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 ((أسرًارج انخطح انرذرٌسٍح انسنٌٌح )) 
 

سالو خثار شهاب   :انرذرٌسً اسى 

Salam_shahab@yahoo.com ًانثرٌذ االنكررًن :

 :اسى انًادج فهسفح انعهى ويُهاج انثحث انعهًً

سُىي   :يقررانفصم

. وضع انخطىاخ انعايح نهطانة فً فهى كٍفٍح تُاء انثحث انعهًً -1

. اول االسانٍة انمذًٌح وانحذٌثح انًسرخذيح فً يُهدٍح انثحث انعهًً وفهسفح انعهىوذٍ -2

االسرخذاو االيثم نهًُهدٍح وانثُاء انًفاهًًٍ نهخطط وانًشارٌع انثحثٍح انخاصح تانعهىو  -3

انرطثٍمٍح 

: جاىذاف انًاد

. يمذيح فً ذارٌخ انعهى-1

يُطك انثحث انعهًً وخطىاذه  -2

.انعهًً يُاهح انثحث -3  
: جنهًاد انرفاصٍم االساسٍح

 –كهٍح االداب ، (انًُهاج انعاو)يحًذ يحًىد انكثٍسً ،فهسفح انعهى ويُطك انثحث انعهًً 

 2002تغذاد،، اندايعح انًسرُصرٌح 

 2010عهً حسٍٍ انداتري، فهسفح انعهىو، دار انفرلذ،انطثعح االونى، 

، كهٍح انررتٍح، خايعح (انرٌاضٍاخ)انعهًً سهٍى حسٍ انكرثً، فهسفح انعهى ويُطك انثحث  -

. 2002ذكرٌد، 

: جانكرة انًنيجً

. 2007،انماهرج، كٍف ذكرة تحثا او رسانح ياخسرٍر ،احًذ شهثً -

 2000ًٌُى طرٌف انخىري، فهسفح انعهى فً انمرٌ انعشرٌٍ، سهسهح عالو انًعرفح، انكىٌد، -

لً خالل، سهسهح عالو انًعرفح، انكىٌد، هٍرياٌ كاٌ واخرٌٍ،انعهى تعذ يائرً عاو، خ شى -

1982.  

  1985حضارج انعراق، ذانٍف َخثح يٍ انثاحثٍٍ انعرالٍٍٍ، اندزء االول، تغذاد،  -

خىٌ دٌكُسىٌ، انعهى وانًشرغهىٌ فً انثحث انعهًً فً انًدرًع انحذٌث، ذرخًح شعثح  -

.1987انررخًح فً انٍىَسكى، عانى انًعرفح، انكىٌد،   

1994ٌد، صر انًعهىياخ، عانى انًعرفح، انكىانعرب وع َثٍم عهً،-  

: جانًصادر انخارجً

 انفصم انذراسً انفصم االًل انفصم انثانً انًخرثراخ االيرحاٌ اننيائً

االًل  15 15 - 70

 انثانً
 

: ذقذٌراخ انفصم

: جيؼهٌياخ اضافً الٌٌجذ

 

 انجايؼح انركنٌنٌجٍح : جأسى انجايغ

انؼهٌو انرطثٍقٍح :  جأسى انكهً

انرٌاضٍاخ، انًٌاد، انفٍزٌاء :  انفرع أسى 

سالو جثار شياب . د :أسى انًحاضر

يذرس : انهقة انؼهًً

دكرٌراه  : انًؤىم انؼهًً

  انجايؼح انركنٌنٌجٍح :يكاٌ انؼًم
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انفصم انذراسً االًل  – جذًل انذرًس االسثٌػً
 

حظاخانًال  
 جانًاد

 جيلانؼى
جانًاده اننظري  انرارٌخ 

ع
ٌ
سث

ال
 ا

يقديح يف فهسفح انعهى   
23/9/2011 

1 

 انعهى يف حضاراخ ٔادي انرافديٍ  
3/10/2011 

2 

االجتاِ )اسانية انتفكري عُد انيَٕاٌ   

 10/10/2011 (انتدرييب انعًهي
3 

 يل انتايهياالجتاِ انعق  
17/10/2011 

4 

 تيعينياحملدثني انظ  
24/10/2011 

5 

 انرياضياخ عُد اقهيدس  
31/10/2011 

6 

 انعهى يف احلضارج انعرتيح االسالييح  
14/11/2011 

7 

 انعهى يف أرتا انعٓد انٕسيظ ٔاحلديث  
21/11/2011 

8 

املُٓح االستقرائي انتدرييب فرَسيس   

 28/11/2011 تيكٌٕ
9 

 خريُيّ ديكار املُٓح االستداليل انرياضي  
5/12/2011 

10 

 يُٓاج انثحث انعهًي  

 12/12/2011 انثحث االساسي ٔانثحث انتطثيقي
11 

 (فهسفح انعهى)تعريفاخ انفهسفح  
19/12/2011 

12 

اسثاب َشأج انعهٕو ٔاالرتثاط   

 26/12/2011 ٔاالَفصال تانفهسفح 
13 

َظري ٔاقسايّ ٔعًهي )اقساو انعهٕو   

 2/1/2012 (ٔاقسايّ
14 

 (َظريح املعرفح)يثاحث فهسفح انعهٕو  
9/1/2012 

15 

 ػطهح نصف انسنح

 

 :ذٌقٍغ انؼًٍذ:                                                              ذٌقٍغ االسرار

 

 

 

 

 ًجٍحانجايؼح انركنٌل : جأسى انجايغ

انؼهٌو انرطثٍقٍح :  جأسى انكهً

انرٌاضٍاخ، انًٌاد، انفٍزٌاء :  أسى انقسى

سالو جثار شياب . د: أسى انًحاضر

يذرس :  انهقة انؼهًً

دكرٌراه :  انًؤىم انؼهًً

 اندايعح انركُىنىخٍح: يكاٌ انؼًم
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انثانً انفصم انذراسً  – جذًل انذرًس االسثٌػً
 

 انًالحظاخ
 جانًاد

 جيلانؼى
جانًاده اننظري نرارٌخا   

ع
ٌ
سث

ال
 ا

انثاحث )خصائص انتفكري انعهًي  

( انعهًي

اعداد انثاحث انعهًي 

13/2/2012 
1 

 يقديح يف املُطق انعهًي  
27/2/2012 

2 

 َظريح انتعريف  
5/3/2012 

3 

 َظريح انقياس املُطقيح  
12/3/2012 

4 

 املُطق انرياضي  
19/3/2012 

5 

 يُطق انثحث انعهًي  
26/3/2012 

6 

 نثحث انعهًي ٔانثحث انتكُٕنٕخيا  
2/4/2012 

7 

 انعالقح تني انعهى ٔانتكُٕنٕخيا  
9/4/2012 

8 

 إَاع املعرفح  
16/4/2012 

9 

 املالحظح ٔانتدرتح  
23/4/2012 

10 

 انفرضياخ انعهًيح  
30/4/2012 

11 

 انقٕاَني انعهًيح  
7/5/2012 

12 

 انُظرياخ انعهًيح  
14/5/2012 

13 

 يٓاراخ احلرفح ٔتقانيدْا اكتساب  
21/5/2012 

14 

 ايتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي  
28/5/2012 

15 

   
 

 

 ػطهح نياٌح انسنح

 

 :ذٌقٍغ انؼًٍذ:                                                              ذٌقٍغ االسرار

 
 

 انجايؼح انركنٌنٌجٍح : أسى انجايؼو

انؼهٌو انرطثٍقٍح :  أسى انكهٍو

انرٌاضٍاخ، انًٌاد، انفٍزٌاء :  أسى انقسى

سالو جثار شياب . د: أسى انًحاضر

يذرس : انهقة انؼهًً

دكرٌراه : انًؤىم انؼهًً

 اندايعح انركُىنىخٍح :يكاٌ انؼًم

 

 


