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  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیا 

  محتوى المقرر
  .اآللى بالحاسب المتعلقة والقواعد المبادئ المقرر هذا فى الطالب درسي

  ساعات ٤) حتى أفالطون ( الفلسفة الیونانیة 
  ١٠١: كود فل 

  محتوى المقرر 
  .  سقراط فلسفة -٢       . سقراط قبل الطبيعية الفلسفات من نماذج – ١

  السوفسطائية المدرسة – ٣ 

   األلوهية ، اإلنسانية النفس ، المثل نظرية:  أفالطون مذهب – ٤

  .واألخالقية السياسية أفالطون آراء     
  ساعات ٣فلسفة األخالق 

  ١٠٢: كود فل 
  .يهدف المقرر إلى تعريف فلسفة األخالق منذ نشأتها عند اليونان حتى الفلسفة المعاصرة  

  محتوى المقرر
  .      معنى التجربة األخالقية – ١

  ليونانية ، السفسطائيين ، سقراط ، أفالطون ، أرسطواألخالق في الفلسفة ا - ٢

  .األخالق اإلسالمية – ٤           .   األخالق المسيحية – ٣

  .األخالق في الفلسفة الحديثة ، أخالق المنفعة ، األخالق الكانطية  – ٥ 

  .األخالق في الفلسفة المعاصرة ، أخالق القوة عند نيتشه ، أخالق الوالء عند رويس   – ٦
  
  ساعات ٣سس الفلسفة أ

  ١٠٣: كود فل 
يهدف المقرر إلى التعريف بالفلسفة مصادرها واتجاهاتها وأقسامها المختلفة بدءاً من العصر  

. اليوناني القديم ومروراً بالعصر الوسيط والحديث حتى مشكالتها في الفكر المعاصر  
المقرر محتوى 



  . فلسفة ، أقسام الفلسفةتعريف الفلسفة ، وظيفة ال –الفلسفة وتطورها  – ١

  . عصر ما قبل سقراط ، العصر الكالسيكي ، العصر الهلينستى  –الفلسفة عند اليونان  -١

  .العصر المسيحي ، العصر اإلسالمي  –الفلسفة عند فالسفة العصر الوسيط  – ٣ 

في مشكالت الفلسفة  – ٥. ديكارت ، كانط ، هيجل –الفلسفة عند فالسفة العصر الحديث  – ٤
  الفكر المعاصر 
  )متطلب كلیة ( ساعة ٢:اللغة العربیة

  ١٠٤كود لغ ع 
  

  مقررات اختیاریة –المستوى األول 
  

  ساعات ٣الفكر الشرقي القدیم 
  ١٠٥: كود فل 

ند اليونان حتى الفلسفة يهدف المقرر إلى التعريف بالفلسفة الشرقية منذ نشأتها ع    
  .المعاصرة

  محتوى المقرر
  . هوم األصالة الشرقية وعالقاته بمفهوم المعجزة اليونانية تحليل مف – ١
        .         الفكر الشرقي في مصر القديمة - ٢
  ). كونفوشيوس  –الوتسو (حكماء الصين  -  ٣ 
  )الجينية  –البوذية  –الهندوسية ( الحكمة الهندية  – ٤
  .المذهب الزرادشتى في بالد فارس   – ٥
  . األخالقية في بالد الرافدينالفلسفة الكونية ، و – ٦ 

  
  ساعات ٣نصوص ومصطلحات فلسفیة 

  ١٠٦: كود فل 
يهدف المقرر إلى تنمية قدرة الطالب على فهم االتجاهات والتصورات الفلسفية من خالل     

  التعامل المباشر مع النصوص األصلية للفيلسوف وتحليلها وقراءتها على ضوء الرؤى واالتجاهات 

كما يهدف إلى فهم الطالب للمصطلحات األساسية في الفلسفة واستيعاب . فيلسوف العامة لفكر ال
  .تطورها واختالف دالالتها 

المقرر محتوى 




 

  . طون وأرسطو كنموذج من الفلسفة اليونانيةأفال – ١

  .ديكارت وكانط كنموذج من الفلسفة الحديثة  - ٢

  نيتشه وفوكو كنموذج من الفلسفة المعاصرة – ٣
  ساعات ٣ التنویر فلسفة

  ١٠٧:  فل كود
  المقرر محتوى

  .  والغرب الشرق بين التنوير نشأة -١

  ).معاصراً - حديثاً -قديماً( الفلسفية المدارس مختلف عند التنوير مفهوم - ٢

  "  التنوير تجربة"  تأصيل في العلمي العقل دور - ٣

 التنوير ، التراث وتحقيق التنوير ، والنقد التنوير ، والعقالنية التنوير:  التنوير مجاالت - ٤
   والتقدم

  والتكنولوجيا التنوير ،

  .  العربي الحضاري والمشروع التنوير فلسفة - ٥

  . الثقافية المجتمع قضايا تحليل في التنوير فلسفة هاتاتجا تفعيل -٦ 

 إجباریة مقررات – الثانى المستوى
   ساعات ٤ الكالم علم

  ٢٠١:  فل كود  
  المقرر محتوى

  . الحالة الفكرية في الجزيرة العربية قبل اإلسالم – ١

  . الفقيهعوامل نشأته ، الفرق بين عالم الكالم والفيلسوف والصوفي و: علم الكالم  – ٢

  الشيعة ، األشاعرة ، المعتزلة ، الخوارج ، ألمرجئه : دراسة أهم الفرق الكالمية  – ٣ 

 األمر ، اإلنسانية الحرية ، العدل ، التوحيد: الرئيسية الكالم علم قضايا بعض دراسة – ٤
  .... واألحكام سماءألا ، المنكر عن والنهى بالمعروف



  ساعات ٤ التاریخ فلسفة
 ٢٠٢ فل كود

  
 مرت التي والمراحل الرئيسية واتجاهاتها مصادرها التاريخ بفلسفة التعريف إلى المقرر يهدف

 ألهم يعرض كما ، التاريخ وفلسفة التاريخ بين الجدلية العالقة توضيح إلى يهدف كما.  بها
  . الغربي الفكر في متميزة مكانة احتلوا الذين التاريخ فالسفة

  المقرر محتوى
 .التاريخ معنى  -١

 .كعلم التاريخ -٢

 . التاريخ وفلسفة التاريخ - -٣

 .القديم العالم فى بالتاريخ الوعي -٤

 للتاريخ الديني المفهوم -٥

  .      الحديث والعالم التاريخي الوعي- ٦

  . التاريخ فالسفة-- ٧

  .تونيبى – نيتشه – كوندرسيه – هيجل –فيكو -٨ 
  ساعة ٢]  كلیة لبمتط) [ فرنسى – إنجلیزى(  أجنبیة لغة
 ٢٠٣ أج لغ كود

  اختیاریة مقررات – الثاني المستوى
  

      ساعات ٣ معاصر عربي فكر
  ٢٠٤ فل كود

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفكرين العرب المعاصرين في القرن العشرين 
  . ودورهم البارز في تطوير الفكر العربي المعاصر في ضوء التحوالت الثقافية العالمية

  المقرر محتوى
-  حصاد الفكر العربي المعاصر فئ القرن  - . مصادر الفكر العربي في القرن العشرين

  :العشرين 

الجمع بين األصالة والمعاصرة عند الشيخ .  حركة تحرير المرأة العربية عند قاسم أمين  
بارز في الجمع بين التراث وعلوم الغرب عند احمد أمين ودوره ال. مصطفى عبد الرازق 
أحمد لطفي السيد وإعادة تشكيل حياتنا الثقافية في ضوء حركة التنوير . مجال التنوير العربي 



عبد الرحمن بدوى ودوره البارز في . طه حسين رائد التنوير في مجالي األدب والفلسفة .  
ودي نجيب محفوظ واألدب الوج. نقل التراث الغربي إلى العربية ،االتجاه الوجودي المعاصر 

الفكر العربي . نظرة تحليله نقدية : نحن والتحوالت الثقافية العالمية في الغرب  - ٣. 
الفكر العربي المعاصر وإشكالية نقل تكنولوجيا .  المعاصر وتحديات النظام العالمي الجديد 

  .أزمة العقل العربي المعاصر في نهاية القرن العشرين.  اإلعالم واالتصال 

     ساعات ٣)  لفلسفةا فى(  خاص موضوع
  ٢٠٥ فل كود

  المقرر محتوى
 لمواد التخصص من القريبة اإلشكاليات بعض وتحليل دراسة على المادة هذه محتوى يقوم

 من أنها إال  محدد ببرنامج مشروطة غير المادة هذه كانت وإن.  الطالب يدرسها التي الفرقة
 . التخصص تدريس في المساعدة المواد

      ساعات ٣ قدیم مصرى فكر
  ٢٠٦ فل كود

يهدف هذا المقرر إلى تعريف بالحياة التأملية أو العقلية عند المصريين القدماء وآثارها في 
  . حياتهم العملية 

  المقرر محتوى
  .فكرة الزمان والمكان –السمات التي يتسم بها الفكر المصري القديم  -١ 

  .فكرة السببية  - ٢

  .ا في تفكير المصريين طبيعة مصر الجغرافية وآثاره-٣ 

  .النظرة الكسمولوجية عند المصريين القدماء -٤ 

  .النظرة األخالقية  - ٥

 .عقيدة التوحيد-٦ 

  ساعة ٢) كلیة متطلب) ( ٢(العربیة اللغة
  ٣٠٤ ع لغ كود

  
  إجباریة مقررات – الثالث المستوى

 
  ساعات ٤ الصوري المنطق

  ٣٠١ فل كود



 يهدف كما األخرى، بالعلوم وعالقته وأهميته موضوعه بالمنطق التعريف إلى المقرر يهدف
 وقواعد ، وأهميته تعريفه:  والقياس ،)المباشر وغير المباشر( االستدالل دراسة إلى المقرر
 ورد شكل، كل وضروب وقواعد القياس وضروب وأشكال ،)والفرعية األساسية( القياس
  ).المباشرة وغير المباشرة بالطريقة( القياس

  لمقررا محتوى
 للمنطق التاريخية النشأة.  األخرى بالعلوم وعالقته وأهميته موضوعه ، المنطق تعريف 

  .  وأنواعها القضايا.  التعريف. صدق والما المفهوم.  الحدود. 
 القياس( المباشر غير االستدالل) .  التكافؤ أو التعادل ـ التقابل(  المباشر االستدالل(، 

 وضروب أشكال.  القياس مبدأ) .  والفرعية األساسية(  القياس قواعد. وأهميته تعريفه
 األربعة القياس أشكال من شكل كل وضروب قواعد) .  المنتجة وغير المنتجة(  القياس

  ) المباشرة وغير المباشرة بالطريقة(  القياس رد. 
  ساعات ٣ المعرفة اجتماع علم
   ٣٠٢ فل كود
القتها بالوجود االجتماعي وجوانب االختالف بين يهدف المقرر إلى تحليل المعرفة وع

من   كذلك يتناول أسس نشأة المعرفة وأنماطها،المعارف والمتغيرات المؤسسة للمعرفة ، 
  .خالل رؤية شمولية تركز على العالقة الجدلية بين المعرفة والبينة االجتماعية والثقافية 

  المقرر محتوى
 . رفةأنماط المع –أسس نشأة المعرفة  – ١

 .جوانب االختالف بين المعارف  – ٢

 املتغريات املؤسسة للمعرفة – ٣ 

 . عالقة السياق االجتماعي بالمعرفة  – ٤

 .معنى وخصائص رأس المال المعرفي  – ٥

  .     دراسة العالقة بين الفكر اإلنساني والسياق االجتماعي – ٦ 

  ساعات ٣)  أفالطون بعد(  الیونانیة الفلسفة
  ٣٠٣  فل كود
   المقرر محتوى    

 في أرسطو آراء ، الفيزيقي الجانب ، أرسطو عند الميتافيزيقية األسس:  أرسطو مذهب – ١
  .والسياسة األخالق



  . األبيقورى المذهب -٢ 

  . الرواقية المدرسة – ٣

  . المحدثة األفالطونية – ٤ 
  ساعة ٢)  كلیة متطلب) ( ٢(العربیة اللغة
  ٣٠٤ ع لغ كود

  
  

  اختیاریة مقررات – الثالث ىالمستو
 

  ساعات ٣ اإلسالمیة الفلسفة إلى مدخل
  ٣٠٥  فل كود

 كما ، الخارجية و الداخلية نشأتها وعوامل اإلسالمية بالفلسفة التعريف إلي المقرر يهدف
 منهجيات تنوع علي الضوء يلقي كذلك و ، أعالمها وأبرز إشكالياتها أهم توضيح إلي يهدف
   فالسفة

   . الميتافيزيقية و الطبيعية القضايا تناول يف اإلسالم

   المقرر محتوي
  . اإلسالم قبل العربية للجزيرة الفكري و الديني الوضع  -١ 

  . الهيلينستية و اليونانية المؤثرات -٢ 

  . ألكبري الثقافية المراكز و الترجمة حركة  -٣ 

  . اإلسالمية الفلسفة لنشأة التمهيد -٤ 

  . ) اإلسالمية الفلسفة – التصوف – الكالم علم(  المختلفة راتبالتيا التعريف -٥ 

 ساعات ٣ العقل فلسفة
  ٣٠٦  فل كود

 غير شيء أنه أم المخ، مثل فيزيائي شيء هو هل العقل، طبيعة توضيح إلى المقرر هذا يهدف
 مجموعة أو" عملية" أنه على فهمه األفضل من وهل اإلطالق؟ على شيء هو وهل فيزيائي؟

 معنى توضيح إلى أيضاً المقرر هذا يهدف كما شيئاً؟ بوصفه إليه النظر من بدالً" لوظائفا" من



 االصطناعي، والذكاء العقل بين الصلة طبيعة توضيح وكذلك بالعالم، الوعي وعالقة الوعي
 برنامج العقل وهل عقالً؟ تملك اآللة هل أي تفكر، أن تستطيع اآللة كانت إذا ما وتوضيح
  االصطناعي؟ والذكاء البشرية العقلية بين نميز وكيف رقمي؟ كمبيوتر المخ لوه كمبيوتر؟

  المقرر محتوى
 العقل طبيعة  -١

  بالعالم معرفتنا تتحقق كيف -   بالعقل معرفتنا تتحقق كيف -    والجسم العقل_      والتفكير العقل- 
 األخرى والعلوم العقل فلسفة -٢

 علم - د العقل وفلسفة النفس علم - ج  العقل وفلسفة تمولوجيااالبس_ ب    العقل؟ فلسفة هي ما  - أ
  .العقل وفلسفة األخالق

 :الوعي مشكلة -٣

 االتجاهات  -  د. واألنطولوجيا المنطق بين القصدية  - جـ   القصدية مفهوم - ب    الوعي مفهوم   
  الوعي دراسة في األساسية

  االصطناعي والذكاء العقل -٢

  عقل لها اآللة هل - ج  االصطناعي والذكاء المعرفي العلم_ ب    صطناعياال الذكاء معنى  - أ
  .االصطناعي والذكاء البشرية العقلية بين الفرق ما - ه          رقمي كمبيوتر المخ هل - د

  ساعات ٣ العلمي التفكیر
  ٣٠٧  فل كود
 األسس بيان إلى كذلك ويهدف وخصائصه، العلمي التفكير طبيعة توضيح إلى المقرر هذا يهدف

 الرياضية المختلفة العلوم في المتبعة العلمية والمناهج العلم وطبيعة العلمي للتفكير المنطقية
 وكذلك بالتكنولوجيا العلم عالقة طبيعة توضيح إلى المقرر هذا يهدف كما. واإلنسانية والفيزيائية

  .للعلم واألخالقية االجتماعية األبعاد

  المقرر محتوى
  العلمي كيرالتف طبيعة - ١

 والمعرفة العلمية المعرفة - جـ.العلمى التفكير تعريف - ب.  العلم تعريف      - أ
 العلمي التفكير سمات  -ه.  األسطوري والتفكير العلمي التفكير بين الفرق  -د. الخرافية

  



 العلمي للتفكير المنطقية األسس - ٢

 -ج. العلمي المنهج ائصخص_ ب.  االستقرائي واالستدالل االستنباطي االستدالل
 والتفسير العلمي المنهج -د. العلمي المنهج خطوات

 والمجتمع العلم ٣

 العلم -ج.  للعلم االجتماعية األبعاد_ ب.   واألنابيب المعامل على مقتصراً ليس العلم
  .          العلمى البحث أخالقيات - د.   والتكنولوجيا

  إجباریة مقررات – الرابع المستوى
  
  ساعات ٤  الوسیط العصر فى االوربیة لسفھالف

  ٤٠١  فل كود
 كذلك ، أعالمها  وأهم ، الوسيط العصر في األوربية بالفلسفة التعريف إلى المقرر يهدف
 معالجة في والتشابه االختالف أوجه  على الضوء يلقى كما,  إشكالياتها  توضيح يهدف
  .  والفلسفة بين بالعالقة مرتبطةال الفلسفية القضايا لمختلف الوسيط العصر فالسفة

  :المقرر محتوى
 الفكر على" فلسفة" تسمية حول االختالف:  الوسيط العصر في األوربية بالفلسفة التعريف - ١

  .  القديم الشرقي بالفكر وعالقتها -سماتها أهم -الوسيط

  .وأنواعها المعرفة معنى, الوسيط العصر فالسفة عند المعرفة مشكلة- ٢

  .اهللا وجود وأدلة  اإللهية الصفات,  الوسيط العصر فالسفة عند اإللوهية مشكلة -٣ 

 اإلرادة بين والعالقة والشر الخير مفهوم, الوسيط العصر فالسفة عند األخالق مشكلة -٤ 
  . اإلنسانية واإلرادة اإللهية

 واألباطرة الكنيسة بين والعالقة السياسة مفهوم, الوسيط العصر فالسفة عند السياسي الفكر - ٥
. 

  ساعات ٣: العام النفس علم
  ٤٠٢ فل كود



يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بفكرة موجزة عن علم النفس كعلم من العلوم التي تعتمد     
على المنهج العلمي في الدراسة ، وتزويده باألسس التي تحكم السلوك اإلنساني ، حيث 

لمتبعة في الدراسات النفسية ، والفروع يتضمن التعريف بعلم النفس ، وأهدافه والمناهج ا
المختلفة له والعوامل التي تحدد السلوك ، والميثاق األخالقي والممارسة المهنية لألخصائي 

  .النفسي 
  :  المقرر محتوى

  .النفس وعلم النفس حول – ١

  . ومدارسه النفس علم فروع - ٢

  .النفس علم فى البحث منهج – ٣ 

   ةالخاص والقدرات الذكاء – ٤

  .والتفكير والتذكر والتعلم الحسي اإلدراك – ٥ 

  . النفسية والصحة الشخصية – ٦ 

  .    النفسية واألمراض االضطرابات – ٧ 

  . الفردية الفروق – ٨ 

  .  األخالقي الميثاق – ٩
  ساعات ٣ الفلسفة في المعرفة نظریة

 ٤٠٣ فل كود
  

، وحدودها ، والعلم اإلنساني من حيث  يهدف المقرر إلى دراسة المعرفة اإلنسانية بصفة عامة
كذلك يهدف المقرر . شروط الصواب والخطأ فيه ، أو الطرق المؤدية إلى اكتساب المعرفة 

  .إلى البحث في طبيعة المعرفة ، أي النسيج الذي تتألف منه المعرفة 
  المقرر محتوى

  

  .إمكان المعرفة ومواقف الشكاك ومذاهبهم – ١

  .لمذهب الحسي، والمذهب العقلي، والمذهب الحدسي ا: مصادر المعرفة – ٢

  .المذاهب المثالية: طبيعة المعرفة –٣ 

 –المثالية النقدية عند كانط  - المثالية الذاتية عند باركلى  -المثالية المفارقة عند أفالطون -٤ 
  .المثالية المطلقة عند هيجل 



  النقديةالواقعية  –الواقعية الساذجة : المذاهب الواقعية  – ٥ 

   .نظرية المعرفة والعلم –٦

  ) كلیة متطلب) (  فرنسى – إنجلیزى(  أجنبیة لغة
  ٤٠٤ أج لغ كود

  
 اختیاریة مقررات – الرابع المستوى

  ساعات ٣ الدین فلسفة    
  ٤٠٥فل كود

يهدف المقرر إلى التعريف بفلسفة الدين، موضوعاتها ومباحثها المختلفة، كما يهدف إلى 
كذلك يوضح المقرر معنى . سطورة وأنواعها وعالقتها بالمعتقد الدينيتوضيح معنى األ

المعتقدات الدينية بدءاً من العصور القديمة ومروراً بالعصر الوسيط والحديث حتى مشكالت 
  .   الدين في الفكر المعاصر

  المقرر محتوى
والمعتقد األسطورة  –االشتقاق اللغوي  ج  –تعريف الدين   ب  –ما هو الدين؟  أ  – ١

  .الدين ودوره في تشكيل وعى اإلنسان –د . الديني

      بالد ما بين النهرين   –مصر القديمة   ب  –أ : المعتقدات الدينية في العالم القديم – ٢
  بالد اليونان –ج 

توما  –أنسلم  –أوغسطين : العصر المسيحي  –أ : فلسفة الدين في العصر الوسيط – ٣
  ابن رشد -الفارابي  –الكندي  –األشاعرة  - المعتزلة : ر اإلسالمي العص –األكوينى   ب 

مذهب الدين  –المالمح العامة للتفسير الديني ب  –أ : فلسفة الدين في العصر الحديث –٤
  نقد فلسفة الدين عند اسبينوزا وكانط وهيجل –النظرة الدينية إلى العالم   د  –الطبيعي  ج 

  ميرسيا  –ردولف بولتمان      ب  –أ : لمعاصرفلسفة الدين في الفكر ا – ٥
     ساعات ٣)  الفلسفة فى(  خاص موضوع

  ٤٠٦فل كود
  المقرر محتوى

يقوم محتوى هذه المادة على دراسة وتحليل بعض اإلشكاليات القريبة من التخصص لمواد 
 أنها من وإن كانت هذه المادة غير مشروطة ببرنامج محدد  إال. الفرقة التي يدرسها الطالب 

  .المواد المساعدة في تدريس التخصص 
  ساعات ٣: الناقد التفكیر مبادئ

  ٤٠٧فل كود



 كما خاصة، بصفة الناقد والتفكير عامة بصفة التفكير معنى توضيح إلى المقرر يهدف        
 يعول ذلك في وهو منطقية، أسس على المشكالت وحل النظر وجهات وتقييم فهم إلى كذلك يهدف
 الواقع في بالتطبيق يهتم أي بالصحة، اهتمامه من أكثر بالصدق ويهتم العاطفة، ال عقلال على
  .الصورية الصحة مجرد من أكثر

  المقرر محتوى
 المستوى - ب. للتفكير الحسي المستوى  -  أ .:ومستوياته وأنواعه معناه التفكير - ١

  .المجرد التفكير - ج  التصوري

  )ابتكاري وتفكير نقدي تفكير( االستداللي التفكير -ه).  ليليالتح( أالجتراري التفكير - د -١

 الناقد والتفكير الضعيف بالمعنى الناقد التفكير - ب .وأنواعه تعريفه:   الناقد التفكير
 الناقد والتفكير الفعال االتصال -د. المحكم بالمعنى

 طرح -ج. المنطقية ججالح طبيعة_ ب.  المنطقي االستدالل الناقد للتفكير المنطقية األسس- ٢
  .اللغة استخدام في والدقة اإلحكام - د. األسئلة

                                                                                     األغاليط وتفنيد الناقد التفكير- ٣
 واسطةب وتفنيدها وفحصها السائدة األغاليط عن الكشف_ ب .وأنواعها معناها األغاليط-أ

   التفكير
  

 الناقد التفكير -ه. المشحونة واللغة الغموض - د. الغامضة والعبارات الكلمات - ج .النقدي
  .ونقدها الذاتية األخطاء وفحص

  
  إجباریة مقررات – الخامس لمستوىا

  
  ساعات ٣   المشرق فى االسالمیة الفلسفة

  ٥٠١ فل كود
  :ألهمية ، مثل هذا المقرر الدراسي يتناول عدة موضوعات بالغة ا

  المقرر محتوى
  أثر الفلسفة اليونانية على الفلسفة اإلسالمية وفالسفتها  – ١

مع بيان الضوابط العقلية التي قررها القرآن ) الحكمة "(الفلسفة "موقف القرآن الكريم من – ٢
  ).اهللا ، اإلنسان ، العالم (الكريم للنظر العقلي الخالص في الوجود 



  .زة للفلسفة اإلسالمية وفالسفتها السمات الممي – ٣ 

. دراسة أهم فالسفة المشرق دراستناً نقدية من خالل عرض أرائهم وتحليلها  ونقدها – ٤ 
الفلسفة "ومن المعلوم أن من جملة فالسفة المشرق الذي لعبوا دوراً رئيسياً في خروج 

بن سينا ، الغزالي ، الكندي الفارابي ،ا: اإلسالمية إلى الوجود وتأسيسها وتأصيلها نجد 
  . وهؤالء هم الذين ينبغي دراستهم بشي من التفصيل 

البد لمن يقوم بتدريس هذا المقرر أن يعرض بعض المشكالت التي ناقشها فالسفة  - ٥ 
اإلسالم مع مقارنة أرائهم بعضها ببعضها اآلخر مع بيان أوجه الشبة والخالف بين موقف 

بحيث يتضح للطالب إلى أي .... وموقف فالسفة اليونان فالسفة اإلسالم من هذه المشكالت 
حد أفاد فالسفة اإلسالم ممن سبقهم وإلى أي حد تجاوزوا مرحلة النقل إلى مرحلة اإلبداع 

  والتأصيل
  ساعات ٤  ١٨ – ١٧ القرنین في الحدیثة الفلسفة

  ٥٠٢ فل كود
لمختلفة، كما يهدف إلى يهدف المقرر إلى التعريف بفلسفة الحديثة، مصادرها واتجاهاتها ا

كذلك يفسر المراحل التي مرت بها . توضيح االختالف بين المفاهيم المتعددة للفلسفة الحديثة
  في القرن السابع 

عشر والثامن عشر بدءاً من الفلسفة العقالنية، والفلسفة التجريبية، والفلسفة المثالية، والمثالية 
كما يلقى الضوء على أهم . ة في عصر التنويركما يعرض ألهم المشكالت الفلسفي. المطلقة

  .الشخصيات الفلسفية المؤثرة في الفلسفة الحديثة
  المقرر محتوى

  .ليبنتز  - اسبينوزا  -ديكارت : الفلسفة لعقالنية  – ١

  .ديفيد هيوم –جون لوك  –فرنسيس بيكون : الفلسفة التجريبية  – ٢

  .مثالية شلنج  –ة فشته مثالي –مثالية كانط : الفلسفة المثالية  – ٣ 

  .مثالية بوزانكت  -مثالية برادلى  –مثالية هيجل : المثالية المطلقة  – ٤ 

  االتجاهات التنويرية في القرن الثامن عشر – ٥ 

 –فولتير : عصر التنوير في فرنسا . آدم سميث  –هاتشبسون  –شافتسبرى : فالسفة األخالق
  هردر  –لسنج  –فولف : نوير فئ ألمانيا عصر الت. روسو –كوندياك  –الموسوعيون 

  ساعات ٣ – السیاسیة الفلسفة
  ٥٠٣ فل كود



يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باالتجاهات والرؤى السياسية المختلفة ، من تاريخ     
كما يهدف إلى تنمية قدرة الطالب على اتخاذ موقف نقدي من التصورات السياسية . الفلسفة 

  رة على اختبار تلك التصورات من الناحية التطبيقية المتعددة والقد
: المقرر محتوى 

  

  .أفالطون عند العدالة تصور – ١

  . أرسطو عند السياسة مفهوم -٢ 

  .اإلسالمية السياسية الفلسفة في بالمحكوم الحاكم عالقة – ٣ 

  .ولوك هوبز عند االجتماعي العقد – ٤ 

  .هيجل فلسفة في الدولة مفهوم – ٥ 

  .ماركس عند الرأسمالية ونقد الطبقي الصراع – ٦

  .فوكو ميشيل عند السلطة مفهوم – ٧ 
  ساعة ٢)  كلیة متطلب) ( ٣(العربیة اللغة
  ٥٠٤ ع لغ كود
 

  اختیاریة مقررات –الخامس المستوى
  ساعات ٣ – العلم تاریخ

  ٥٠٥ فل كود
مقرر إلى تعريف الطالب بالنظريات األساسية في تاريخ العلم بدءاً من أرسطو يهدف هذا ال    

  .حتى نيوتن 
  :  المقرر محتوى

  .فيزياء أرسطو ، علم الفلك البطليمى : العلم اليوناني  – ١

. الفيزياء والبصريات ، علم الفلك ، الطب  : العلم في العصر الوسيط العربي والغربي  -٢ 
نظرية كوبرنيقوس ، جاليليو ، كبلر، نيوتن ، : النهضة والعصر الحديث  العلم في عصر – ٣

  .نظرية دارون في علم األحياء
  ساعات ٣ – المجتمع وقضایا الفلسفة

  ٥٠٦ فل كود
  . والتطبيق النظرية بين التكامل إلى يدعو حياة أسلوب:  للفلسفة جديد مفهوم- ١



 – أوغسطين عند المدنية مفهوم – طونأفال جمهورية: ( المدينة وقضايا الفيلسوف -٢ 
 مدينة – بيكون عند الجديدة اطالنطس – مور توماس يوتوبيا – الفارابي عند الفاضلة المدينة
  ..) . محمود نجيب زكى عند األحالم ارض – كامبانيال عند الشمس

  . المعرفة مجتمع:  االجتماعية الثقافية القيم بناء إعادة في الفلسفة دور-٣ 

 – واآلخر األنا مشكلة: ( الراهن الوقت فى المجتمع قضايا حل في الفلسفة دور عيلتف - ٤
 ثقافة نشر – مستنير عام رأى تكوين – والتعددية االختالف ثقافة تأصيل – والمواطنة التسامح
  ) . العلمي التفكير

  

 أزمة نم للخروج أخالقي – معرفي بناء إعادة في الفلسفة دور وتفعيل:  البيئة قضايا - ٥
  . البيئة مع اإلنسان

  . الوطني الشعور وتنمية السياسة المشاركة تعزيز في للفلسفة االيديولوجى التوظيف -٦ 

  .اإلنسان حقوق ثقافة وتأصيل الفلسفة -٧ 

  .التنمية خطط في وإدماجها واإلنتاج العمل فى المرأة دور تفعيل في الفلسفة أهمية -٨ 

  ساعات ٣ اللغة فلسفة
  ٥٠٧ فل كود

 يعرض كما المختلفة، وأقسامها واتجاهاتها مصادرها اللغة، بفلسفة التعريف إلى المقرر يهدف
 اللغة فلسفة تناولت التي اللغة فلسفة في المختلفة والنظريات المعاصرة االتجاهات ألهم

  .والدراسة بالتحليل

 

 التحليل.    الخاصة واللغات يعيةالطب اللغة-.       اللغة وظائف-.        اللغة طبيعة 
 في البحث( Semantics السيمانطيقا.  والصدق لمعني -. المعني معني -.    للغة المنطقي

 مشكلة - .    بأسمائها األشياء عالقة - .  والواقع اللغة).  الداللة هذه وتطور األلفاظ داللة
  . المعرفة ومشكالت اللغة.    األعالم أسماء



– 

  ساعات ٤ الرمزي المنطق
  ٦٠١ فل كود

 إلى يهدف كما المختلفة، واتجاهاته مصادره الرمزي، بالمنطق التعريف إلى المقرر يهدف
 موضوع بيان إلي المقرر يهدف كذلك. الحديث والمنطق القديم المنطق بين االختالف توضيح
  .األخرى بالعلوم وعالقته وأهميته الرمزي المنطق

 

 .الرمزي المنطق خصائص. وأهميته الرمزي المنطق تعريف

  : أساسية مفاهيم

  .الصدق وقيمة الصدق. القضية ودالة القضية.  والمتغيرات الثوابت

  :الصدق دوال منطق أو القضايا حساب

. الصدق دوال بين الكائنة العالقات. الثوابت مجال. الصدق دوال أبسط. الصدق دالة معنى
 .الصدق بدوال الخاصة االستدالالت بعض

  : الصدق قوائم

 واستخدامها الصدق قوائم. البسيطة الصدق ودوال الصدق قوائم. وأهميتها الصدق قائمة معنى
 .المختصرة الصدق قائمة .التكافؤات في

ات   أساس على القائم واالستدالل الفئات. بالفئات الخاصة العمليات أهم تعريف.  الفئة معنى: الفئ
 حسـاب . والقيـاس  الفئات. القضايا بين التقابل طريق عن المباشر االستدالل. الحملية القضية
   الفئات جبر او الفئات

  : العالقات

 أسـاس  علـى  العالقـات  تصـنيف . خصائصها أساس على العالقات تصنيف. العالقة معنى
 العالقات حساب. حدودها

  
  
  



  ساعات ٣ العلم فلسفة
  ٦٠٢ فل كود

 العلم معنى توضيح إلى يهدف كما ، المعاصرة العلم فلسفة بمشكالت التعريف إلى المقرريهدف     
  .وطبيعته

 

  . العلم وفلسفة العلم تعريف - ١

  .المعاصر العلمي المنهج ، مل ستيورات جون ، بيكون عند المنهج – العلمي المنهج - ٢ 

  .العلمي والمنهج االحتمال - ٣ 

  .العلمية الواقعية مشكلة ، العلمي التقدم مشكلة ، العلم ياابستمولوج – ٤

 .التفسير مشكلة ، الطبيعة قوانين ، العلم ميتافيزيقا – ٥ 

  ساعات ٣)یونانى -التینى(قدیمة لغة
  ٦٠٣ فل كود

  -:الالتینیة اللغة
 راسـة د من ليتمكن مفرداتها ومعرفة وقواعدها الالتينية باللغة التعريف إلى المقرر يهدف    

  والمعرفة العلم فروع بجميع المتعلقة القديمة النصوص وترجمة

 

  .اللغة تاريخ -١

  .والثانية األولى المجموعة أسماء:اللغة قواعد -٢

  .والثانية األولى المجموعة أفعال -٣

  .الكون وفعل األولى المجموعة صفات -٤

  وتدريبات تمارين -٥

 



 

 اليونانيـة،  باللغـة  المصطلحات ،وفهم القديمة اليونانية اللغة على  التعرف إلى رالمقر يهدف
  .اليونانية الجملة في واألفعال األسماء ومعرفة

 

  . األول النوع أسماء- ١

  .الفعل تصريف. الثاني النوع أسماء- ٢

  .األولى المجموعة صفات تصريف - ٣

  .الثانية المجموعة صفات تصريف - ٤

  .متحركة بحروف البادئة األفعال - ٥

  ساعة ٢)  كلیة متطلب) ( ٣) ( فرنسى – إنجلیزى(  أجنبیة لغة
 ٦٠٤ أج لغ كود

– 

  ساعات ٣ أوربیة بلغة فلسفیة ومصطلحات نصوص
  ٦٠٥ فل كود
للغة اإلنجليزية من ايهدف المقرر إلى تنمية قدرة الطالب على ترجمة النصوص الفلسفية     

، كما يهدف إلى تنمية قدرة الطالب على التعامل مع النص األجنبي مباشرة إلى العربية
  واستيعاب مصطلحاته الفلسفية األساسية  

  

  يتناول المقرر عدد من النصوص الفلسفية لمجموعة من الفالسفة 

  .نصوص من ديكارت وكانط: النظرية المعرفية  – ١

  .نصوص من أفالطون ونيتشه : لفلسفة األخالقية ا - ٢

  .نصوص من هوبز ولوك وماركس: الفلسفة السياسية  – ٣ 

 



 
 

 
يقوم محتوى هذه المادة على دراسة وتحليل بعض اإلشكاليات القريبة من التخصص لمواد 

وإن كانت هذه المادة غير مشروطة ببرنامج محدد  إال أنها من . لب الفرقة التي يدرسها الطا
  .المواد المساعدة في تدريس التخصص 

3  
 

يهدف المقرر إلى التعريف بفلسفة القيم ومكانتها من المذهب الفلسفي ، ويتناول تصنيف القيم 
ل مفهوم القيمة واالتجاهات األساسية في بين موضوعية وذاتية ومطلقة ونسبية، كما يتناو

كما يهدف المقرر إلى . االتجاه المادي، واالتجاه المثالي، واالتجاه الواقعي: دراسة القيم مثل 
  . حقيقتها وعالقتها بالوجود والحقيقة: دراسة القيم األخالقية

 
  .التعريف بفلسفة القيم – ١

  .لسفي مكانة القيم من المذهب الف – ٢ 

  .تصنيف القيم – ٣ 

التفسير  –التفسير االجتماعي  –التفسير البيولوجي : التفسيرات المختلفة للقيمة  – ٤ 
  .التفسير االقتصادي  –السيكولوجي 

االتجاه  –االتجاه المثالي  –االتجاه المادي : االتجاهات األساسية في دراسة القيم  – ٥ 
  .الواقعي 

  . القيم والحقيقة  –الوجود والقيم  –قيقتها ح: القيم األخالقية  – ٦

– 
 

 
 
  

  :هذا المقرر الدراسي يتناول عدة موضوعات بالغة األهمية ، مثل 



 
رق من جراء الحملة الضارية الحديث عن األزمة التي لحقت بالفلسفة اإلسالمية في المش – ١

  "تهافت الفالسفة " التي شنها الغزالي عليها في كتابه 

  .انتقال الفلسفة اإلسالمية إلى المغرب اإلسالمي – ٢

الحالة الفكرية في المغرب اإلسالمي مع التركيز على الحالة السياسية بوجه خاص  – ٣ 
الفقه : إلى بعض العلوم  الدينية  فضالً عن اإلشارة) دولة المرابطين ودولة الموحدين (

  ....وأصوله، علم الكالم التصوف 

ابن : عرض بعض المشكالت الفلسفية من خالل دراسة أراء فالسفة المغرب اإلسالمي  -٤ 
ثم ابن )ه٥٨١- ه٥٠٤(، ابن طفيل )ه٥٣٣- ه٤٧٥(ابن باجه )ه٥٢١-ه٤٤٤(السيد البطليوسى 

  )ه٥٩٥-ه٥٢٠(رشد

 
 
 
  ١٨٥٠ -١٨٠٠ من الحديثة الفلسفة سمات

  بيـران  دى مين -ب)  .    ١٨٠٨ -١٧٥٧( كاباينس-أ -: فرنسا في الحديثة الفلسفة:  أوال
 )   ١٨٦٧ – ١٧٩٢( كوزان فكتور -ج) .     ١٨٢٤ -١٧٦٦( 

  ). ١٨٥٦ – ١٧٨٨(  هاملتون وليم-أ -: انجلترا في الفلسفة: ثانياً

  ) .     ١٨٣٤ – ١٧٧٢(  كولريدج -ب 

 ) .                          ١٨٨٢ – ١٨٣٦( جرين هل توماس -د)  .          ١٨٨١ – ١٧٩٥(  كارليل -ج

) .  ١٨٤٥ – ١٧٧٥(شيلنج  -ب)  .    ١٨١٤ -١٧٦٢(فشته -أ -:الفلسفة في ألمانيا : ثالثاً
                  )              ١٨٣١ – ١٧٧٠(هيجل  -ج
                             ١٩٠٠ – ١٨٤٤(نيتشه -د      
 

 
يهدف المقرر إلى التعريف بالميتافيزيقا أي ما بعد الطبيعة ، مصادرها واتجاهاتهـا وأقسـامها   

الوسيط والحديث حتـى تصـوراتها فـي     المختلفة بدءاً من العصور القديمة ومروراً بالعصر



كما يعرض لمفهوم الميتافيزيقا عند بعض الفالسـفة الوجـوديين، وعنـد    . الفلسفة المعاصرة
  .  الوضعية التقليدية والوضعية المنطقية 

 
  .عالقتها بفروع المعرفة األخرى –موضوعها : ماهية الميتافيزيقا  – ١

العصـر   –العصر الكالسيكي  –عصر ما قبل سقراط : فة اليونان الميتافيزيقا عند فالس – ٢ 
  .الهلينستي 

  . هيجل –كانط  –الميتافيزيقا عند فالسفة العصر الوسيط ديكارت  – ٣ 

 –السر األنطولوجى عنـد مارسـل    –ميتافيزيقا الوجود اإلنساني : الميتافيزيقا الوجودية – ٤
  .تحليل الوجود عند هيدجر

  الوضعية المنطقية –الوضعية التقليدية  –ديفيد هيوم : فيزيقانقد الميتا – ٥ 

 
 

 
– 

 
 

 
 إلـي  يهـدف  كمـا  المختلفـة،  ومباحثه موضوعاته الجمال، بعلم التعريف إلى المقرر يهدف 

 معنـي  توضيح إلي كذلك المقرر يهدف كما.  الجمال بعلم المتعلقة األساسية المفاهيم توضيح،
 .الجمال علم في المختلفة النظريات

 
االستطيقا(  الجمال علم تعريف .( 
 .بالفلسفة الجمال علم عالقة -١ 

 . والمالئم والصالح واللذيذ الجميل بين الفرق -٢

 . ؟ أخري لغاية وسيلة أنه أم ذاته في غاية الفن هل:  باألخالق الفن عالقة-٣ 



 ).الفلسفية  والحقيقة العلمية الحقيقة بين واالختالف االتفاق أوجه( بالعلم الفن عالقة-٤ 

  نظريات ألهم تاريخي عرض-٥ 

  : الحاضر وقتنا حتى أفالطون منذ الفن فلسفة-٦

 -ج.أرسـطو  عنـد  الواقعيـة  النظريـة  -ب. أفالطون عند الفن في األخالقية النظرية-ا
 عنـد  التعبيريـة  النظريـة .  كانط عند النقدية النظرية-د.  أفلوطين عند الصوفية النظرية
  .سارتر عند الوجودية النظرية-ه. كروتشه

 
 

ص األصلية باللغة األجنبيـة ،  يهدف المقرر إلى تنمية قدرة الطالب على التعامل مع النصو    
من خالل عدد من الموضوعات الفلسفية المرتبطة بالواقع ، بحيث يكون قادراً على تطبيق تلك 

.ترتبط به وتتصل بالمجتمع المصري األفكار التي يدرسها في أصولها على الموضوعات التي 
 

ة ذات القيمة العملية بحيث يستطيع يتضمن المقرر شرح وتحليل عدد من النصوص األجنبي
الطالب تطبيق تلك األفكار على واقع المجتمع ، وذلك من خالل دراسة نماذج من النصوص 
الفلسفية األجنبية وسوف يكون للطالب حرية االختيار لثالثة موضوعات من بين الموضوعات 

  . اآلتية

  . الفلسفة تاريخ في اليوتوبيا – ١

  . الطبقي الصراع ومفهوم االجتماعي العقد ظريةن بين الديمقراطية -٢ 

  .المعاصر واقعنا في البيئة فلسفة أهمية – ٣ 

  . المجتمع فى المرأة دور ومحورية النسوى الفكر تاريخ – ٤ 

  .المجتمع بناء في ودورها التربية فلسفة – ٥

 
 

  :تمهيد عن -١



  .بية التعريف الفلسفي للتر-أ   

  .حاجة الدراسات التربوية إلى المنهج الفلسفي  ، منذ القدم حتى العصر  الحديث    -  ب
 .   فلسفة التربية عن جون ديوى -: األصول الفلسفية لالتجاهات التربوية  -٢

  :اإلبعاد التربوية للفلسفة الوجودية  -٣

  .   الوجودية والتربية -أ     

                          .              االنسنة -ب    

  :المعرفة والتعلم  -ج    

  . الوظيفة المعرفية للتربية  -٤ 

 .المضمون القيمى للتربية  -٥

– 
 

 
 

تلفة، كما يهدف المقرر إلى التعريف بالفلسفة المعاصرة ، مصادرها واتجاهاتها وأقسامها المخ
الفلسفة البرجماتية، والفلسفة الوجودية، : يعرض لألهم االتجاهات الفلسفية في القرن العشرين

  .والبنيوية، والفلسفة التحليلية

 
  .االتجاهات العامة في الفلسفة المعاصرة  – ١

 –بيرس : عالمها معناها وأنواعها، أصول الفلسفة البرجماتية، أهم أ:الفلسفة البرجماتية  – ٢ 
  .جون يدوى –وليم جيمس

 –كيركجور: خصائصها، الوجود والماهية، الحرية، أهم الفالسفة : الفلسفة الوجودية  – ٣ 
  .سارتر –هيدجر

 –البنيوية الثقافية  -البنيوية األنثروبولوجية  –االتجاه البينيوى في اللغة : البنيوية – ٤ 
  .وية الماركسية البني - البنيوية في مجال علم النفس 



 –رسل  –جورج مور : أهم ممثليها  –تعريفها وخصائصها : الفلسفة التحليلية – ٥ 
  .فتجنشتين

 
 

  
  ".وصوفي"  "تصوف " المعنى اللغوي واإلصطالحى لكلمة  – ١

أو "إسـالمية  "كانت عوامل داخلية العوامل التي أدت إلى نشأة التصوف اإلسالمي سواء  – ٢
  . خارجية مع التأكد على موقف القرآن في هذا الصدد

  .االنتقال من مرحلة الزهد إلى مرحلة التصوف – ٣

إلقاء الضوء على بعض مصطلحات الصوفية وبخاصة ما يتعلق منها بالمقامات واألحوال – ٤
.  

ويـه ، البسـطامى ،  الحـالج ،    دراسة بعض أعالم التصوف اإلسالمي مثل رابعة ألعد -٥ 
  .السهر وردى ، النفرى ، الغزالي ، ابن الفارض ، ابن عربي ، ابن سبعين 

 
 

 
يهدف المقرر إلى التعريف باللغة الالتينية وقواعدها ومعرفة مفرداتها ليتمكن من دراسة     

  صوص القديمة المتعلقة بجميع فروع العلم والمعرفةوترجمة الن

 
أفعال المجموعة األولى . أسماء المجموعة األولى والثانية :قواعد اللغة -. تاريخ اللغة  -

  تمارين وتدريبات  . صفات المجموعة األولى وفعل الكون . والثانية

 
غة اليونانية القديمة ،وفهم المصطلحات باللغة اليونانية، يهدف المقرر إلى التعرف  على الل

  .ومعرفة األسماء واألفعال في الجملة اليونانية

 
  .أسماء النوع األول -

  .تصريف الفعل. أسماء النوع الثاني  - ٢



  .تصريف صفات المجموعة األولى   - ٣

  .تصريف صفات المجموعة الثانية - ٤

 بحروف متحركةاألفعال البادئة   - ٥

– 
 

 
– 

 
 

 
 علي طرأت التي التطورات عن نجمت التي المشكالت نوعية توضيح إلي المقرر يهدف

 االجتماعيـة  القضايا دراسة إلي كذلك يهدف كما .البيولوجية وموالعل الصحية الرعاية مجاالت
  .األخالقية بالقضايا صلة لها التي واالقتصادية والقانونية

 
  :معني األخالق التقليدية – ١

النظريات والمدارس   -.  مصدر الشعور الخلقي  -.   طبيعة الشعور الخلقي -
  األخالقية المختلفة 

  خالق التطبيقية؟ما هي األ -٢

  .البيولوجي/القضايا األخالقية التي أفرزها التقدم الحاصل في الميدان الطبي –أ 

طبيعة القضايا الفلسفية والقانونية والدينية واالقتصادية والبيئية المرتبطة باألخالق  –ب  
  .التطبيقية

في ميادين الطب المبادئ األخالقية التي يجب أن تنظم ممارسة األطباء والعاملين  –ج  
  .والبيولوجي والصحة

المبادئ األخالقية التي يجب أن تنظم ممارسة العاملين في ميادين التجارة والهندسة  –د  
  . والمحاماة واإلعالم والتدريس، وكافة العاملين في مجاالت المهن المختلفة

 



 
 

محتوى هذه المادة على دراسة وتحليل بعض اإلشكاليات القريبة من التخصص لمواد  يقوم
وإن كانت هذه المادة غير مشروطة ببرنامج محدد  إال أنها من . الفرقة التي يدرسها الطالب 

  .المواد المساعدة في تدريس التخصص 

 
  

  .كر الفلسفي ما بعد الحداثى الطابع النقدي للف-١

  )في الفلسفة الحديثة (نقد الذات الحديثة عند ديكارت وكانط  -٢ 

  -):في الحداثة الفلسفية (إعالن ما بعد الحداثة نهاية الذات  - ٣

  .نقد الذات رمز الحداثة -أ

  .نقد الذات رمز المعرفة اإلنسانية  -ب   

  . نقد ثنائية الذات والموضوع  -ج 

 .صاء الذات الفلسفية عن علوم ما بعد الحداثة إق - د  

   -:ما بعد الحداثى وإعادة بناء ذات جديدة )الفرد( - ٤

  .ما بعد الحداثى )الفرد(الخروج من الذات الحديثة إلى - أ   

 .إقصاء الذات التقليدية في تاريخ الفلسفة وإعادة بناء ذات جديدة  -ب 

نتقـد   –نقد الميتافيزيقا  –االختالف ونقد الحقيقة :( تأصيل النقد في خطاب ما بعد الحداثة -٥
 ).نهاية تاريخ الفلسفة التقليدية  –اإليديولوجيات 

  ما بعد الحداثة ونقد مركزية العقل في الفلسفة الغربية -٦ 
  

  

  
 


