمان للتوزيع الشروق دار، التدريس كفايات، الفيالوي  محسن سهيلة ـ

 "القاهرة". للجامعات النشر دار االرتباطي، واملنظور  املعرفي املنظور  بين التعلم سيكولوجية، الزيات مصطفى فتحي ـ

 .1978 7ط القاهرة، املعارف دار، العام النفس علم مبادئ، مراد يوسف ـ

 ـ De Lancheer . Definir les objectifs de l’éducation. Ed P.U.F. paris G1980 

 A.LALANDE : Vocabulaire Technique et Critique De La philosophie .P.U.F.12edition.1976.  
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 ومعاصرة. حديثة غربية فلسفة: املاستر عنوان

 الثالث: السداس ي

 منهجية: الوحدة اسم

 األكاديمي. البحث تقنيات: املادة اسم 

 3: الرصيد

 2: املعامل

 العلمي البحث مهارات من الطالب تمكين: األهداف

  املنهجية. املطلوبة: املسبقة املعارف

 املادة محتوى 

 الفلسفي البحث طبيعة .1
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 املوضوع اختيار .2

 البحث إشكالية وصياغة تحديد شروط .3

 املادة جمع .4

 والتنصيص االقتباس .5

 النصوص تحليل .6

 واملراجع املصادر .7

 : واملراجع املصادر

 أو رسالة - 1 -
ً
دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستير : أحمد شبلي ))كيف تكتب بحثا

 .1997والدكتوراه(( مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الرابعة والعشرون، القاهرة 

 .1978))أصول البحث العلمي ومناهجه(( الطبعة الرابعة، وكالة املطبوعات، الكويت أحمد بدر  - 2 -

 .1979أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زيادة ))البحث العلمي الحديث(( دار الشروق، جدة  - 3 -

 .1963و.أ. ب ))فن البحث العلمي(( ترجمة زكريا فهمي، دار النهضة العربية، القاهرة و  بيفردج - 4 -

 .1963عبد الرحمن بدوي ))مناهج البحث العلمي(( دار النهضة العربية، القاهرة  - 5 -

 .1992عبد الهادي الفضلي ))أصول البحث(( دار املؤرخ العربي، بيروت  - 6 -

 .1983غازي حسين عناية ))مناهج البحث(( مؤسسة الشباب الجامعة، اإلسكندرية  - 7 -

 .1963، مكتبة االنجلو املصرية، القاهرة 3طالبحث العلمي((  محمود قاسم ))املنطق الحديث ومناهج - 8 -

 .2003هاني يحيى نصري )) منهج البحث العلمي (( املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  - 9 -

أساسياته النظرية وممارساسته العملية(( دار الفكر، دمشق  -رجاء وحيد دويدري )) البحث العلمي - 10 -

2005. 
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 غربية حديثة ومعاصرةفلسفة عنوان املاستر: 

 لثداس ي: الثاالس

 اسم الوحدة: وحدات التعليم االستكشافية

 املقاوالتية: املادةاسم 

  01الرصيد:

  01املعامل:

 أهداف التعليم: 

 وضع سياسة ومنهجية قادرة على تتبع املشاريع في إدارة املعلومات والتوثيق. أ ـ

  القدرة على تتبع أهم مسارات ترقية األعمال ومشاريع على مستوى وحدات املعلومات. ب ـ

 

 املعارف املسبقة املطلوبة: 

 تحكم في مبادئ التسيير االقتصادي. -

 سوسيولوجية املشاريع .  -

 محتوى املادة:  
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 أهمية املشاريع في نظم املعلومات . -أ 

 تاريخ النهج االقتصادي.  -1

 املتبعة في التنظيم االقتصادي .الطرق  -2

 املرحل العملية للتنظيم االقتصادي . -3

 مبادئ انجاز مشاريع أنظمة املعلومات.  -ب

 مراحل انجاز املشاريع . -ج

 متابعة مشاريع أنظمة املعلومات -د

 الرصيد اإلحصائي. -4

 املعالجة.  -5

 تقييم. -6

 الوثائقية.إنجاز مشاريع  -7

  ثقافة املؤسسة . وهيكلة املتكون نحو، يتمثل في تدريب على إعداد املشاريعالعمل الشخص ي لكل طالب  -8

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

  :املراجع

 .2003مجموعة النيل العربية؛  . محمد، هيكل؛ مهارات إدارة املشروعات الصغيرة؛ القاهرة:1

 .2003مجموعة النيل العربية؛  . ماجدة العطية؛ إدارة املشروعات الصغيرة؛ القاهرة:2

 .2005، القاهرة :الدار الجامعية ؛ projet managementإدارة املشروعات  بحيري،. سعد صادق 3

 .2005املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  نعيم نصير؛ إدارة وتقييم املشروعات؛ القاهرة:-. 4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, mise en œuvre et outils ; 

Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, mise en œuvre et outils ; 

paris, dunod, 2001.  

6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed d’organisation, 2001. 

7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 2007. 
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 عنوان املاستر: فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

 السداس ي: الثالث

 استكشافية الوحدة: اسم

 نظريات الفن املادة: اسم

 1 الرصيد:

 1املعامل :

 أهداف التعليم :

 تعريف الطالب بأهم األسس النظرية للفنون الحديثة. -

 تمكين الطالب من إقامة صلة تكاملية بين الفلسفة والفن. -
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 الكشف عن األبعاد الفلسفية العميقة التي تنضوي عليها الفنون. -

 محتوى املادة:

 واالنتقال من النافع إلى الجميل.أفالطون  .1

 الفن، والدين، والفلسفة أشكال تعبيرية عند هيغل. .2

 األسطورة وقداسة الفنون. .3

 .واستقاللية الفنون النهضة  .4

 من الفنون بعامة إلى الفنون الجميلة. .5

 الطبيعة، األلوان، األبعاد، الضوء، الظل، الصورة، الصوت، الجسد. وإعادة اكتشافالحداثة  .6

 الشكل واملضمون.ثنائية  .7

 الكالسيكية .8

 الرومانسية .9

 التكعيبية. .10

 الرمزية. .11

 السوريالية. .12

 املصادر واملراجع:

 .2013( 10آن كوكوالن، نظريات الفن الحديث، ترجمة محمد محمود، دار مجد، بيروت، )ط .1

 .2005(1طارق مراد، موسوعة املدارس الفنية للرسم،)الرومانسية( دار الراتب، بيروت، )ط .2

 .1994رت. نظرية التلقي، ترجمة عزالدين إسماعيل، جدة: النادي األدبي الثقافي، هولب، روب .3

 .1977ميوبك، د. س ي. املفارقة وصفاتها، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، بغداد: دار املأمون،  .4

 .1972لوكاتش، جورج. دراسات في الواقعّية، ترجمة أيمر إسكندر، القاهرة: الهيئة املصرّية العامة،  .5

 .1974املجمل في فلسفة الفن، ترجمة سامي الدروبي، بيروت: دار الفكر العربي،  كروتشه. .6

 .1997سلدن، رامان. النظرية األدبية املعاصرة، ترجمة سعيد الغانمي، بيورت: املركز الثقافي العربي،  .7

8. Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique? Edition Gallimard, Paris, 1997. 

9. Zima, Peter V. The Philosophy of Modern Literary Theoryو (London: The Athlone Press, 1999). 

10. Lubbock, Percy. The Craft of Fiction, (NY, Viking Press. 1964). 

11. Jefferson, Ann. Nathalie Sarraute, Fiction and Theory: Questions of Difference, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000). 
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 ومعاصرةحديثة  غربية فلسفة :املاستر عنوان
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 الثالث: السداس ي

 أفقية :الوحدة اسم

 3أجنبية غةلب فلسفية نصوص املادة: اسم

 1 :الرصيد

 1 :املعامل

  :التعليم أهداف

 . ومنهجيا فلسفيا تحليال وتحليلها األصلية لغتها في الفلسفية النصوص مع التعامل من الطالب تمكين

 .التواصلية والتعبيرية واللغوية واملنهجية النظرية معارفه تزويد •

 .األصلية بلغتها الفلسفية النصوص مع التعامل من الطالب تمكين •

 بواسطتها. واملحاورة بها والتفكير الفلسفية بالنصوص الفهم تعميق •

 : السابقة املعارف

 :  املادة محاور 

 االنجليزية باللغة مختارة معاصرة نصوص 

 الفرنسية باللغة مختارة معاصرة نصوص 

  متواصل:  التقييم طريقة

 : واملراجع املصادر

• Charles Larmore: Modernité et morale, p, u f, paris, 1993. 

• David, Naugle : Worldview: The History of a Concept, Wm, B, Eerdmans Publishing Company. 2002. 

• Giddens, A: Living in a Post-traditional Society, In Beck, Diddens and Lash, Reflexive Modernization, 

1994. 

• Habermas: Le Discours Philosophique de La modernité, Gallimard, 1985. 

• Luc Ferry: La révolution de l'amour, pour une spiritualité laique, plon paris 2012. 

• Luc Ferry: Le reiigieux après la religion; Editions Grasset et Fasquelle, paris. 

• Olivier Nay: Histoire des idées politiques, Armon Colin, Paris, 2004, 

• Oswald Spengler: Le déclin de L'Occident, Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, Ed 

Gallimard, 2Tomes, Paris, 1948. 

• M .Heidegger: Chemins qui ne mènent nulle part. Gallimard. 

• Maurice Barbier: La modernité politique, presses universitaires de France ; 2000. 

• Paul Valery: Collected Works, Vol, 10; History of Polotics, Pantheon Books, New York, 1956. 

• Roger Garaudy : Biographie du 20e Siecle, le testement philosophique de R.Garaudy) Ed: Tougui, Paris, 

1985. 
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V- العقود/االتفاقيات  

 

 

  نعم 

 

 

 ال

 

 

  ،نعم كانت إذا ) 
ُ
  ( للتكوين الورقي بامللف والعقود االتفاقيات رفقت

 

 

 

 الرغبة أو النية إبداء لرسالة نموذج

 ) أخرى  جامعية مؤسسة مع باالشتراك ماستر تقديم حالة في (

 ( املعنية الجامعية املؤسسة اسم يحمل رسمي ورق )

 

 : بعنوان للماستر املزدوج اإلشراف على املوافقة: املوضوع

 

 املاستر. تأهيل فترة طيلة أعاله املذكورة املاستر عن املزدوج اإلشراف في رغبتها عن الجامعي(. املركز )أو الجامعة تعلن

 

 : خالل من املشروع هذا ترافق الجامعي( املركز )أو الجامعة فإن اإلطار، هذا وفي

 

 التعليم، برامج تحيينو  تصميم أثناء الرأي إبداء-

 ، الغرض لهذا املنظمة امللتقيات في املشاركة -
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 ، املناقشة لجان في املشاركة -

 املاديةو  البشرية اإلمكانيات تبادل في املساهمة -

 

 : رسميا املؤهل املسؤول توقيع

 

 : الوظيفة

 

 : التاريخ

 

 

 الرغبة أو النية إبداء لرسالة نموذج

 )مستخدم لقطاع مؤسسة مع باالشتراك ماستر تقديم حالة في(

 املؤسسة( اسم يحمل رسمي )ورق 

 

 : بعنوان للماستر تكوين بعث مشروع على املوافقة: املوضوع

 

 : من املقدم

 

  التكوين هذا ملنتوج املحتمل املستخدم بصفتها أعاله املذكور  التكوين هذا مرافقة في رغبتها عن مؤسسة تعلن

 

 : خالل من فيه دورنا ويتمثل املشروع هذا إلى انضمامنا نؤكد فإننا اإلطار، هذا وفي

 التعليم، برامج تحيينو  تصميم في رأينا إبداء -

 ، الغرض لهذا امللتقيات في املشاركة -

 . املناقشة لجان في املشاركة -

 إطار في أو التخرج نهاية مذكرات إنجاز إطار في املؤسسة في املتربصين الطلبة استقبال املستطاع قدر تسهيل -

 املؤطرة. املشاريع

 

 على إن وتنفيذها األهداف تحقيق أجل من عاتقنا على تقع التيو  العمليات هذه لتنفيذ الضرورية اإلمكانيات تسخير سيتم

 البشري  واملستوى  املادي املستوى 

 املشروع. لهذا خارجيا السيد)ة(*...............منسقا يعين

 

 : رسميا املؤهل املسؤول توقيع

 

 : الوظيفة
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 : التاريخ

 

 : للمؤسسة الرسمي الختم
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