كلية اآلداب
قسم الفلسفة
بيان بطرق التقييم المقترحة وموضوعات األبحاث والتكليفات لمقررات الفرق الدراسية (االولى /الثانية /الثالثة)
الفصل الدراسى الثانى ( ) 2020-2019

الفرقة االولى
المقرر

 -1لغة أوروبية
حديثة ونصوص

استاذ
المقرر

االيميل الجامعي ألستاذ المقرر

تشكيل لجنة وضع وتصحيح
األسئلة

موضوعات البحوث والتكليفات البحثية

أ.م.د/
أ.م.د/سحر صديق
s.elshafiy@alexu.edu.eg
سحر
الشافعى  +أ.م.د/منال
فبببببولةوابببببو ل ط ببببب لف ببببب لةببببب ل
صديق manal.abouzaid@alexu.edu.eg +
أبو زيد رجب +

وسيلة التقييم

يكتببالطالباببالة باببةلواحدببةل ط ب ل مقال بحثي

1

أ.م.د/
منال أبو
زيد

أ.د/ماهرعبد
القادرمحمد.

طامواوعبتلطاتبادة :ل
أ .نص"طاع لطألجتمببع لعدب ل
جبببببب لجبببببب ل

بببببو"لةببببب ل

كتبوببببببببببببببببببةلة ببببببببببببببببببل لل
)طا يموقرططدبببببببببة لوبا بببببببببةل
طألنج يزيبببببببببةل لطاتع يببببببببب ل
ع يهمبببببببلوبا ببببببةلطاعر دببببببةل
ةواابل جهةلنظر .
ب .لنص"طامحللعدب لأفططبو "ل
ة ب لاتبوببةلة ببل ل طا ببرل
طاسدب بببببب

وبا ببببببةل

طألنج يزيبببببببببةل لطاتع يببببببببب ل
ع يهمبببببببلوبا ببببببةلطاعر دببببببةل

2

ةواابل جهةلنظر .ل ل
 -2مناهج البحث
والتفكير العلمي

أ.د /ماهر
عبد
القادر+
د /نادية
السيد
عبد
القادر

أ.د/ماهرعبد القادر
محمد  +د/نادية
السيد عبد القادر+
أ.م.د/السيد شعبان
حسن.

maher.abdelkader@alexu.edu.eg
n.abdelkader@alexu.edu.eg

يختب لطالبابالة بابةلواحدبةللط ب لةب ل مقال بحثي
طام بالتلطاتبادةل :ل
طام باةلطأل اول:ل ل
أ لنبقشلأهمدبةلحا يبللطاموبمو لفبول
طاباببببعلطاع مببببول هببببلليمكبببب لا مببببده ل
طاتببببببب يخولأ ليعتمبببببب لع ببببببولحا يبببببببلل
طامومو ل .ل
ب لةميزطتلطامده لطا س ول حع دهل،ل
ة لشرحل ح سيرلأ لح كلطامدبه ل .ل
طام باةلطاحبندةل:ل ل
أ لأعببرللا مببده لطاوو ب ول لوطح ب ل
ثبببالنببببقشلفدمتببب لفبببول طبببب لطامببببده ل
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طاتب يخول ل
ب لطامدبببببببه لطا ببببببرياةل طامدبببببببه ل
طاومددةلفولطا رلطا س ول ل
طام باةلطاحباحةل :ل
أ لأ طفدبتلطاباعلطاع مولل ل
ب لآادبببببببتلاتبوببببببةلطاباببببببعلطاع مببببببول
حا يللةده لطام بب ةل.ل ل
 -3الفلسفة
اليونانية

أ.د/
حربي
عباس
عطيتو+
أ.م.د/
عزيزة
عبد
المنعم

harby.abbas@alexu.edu.eg
a.sobhy@alexu.edu.eg

يكتببالطالباببالة ببب لالال ط ب طالةرا ب طازلة ب ل مقال بحثي

أ.د/حربى عباس
عطيتو +أ.م.د/عزيزة
طامواوعبتلطاتبادةل :ل
عبد المنعم صبحى+
أ.م.د /أميمة ضياء
-1لطام بللطأل ل
الدين سوكة.
أ -لو ةلطابد

لوببأل طول ل

وباسدب ةلف لف سب ةلأفططبو ل
ةع بالع لذاكلومبلحرطهل .ل
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ب -لنش ب لطاميتبفيزي بببلاع ببال
ةببببب ل بببببطللطاعبببببرللاببببب ط ل
طا سببببادةلطار دسببببةلا م

ببببةل

طإلي دةل .ل
لللل-2لطام بللطاحبن ل
أ –لةابكمةل رططلة ل طلل
طاماببب طتلطاتبادببةل:لطاب فب ل
،أقريلبببو ل ،فيببب

ل ،هبببلل

أجرةتلأثيدبلف ل

ل رططل

ي لطع ةت ل.
ب -لقب طر لفب لف سب ةل ب رططل
ةبببب ل ببببطللطاعببببرللا ر طيبببببتل
طامخت بببببببببةلعدببببببببب ل،لطابابببببببببعل
طاسبببببب رطط لعبببببب لطامب دبببببببتل،ل
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ة هوملطاد

لف لف س ت ل .ل

للل-3لطام بللطاحباع ل
أ –لطات سببببيرلطارةببببز لادظريببببةل
طا بببو لطألفططوندة ،طامعرفبببةل
 ،طاد

ل.

للللل ب -لنظريبببةلطامحبببللطألفططوندبببةل
ة هوملطام ب قةل .ل
 -4فلسفة الجمال

أ.د/
راوية
عبد
المنعم
عباس+
د /فايزة
أنور
شكري

r.abbas@alexu.edu.eg
f.shokry@alexu.edu.eg

أ.د/راوية عبد المنعم علىىىى الطالىىىب و الطالبىىىق كتابىىىق مقىىىال مقال بحثي
عباس+د/فايزة أنور بحثىىىى فىىىى موضىىىوط واحىىىد فقىىىط مىىىن
الموضىىوعات التاليىىق علىىى اال يقىىل كىىل
شكرى  +د/نهى عبد
موضوط عىن عشىر صىفحات م همسىق
العزيز محمود.
فى رقم  1وهمسق فى رقم 2

الموضىىىىوط االول  -1 :نشىىىىاس فلسىىىىفق
الجمال والوعى الجمالى
 -2مقىىوالت القيمىىق الجماليىىق وحقيقىىىق
التجربق الجماليق
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الموضوط التانى -1 :مدارس ومنىاهج
علم الجمال
 -2التىىىىذوق وتربيىىىىق الىىىىذوق الجمىىىىالى
ونمىىىاذم ممثلىىىىق مىىىىن الفكىىىىر الجمىىىىالى
المعاصر
 -5مدخل إلى علم
النفس

د .والء
أحمد
مختار

د /والء مختار  -د/
جيهان شفيق  -د/
مجدي عبد هللا

w.mokhtar@alexu.edu.eg

يكتب الطالب مقاالً بحثيا ً في موضوع واحد مقالة بحثية
من الموضوعات التالية فيما ال يزيد عن
عشر صفحات-:
 الموضوط األول-:
علم النفس :من حيث تعريفه ،أهدافه،
مجاالته ،فروعه النظرية والتطبيقية ،مناهج
البحث (منهج االستبطان ،االسقاطي ،العلمي
الموضوعي).
 الموضوط الثاني-:
التعلم :متناوالً مفهومه ،أهميته ،النظريات
المفسرة له ،شروطه ،والعمليات العقلية التي
تسهم فيه.
 الموضوط الثالث-:
الذاكرة :موضحا ً مفهومها ،وأشكالها،
تفسرها،
التي
والقوانين
ومراحلها
واضطراباتها الوظيفية والعضوية ،وعالجها
.
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على أن يراعي الطالب سالمة اللغة ووضوح
الهدف واالهتمام بالتوثيق والمناقشة والتحليل
والتعقيب على كل عنصر وكتابة مقدمة
وخاتمة توضح وجهة نظر الطالب.
المراجع-:
-

 -6المدهل إلى علم د /نهلة
إبراهيم
اإلجتماط
سعودي

nahla.mohamed@alexu.edu.eg

د /نهلة إبراهيم
سعودي +د /سحر عبد
المعطي +أد /إسماعيل
سعد.

عبد الرحمن العيسوي ،دراسات في
علم النفس العام.
بنك المعرفة المصري.

🌸تكليفات ومقال بحثي :
_١التكليفات  :تلهيص الفصول الهمسة المقررة
وإجابة األسئلة االسترشادية.
 _٢مقىىال بحثىىي  :يكتىىب الطالىىب مقىىال علمىىي ال
يتجاوز عشر صفحات  ،بعنوان " علىم االجتمىاط
 ،مفهوماتة  ،مجاالتق  ،عالقتة بالعلوم اإلنسانية
األهىىري  ،اهىىم اتجاهاتىىق الكالسىىيكية والتقليديىىة
والحديثىىة  ،اهىىم مناهجىىق وطىىرق وأدوات البحىىث
في علم االجتمىاط  ،اهىم القضىايا التىي يهىتم علىم
االجتمىىىىاط بدراسىىىىتها وعلىىىىي رأسىىىىها الجماعىىىىة
والثقافة.
🌸مع التركيىز علىي توضىيح النقىاط التاليىة فىي
المقال البحثي :
_١تعريىىى علىىىم االجتمىىىاط ومفهوماتىىىق حسىىىب
وجهق نظر العلماء ومداهلق.
 _٢تعريىىى
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علىىىم االجتمىىىاط حسىىىب موضىىىوعاتق

تكليفات ومقال
بحثي

وقضاياس األساسية.
_٣المفهومات األساسية في علم االجتماط.
_٤موضوعات ومجاالت علم االجتماط.
_٥عالقة علم االجتمىاط وعلىم الىنفس والسياسىة
واالقتصاد والفلسفة.
_٦انىىواط البحىىوث االجتماعيىىة ومنىىاهج وطىىرق
وأدوات البحث في علم االجتماط.
_٧تعري النظريىة وهصائصىها واهىم النظريىات
التقليدية والحديثة في علم االجتماط.
_٨مفهوم الجماعة وانماطها ووظائفها وعالقتها
بالمجتمع كمفهموم.
_٩تعريىىىىى
ووظائفها.

الثقافىىىىىة ومكوناتهىىىىىا وهصائصىىىىىها

_١٠وجهق نظر الطالب في اهميق علىم االجتمىاط
وعالقتىىق بالفلسىىفة وكيفيىىة االسىىتفادة منهىىا فىىي
الحاضىىىر والمسىىىتقبل علىىىي المسىىىتويين النظىىىري
والتطبيقىىي فىىي المجتمىىع المصىىري ودفىىع عجلىىق
التنمية وتطبيق االستراتيجية التنموية ٢٠٣٠
🌸مالحظات هامة جدا يجىب ط الطالىب اتباعهىا
حتى يجتاز المقرر هذا العالم
 _1ضرورة أال يتجاوز البحث  10صفحات
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 _2االستعانة بالكتاب المقرر
 _3يمكن االستعادة بعدد من المراجع ذات الصلة
من بنك المعرفة او جوجل ال يتجاوز
 ٤مراجىىىع وال تقىىىل عىىىن مىىىرجعين غيىىىر
الكتاب
 _٤يتم كتابة المقال العلمى كما تم تدريبكم عليىق
المحاضرات فقرة تمهيدات عن موضوط مقال
ثم اهم النقاط الرئيسة المقال البحثى ثم تشرح
نقطة نقطة ثىم وجىق نظىرات وتعقيىب مهتصىر ثىم
قائمة بالمراجع المستهدمة
_5يىىىتم تصىىىوير اجابىىىات األسىىىئلة االسترشىىىادية
ويراعى أن يكون مدون عليها االتى :
أ_ اسم الطالب رباعيا أو هماسيا ورقم الجلوس
ب_ الفرقة الدراسية والقسىم والحالىة (انتظىام _
انتساب _ باقى لالعادة )
م_ رقم الطالب .و رقم جلوس الطالب
الدراسى األول لهذا العام

الفصل

د_ اسم المادة  /اسم الدكتور  /أستاذ المادة
🌸ويىىتم ارسىىال اجابىىات األسىىئلة االسترشىىادية
وتلهيص الفصول والمقال البحثى كاملة مع دليل
األسئلة االسترشادية ط مل pdf
🌸ولىىن ينظىىر لعمىىل اي طالىىب لىىم يلتىىزم بتلىىك
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التعليمات بكل دقىة ولىن يجتىاز المقىرر هىذا العىام
وسىىو يىىتم ابالغكىىم بأسىىلوب تسىىليم التكليفىىات
والبحىىث الحقىىا بىىأذن هللا مىىع ارقىىى تمنيىىاتى لكىىم
بالنجاح والتوفيق
🌸إذا المطلوب تلهىيص فصىول الكتىاب وإجابىة
األسئلة االسترشادية وكتابة المقال البحثى

abbas.soliman@alexu.edu.eg
 -7مادة االنتساب أ.د/
أ.د/عباس محمد
عباس
 noha.mahmoud@alexu.edu.egحسن سليمان +د.
ب دلعشببرلو ب ابتلأ ل3000ل
محمد
نهى عبد
حسن
ك مة.ل ل
العزيز+أ.د/عبد
سليمان+
الوهاب السيد جعفر.
د /نهى
طاباع:ل ل

يكتبببالطالبابببالفببب لطابابببعلطاتببببا لفببب ل مقال بحثي

عبد
العزيز

ن ببيرلطا ب ي لطالو ب ل أثببرهلف ب ل
ع ببببببالطا ببببببكلفبببببب لطااوببببببب حي ل
طإل طةدةل طا ر دة.ل ل
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الفرقة الثانية
المقرر

استاذ
المقرر

-1
المذاهب
األهالقية
عند
المسلمين

أ.م.د/
أحمد
هميس+
أ.م.د/
نعمة
محمود
عبد
القادر

االيميل الجامعي ألستاذ المقرر

ahmed.marie@alexu.edu.eg
n.mahmoud@alexu.edu.eg

تشكيل لجنة وضع
وتصحيح األسئلة

موضوعات البحوث والتكليفات البحثية

وسيلة التقييم

يكتب الطالب بحثا واحىدا فىي أحىد الموضىوعين مقال بحثي

أ.م.د/نعمة محمد
التاليين :
محمود+
أ.م.د/أحمد هميس الموضوط األول :
زكى+أ.د/عباس
 -1العالقة بىين األهىالق والىدين  ،موضىحا
محمد حسن.
أهىىم النتىىىائج التىىىي ترتبىىت علىىىى اسىىىتناد
األهالق إلى الدين لدى مفكري اإلسالم .
 -2الفلسفة األهالقية لدى مسكويق موضىحا
ومناقشا  :مدى أصالة فلسفتق األهالقية
 ،صىىىىىىىلة الىىىىىىىنفس بىىىىىىىاألهالق لديىىىىىىىق ،
المسؤولية األهالقيىة  ،نظريتىق للسىعادة
 ،وطب النفوس .
الموضوط الثاني :

 -1تعريىى األهىىالق لغىىة واصىىطالحا  ،مىىع
اإلشارة إلى موضوعها .
 -2اإللىىزام األهالقىىي فىىي اإلسىىالم  ،مفهومىىق
وهصائصىىىق  ،ومصىىىادرس لىىىدى العقليىىىين
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والشرعيين.
-2
مدارس
فلسفية
متأهرة

يكتالطالباالة باةلواحدةلحتوم لعد بري لفبول مقال بحثي

harby.abbas@alexu.edu.eg
أ.د/
أ.د/حربى عباس
حربي
عطيتو+
omaima.mohamed@alexu.edu.eg
ةواو لة لطامواوعبتلطآلحدة :ل
عباس
أ.م.د/أميمة ضياء
عطيتو+
الدين سوكة +
طامواو لطأل ل:ل ل
أ.م.د/
أ.م.د/عزيزة عبد
أميمة
أ لطا يحبغو يببةلطاما ثببة،ل ب ببهب،ل آ طؤهببب،ل
المنعم صبحى.
ضياء
ةببب رلط حببطهببببلوببببآلدطبلطاهرةسبببدةل أثرهببببلفبببول

الدين

طألفططوندةلطامتو لة .ل
ب لةظبهرلطاادبب لفبولببطدلطايونبب لفبولطاع برل
طاه يدسببتو،ل طنعكب ببهبلع ببولطا س ب ة،لةواببابل
جهةلنظر  .ل
طامواو لطاحبنو :ل
أ لطا سبببب ةلطا يددببببةلابببب رلأن ببببب لطالحجبهبببببتل
طامخت ةلفولة
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ةلطإل كد ية .ل

ب لنظري بةلأبد ببو لفببولط دعببةلطاببد

ل و ب تهبل

وباجسببا،للأثرهبببلفببولحا ي ب لطاسببعبد لطإلنسبببندة،ل
ةواابل جهةلنظر .ل ل
طامواو لطاحباع :ل
أ لةطةببب لطادزعبببةلطال دلدبببةل طادزعبببةلطأل طفدبببةل
أوواهبلطا يمةلفولطام

ةلطار طفدة .ل

ب ل ؤيببةلأبد ببو لامعبببييرلطامعرفببةل د هبببلفببول
ح وي لطأل كبمل ح يدمهب,لةواابل جهةلنظر  .ل
 -3فلسفة أ.د/
راوية
الفن
عبد
المنعم
عباس+
د /فايزة
أنور
شكري

r.abbas@alexu.edu.eg
f.shokry@alexu.edu.eg

أ.د/راوية عبد
المنعم
عباس+د/فايزة
أنور شكرى+
د/نهى عبد العزيز
محمود.

علىىىى الطالىىىب والطالبىىىق كتابىىىق مقىىىال بحثىىىى فىىىى مقال بحثي
موضىىوط واحىىد فقىىط مىىن الموضىىوعين التىىاليين
علىىى اال يقىىل كىىل موضىىوط عىىن عشىىر صىىفحات
همسق فى رقم  1وهمسق فى رقم 2
الموضىىىوط االول  -1 :الفىىىن (نشىىىاتق ومدارسىىىق
وبناؤس )
 -2مشىىىكلق االبىىىداط الفنىىىى والعالقىىىق بىىىين الفىىىن
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والدين واالهالق
الموضوط التانى  -1 :العمل الفنى بين الصناعق
واالبداط
 -2احكىىىام القيمىىىق فىىىى الفىىىن والصىىىلق بىىىين
الفنون الجميلق
 -4الفكر أ.د/
السياسي عباس
في اإلسالم محمد
حسن
سليمان+
أ.م.د/
نعمة
محمود
عبد
القادر

abbas.soliman@alexu.edu.eg
n.mahmoud@alexu.edu.eg

يكتب الطالب بحثا في أحد الموضوعين التاليين مقال بحثي

أ.د/عباس محمد
:
حسن +
أ.م.د/نعمة محمد الموضوط األول :
محمود+
 -1مفهىىىوم الدولىىىة فىىىي اإلسىىىالم  ،موضىىىحا
أ.م.د/أحمد هميس
األدلىىىىة علىىىىى ضىىىىرورتها  ،ومقوماتهىىىىا
ذكى .
األساسىىىية  ،مىىىع اإلشىىىارة إلىىىي مفهىىىوم
القوة ومقوماتها في اإلسالم .
 -2الشورى  :ماهيتها ومشروعيتها  ،مىع
مقارنتها بالديمقراطية  ،موضحا مفهوم
البيعة كأحد المبادئ السياسية األساسىية
في اإلسالم .
الموضوط الثاني :
 -1مفهىىوم الشىىعب واألمىىة  ،موضىىحأ معنىىى
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السلطة في دولة اإلسالم.
 -2الجانب السياسي في اإلسالم .
أ.م.د/
-5
المنطق السيد
االستقرائي شعبان+
أ.م.د/
منى عبد
المعطي

e.elsayed@alexu.edu.eg
m.abdelmoaty@alexu.edu.eg

يكتىىىىب الطالىىىىب بحثىىىىا فىىىىى الموضىىىىوعيين مقال بحثي

أ.م.د/السيد شعبان
 +أ.م.د/منى محمد التىىىاليين م علىىىى اال يقىىىل كىىىل موضىىىوط عىىىن 5
عبد المعطى  +صفحات
أ.د/ماهر عبد
الموضوط االول :
القادر محمد.
 -1يكتب الطالب فى احد العناوين التالية :
أ)هطوات المنهج العلمى الحديث.

ب)هطىىىىىوات المىىىىىنهج االسىىىىىتقرائى العلمىىىىىى
المعاصر.
الموضوط الثانى :
-2يكتىىىىىىب الطالىىىىىىب فىىىىىىى موضىىىىىىوط مىىىىىىن
الموضوعيين التاليين :
أ)نظريىىات هيىىوم فىىى العليىىق و نظريتىىة فىىىى
القضايا العامة .
ب)مشىىىىىىكلة االسىىىىىىتقراء و الهىىىىىىال بىىىىىىين
االسىىىىىتقراء التقليىىىىىدى و المىىىىىنهج العلمىىىىىى
16

المعاصىىىىر فيمىىىىا يتعلىىىىق بفضىىىىل المالحظىىىىة
والتجربة .
 -6لغة أ.م.د/
أوروبية أميمة
ضياء
حديثة
ونصوص الدين+
أ.م.د/
عزيزة
عبد
المنعم

 omaima.mohamed@alexu.edu.egأ.م.د/أميمة ضياء يكتبببالطالبابببالة بابببةلواحدبببةل ط ببب لةكونبببةلةببب ل مقال بحثي
الدين سوكق+
a.sobhy@alexu.edu.eg
طاد لتي لطاتبايتي  :ل
أ.م.د/عزيزة عبد
المنعم صبحى+
أ لنصل"طا عللطإل طدرل طابط طدرلعدب لأ بلو"،ل
أ.د /راوية عبد
د ط ةلحا ي دةل حع ي ،لةواابل جهةلنظر  .ل
المنعم.
ب لحا يببللاببدصلطا س ب ةلطار طفدببةلةتدببب الل د ب ل
طار طفدةلبي لطادظريةل طاتل ي .ل ل

 -7مادة
اإلنتساب

أ.م.د/
عزيزة
عبد
المنعم+
د /جابر
فرم

a.sobhy@alexu.edu.eg
g.gaber@alexu.edu.eg

ع ولطالباا/لطالبابة،لاتبوةلة بللواح لف لأ ل مقال بحثي

أ.م.د/عزيزة عبد
المنعم صبحى +
طامواببوعبتلطاتبادببة،لع ببولأاللي ببللاببللةواببو ل
د/جابر فرم +
ع ل5لو ابت:ل ل
أ.د /أشر حسن
منصور.
طامواو لطأل ل :ل
أ

ب
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طا س ةلطادسويةلف لطا رلطايونبن

أي يواوجدببةل"طاعوامببة"لابببل"نهبيببةلا تببب ي "ل

ا ل"فواويبةب".
طامواو لطاحبن  :ل
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أ

ج ادبببببةلطامبببببوتلطإل طد لفببببب لطا سبببببب ةل

ب

ع الطا بكل ةرطفببةلطاسبمب لاب ل وبب ل

طايونبندة.
طامبيب.ل ل

الفرقة الثالثة شعبة "عامة"
المقرر

استاذ
المقرر

مادة االنتساب

أ.د .أشرف
منصور

االيميل الجامعي ألستاذ المقرر

ashraf.mansour@alexu.edu.eg
d.abdelnazeer@alexu.edu.eg

تشكيل لجنة وضع
وتصحيح األسئلة
أ.د .أشرف منصور
أ.م.د .دعاء عبد النظير

أ.م.د.
دعاء عبد
النظير

د.جابر فرج

موضوعات البحوث والتكليفات البحثية

وسيلة التقييم

على الطالب /الطالبة ،كتابة مقال بحثي في مقالة بحثية
الموضوعين التاليين ،على أال يقل كل موضوع
عن  5صفحات:
 )1خاصية الدولة في عصر الحداثة األوروبية،
والمعاني الجديدة للحق والحقيقة والطبيعة في
عصر الليبرالية الجديدة.
 )2الداروينية االجتماعية والنزعة العنصرية
عند جوبينو وهتلر وأوتو آمون وتشمبرلين

التصوف اإلسالمي

أ.م.د.
أحمد
خميس
زكي
أ.م.د .نعمة
محمد عبد
القادر

ahmed.marie@alexu.edu.eg
n.mahmoud@alexu.edu.eg

أ.د.عباس محمد حسن
سليمان.
أ.م.د .أحمد خميس زكي
أ.م.د .نعمة محمد عبد القادر

يكتب الطالب بحثا ً في موضوع واحد مما يلي :
الموضوع األول :
أ-مفهوم الكشف كمنطلق للتوحيد الخالص لدى
الصوفية .
ب-التصوف قائم على منهج الذوق  ،مع دراسة
لمفهوم الشطح لدى الصوفية  ،وموضحا ً مفهوم
كل من الحال والمقام مع التمثيل لكل منهما.
الموضوع الثاني:
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تكليف بحثي

أ-الطريقققق الصقققوفي فقققي عصقققور المتققق خرة ،
وأهم سلبياته .
ب-بمفهوم الواليقة لقدى الصقوفية  ،موضقحا ً أهقم
صفات الولي في رأيهم
نصوص فلسفية بلغة
أوروبية حديثة

أ.د .صفاء
عبد السالم
جعفر

s.gafar@alexu.edu.eg

أ.د .صفاء عبد السالم جعفر

ashraf.mansour@alexu.edu.eg

أ.د .أشرف حسن منصور
د.سحر صديق

أ.د .أشرف
حسن
منصور

يكتب

الطالب

بحثا ً

يتضمن

العنصرين التاليين:
 )1اكتب مقاالً بحثيا ً عن فلسفة كانط
في الزمان والمكان ،على أن يشتمل
على ترجمة النص التالي إلى اللغة
العربية مع التعليق عليه:

Space is not a discursive, or as
is said, general concept of
relations of things in general,
but a pure intuition. For first,
one can only represent a single
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مقالة بحثية

space, and if one speaks of
many spaces, one understands
by that only parts of one and
the same unique space. And
these parts cannot as it were
precede

the

single

encompassing space

allas

its

components, but rather are only
thought in it.

فضال عن تعريف المصطلحين
التاليين باللغة العربية والتعليق
Sensibility/

:عليهما
.Understanding

) اكتب مقاالً بحثيا ً عن مقال كانط2
 على أن يشتمل على،""ما التنوير؟
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ترجمة النص التالي إلى اللغة
 وشرح، مع التعليق عليه،العربية
،مجمل آراء كانط في التنوير
.وظروف تأليفه للمقال
Enlightenment
is
man's
emergence from his selfincurred
immaturity.
Immaturity is the inability to
use one's own understanding
without the guidance of
another. This immaturity is
self-incurred if its cause is not
lack of understanding, but lack
of resolution and courage to
use it without the guidance of
another.
The
motto
of
enlightenment is therefore:
Have courage to use your own
understanding!
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مادة المنطق الرياضى أ .م .د.
السيد
()2
شعبان
حسن
د .نادية
السيد عبد
القادر

مادة تاريخ العلوم عند
العرب

n.abdelkader@alexu.edu.eg
e.elsayed@alexu.edu.eg

أ.د.ماهر
عبد القادر

maher.abdelkader@alexu.edu.eg

ا.د.عباس
سليمان

abbas.soliman@alexu.edu.eg

أ .م .د .السيد شعبان حسن
د .نادية السيد عبد القادر
د/منى محمد عبد المعطى

أ.د.ماهر عبد القادر
ا.د.عباس سليمان
د/نعمة محمد محمود
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يختار الطالب مقالة بحثية واحدة من المقاالت مقالة بحثية
التالية :
المقالة األولى :
(أ) قواعد األستنباط فى المنطق الرياضى
المعاصر
(ب) طبيعة الصلة بين المنطق والرياضيات
وألقاء الضوء على اللوجستيقا فى فكر ثابت
الفندى .
المقالة الثانية :
(أ) مكونات المنطق الرياضى عند لوكاشيفتش.
(ب) تطور النظرية اللوجستيقا فى كتابات
برتراندرسل .

يكتب الطالب بحثًا واحدًا من األبحقا التاليقة فقي مقالة بحثية
حقققدود عشقققر صقققفحات أو  3000كلمقققة (خمقققس
صفحات أو  1500كلمة لكل نقطة)
البحث األول:
أ -فققي ضققوء دراسققت لتحليققل الققنص بققين مققاهي
آليات تحليل النص.
ب -كتققققققاب األصققققققول إلقليققققققدس وأثققققققر فققققققي
الرياضيات وتطورها في الحضارة اإلسالمية.
البحث الثاني:
أ -ناقش وبين التصور المعرفي للمستشرقين عقن
العلم العربي وكيف يمكن نقد هذا التصور.
ب -علمققققاء اإلسققققالم ومققققوقفهم مققققن المصققققادرة
ي.
الخامسة اإلقليدية وأثر في الغرب األوروب ّ
البحث الثالث:

مشكالت فلسفية

أ .د.
حربي
عباس
عطيتو

harby.abbas@alexu.edu.eg

أ .د .حربي عباس عطيتو

a.sobhy@alexu.edu.eg

أ .م .د .عزيزة عبد المنعم
د /نهى عبد العزيز محمود.

أ .م .د.
عزيزة
عبد المنعم
صبحى

الفلسفة
القرن18

الحديثة أ.د.راوية
عبد المنعم
أ.د.صفاء
عبد السالم

r.abbas@alexu.edu.eg
s.gafar@alexu.edu.eg

أ.د.راوية عبد المنعم
أ.د.صفاء عبد السالم
د/دعاء محمد عبد النظير
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أ -تقتضقققى دراسقققة العلقققم العربقققي تقققوافر بعققق
الشقققروط المهمققققة التققققي هققققي شققققروط الت سققققيس
اإلبسقققتمولوجي للعلقققم العربقققي .نقققاقش فقققي مققققال
ي هذا الرأي مبينًا ما هذ الشروط؟
تحليل ّ
ب -مرصد المراغة باعتبار نموذ ًجا للمؤسسقات
العلمية في الحضارة اإلسالمية.
ً
ً
يكتب الطالب مقاالً واحدا مركزا من مقالة بحثية
الموضوعات التالية :
المقال األول:
(أ) -المداخل الرئيسة بصدد دراسة مشكلة
النفس  ،ووجهة نظرك.
(ب) -طبيعة القيم ،وكيفية تصنيفها
وتفسيرها،وبع االتجاهات المعاصرة في
دراستها،ودورها في توجيه السلوك وقيادة
البشرية.
 -2المقال الثاني:
(أ) -مشكلة الخالص بين الفكر الديني القديم
والمسيحية ،والنتائج التي يمكن استخالصها.
(ب) -مشكلة الوجود من منظور تاريخي
وأهم المذاهب الميتافيزيقية المفسرة لطبيعته،
وكيفية حل المشكلة من وجهة نظرك.
يكتب الطالب في الموضوعين التاليين فقي حقدود مقال بحثى
عشقر صقفحات علقى أن يكقون كقل موضقوع فققي
حدود خمس ورقات.
 -1عققالج فققي مقققال بحثققي الصققلة بققين المققذهب
الحسققي وصققلته بنظريققة المعرفققة عنققد كونققدياك
خالل القرن الثامن عشر.
 -2اكتب ً
مقاال بحثيُا في االستطيقا الترانسندنتالية

عند كانط ،موض ًحا أهم ما ترتب على نظريته
في الزمان والمكان من نتائج في ضوء
اعتراضات كانط على موقفين نيوتن ،وليبتنز.
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(الفرقة الثالثة شعبة فلسفة السياسة)
المقرر

الفكر الفلسفي
المعاصر

نصوص
سياسية بلغة
أوروبية

استاذ المقرر

تشكيل لجنة وضع
وتصحيح األسئلة

االيميل الجامعي ألستاذ المقرر

أ.د /عبد الوهاب جعفر

a.hassan@alexu.edu.eg

أ.م.د /دعاء محمد عبد
النظير

 d.abdelnazeer@alexu.edu.egل

أ .م  .د .عزيزة عبد
المنعم صبحى

أ.د/عبد الوهاب
السيد
جعفر+د/دعاء
محمد عبد
النظير+أ.د/صفاء
عبد السالم جعفر.
د/عزيزة عبد
المنعم  +د/سحر
صديق الشافعى +
أ.د/عبد الوهاب
السيد جعفر

a.sobhy@alexu.edu.eg
s.elshafiy@alexu.edu.eg

أ .م  .د .سحر صديق
السيد الشافعي

موضوعات البحوث والتكليفات البحثية

اكتب مقاال بحثيا في الموضوعين
التاليين ،على أال يقل كل موضوط عن
همس صفحات:

مقالة بحثية

 .1يتميز الفكر الفلسفي المعاصر
بهصائص عامة تميزس عن
الفكر الفلسفي الحديث.اكتب عن
أهم هذس الهصائص بالتفصيل.
 .2العقالنية األداتية ومنطق
السيطرة.

يكتب الطالب مقالة بحثية واحدة
مكونة من النقطتين التاليتين:
أ .نص "الرواقية" تعليقا و
تحليال
ب .الفكر السياسي عند
"كونفشيوس" مع كتابة
مصطلح (الحرية السياسية)
باللغة األنجليزية و التعليق
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وسيلة التقييم

مقالة بحثية

عليهما باللغة العربية
موضحا وجهة نظرك.
القانون
الدولى العام

أ.م.د .منال أبو زيد
الشهابي

manal.abouzaid@alex.edu.eg

د/منال أبو زيد
رجب  +د/السيد
شعبان حسن+
د/فايزة شكري.

يكتب الطالب مقالة بحثية عن
"الوضع القانوني للدولة كعضو في
المجتمع الدولي" يتضمن العنصرين
التاليين:

مقالة بحثية

 االعتراف بالدولة
 االتفاقيات الدولية
مع بيان وجهة نظرك
نظام الحكم
في اإلسالم

أ.م.د .أحمد هميس
زكي
أ.م.د .نعمة محمد
عبد القادر

 ahmed.marie@alexu.edu.egد/نعمة محمد
محمود+د/أحمد
n.mahmoud@alexu.edu.eg
خمـــيس ذكى+
أ.د /عباس محمد
حسن.
ل
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يكتب الطالب بحثا في أحد
الموضوعين التاليين :
الموضوط األول :
 -1شروط اإلمامة  ،موضحا
أهم طرق تولي اإلمام
للهالفة .
 -2أسس النظرية السياسية
لإلسالم  ،موضحا عناصرها

مقالة بحثية

 ،وأهم هصائصها .
الموضوط الثاني :
 -1السلطة التشريعية في
اإلسالم .
 -2أحد الموضوعات التي
تناولتها بالدراسة حول
نظام الحكم في اإلسالم .
السياسة و
األعالم

أ .م  .د .سحر صديق s.elshafiy@alexu.edu.eg
السيد الشافعي

االمنظمات
الدولية

أ.م.د .منال أبو زيد
الشهابي.

د/سحر صديق
الشافعى+
د/عزيزة عبد
المنعم +د/جابر
فرج خليفة

manal.abouzaid@alex.edu.eg
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د/منال أبوزيد +
د/سحر صديق

يكتب الطالب مقالة بحثية واحدة فى
الموضوع التالي:

مقالة بحثية

 دور األعالم فى
توجيه الرأى العام
نحو المشاركة
السياسية موضحا
وجهة نظرك.
يكتب الطالب مقالة بحثية عن
"جامعة الدول العربية و دورها في

مقالة بحثية

الشافعى +د/أميمة
ضياء الدين سوكه
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خدمة المجتمع العربي و اإلقليمي"
مع بيان وجهة النظر

الفرقة الثالثة شعبة "علوم"
المقرر
مادة االنتساب

استاذ
المقرر

االيميل الجامعي ألستاذ المقرر

تشكيل لجنة وضع وتصحيح
األسئلة

د جابر
الحرباوي

g.gaber@alexu.edu.eg

د/جابر فرج خليفة +د /نهى
عبد العزيز محمود +د/نادية
السيد عبد القادر

أ.م.د .منى
عبد المعطي

m.abdelmoaty@alexu.edu.e
g.gaber@alexu.edu.eg

د/منى محمد عبد
المعطى+د/جابر فرج خليفة +
د/منال أبو زيد .

موضوعات البحوث والتكليفات البحثية

وسيلة التقييم

على الطالب /الطالبة ،كتابة مقال بحثي في أحد مقالة بحثية
الموضوعات التالية ،على أال يقل كل موضوع عن
 10صفحات:
في ظل تفشي جائحة "كورونا" عالميا ً..
-1
ماهي مخاطر التحمس للخوارق والعلم الزائف
وماهي أدوات المفكر النقدي في تحري الحقيقة؟

تطور التكنولوجيا

د .جابر
الحرباوي

لللللللللللللل

-2

الصورة الجديدة للفيزياء الحديثة.

-3
الفلسفية.

تاريخ علم الفيزياء من وجهة النظر

علققققى الطالققققب /الطالبققققة ،كتابققققة مقققققال بحثققققي فققققي تكليف بحثي
الموضوعات التالية ،على أال يقل كل موضقوع عقن
 5صفحات:
الموضققققوع األول :تطققققور التكنولوجيققققا ،علققققى أن
يتضمن على تعريف التكنولوجيقا ،وعالقتهقا الوثيققة
بالعلم والفلسفة مع التعليق.
الموضقققوع الثقققاني :تطقققور التكنولوجيقققا فقققي الققققرن
العشققرين ،ومشققكالت االنتقققال إلققى مجتمققع مققا بعققد
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التصنيع.

نصوص علمية بلغة
أوروبية حديثة

أ.م.د /دعاء
محمد عبد
النظير

a.abdelaziz@alexu.edu.eg

د دعاء عبد النظير  +أ.د/ماهر
عبد القادر محمد  +أ.د /صفاء
عبد السالم .

اكتب مقاالً بحثيا ً في الموضوعين التاليين:
.1

مصطلح

التنوير

،

الحدس

مقالة بحثية
،

الالعقلية،العنصرية ،على أن يتضمن كل مصطلح
كتابته باللغة اإلنجليزية ،وترجمته والتعليق عليه
باللغة العربية.
.2

الكتب باللغة اإلنجليزية قواعد وأخالقيات

البحث العلمي الثمانية،وترجمتها باللغة العربية.
مادة المنطق الرياضى

أ .م .د.
السيد شعبان
حسن

e.elsayed@alexu.edu.eg

د /السيد شعبان حسن  +د/نادية
السيد عبد القادر +د/منى محمد
عبد المعطى.

مادة تاريخ العلوم
الطبيعية والطبية

د .نهى عبد
العزيز
يوس

noha.mahmoud@alexu.edu.eg

د /نهى عبد العزيز  +د/جابر
فرج خليفة  +أ.د/عباس محمد
حسن سليمان .

يختار الطالب مقالة بحثية واحدة من المقاالت التالية مقالة بحثية
:
المقالة األولى :
(أ) قواعد األستنباط فى المنطق الرياضى المعاصر
(ب) تناول بالتفصيل ثالثة مبرهنات
(ج) طبيعة المذهب االكسيوماتيكي
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يكتب الطالب مقاال بحثيا في حدود  10صفحات فقي مقالة بحثية
العناصر االتية :
 -العالققققة بقققين الطقققب اليونقققاني و الطقققب العربقققي

االسالمي
 الطب و الصيدلة عند العلماء المسلمين دور كققل مققن ابققن البيطققار و جققابر بققن حيققان فققيمجالي الصيدلة و الكيمياء
.
مادة فلسفة المنطق

د .نادية
السيد عبد
القادر

n.abdelkader@alexu.edu.eg

د/نادية السيد عبد القادر +د/
السيد شعبان حسن  +د/منى
محمد عبد المعطي.

يختار الطالب مقالة بحثية واحدة من المقاالت مقالة بحثية
التالية :
المقالة األولى :
(أ) مفهوم فلسفة المنطق لغوياً وإصطالحيا
(ب) إسهام ثابت الفندى فى نقل فكر اللوجستيقا
من برتراندرسل إلى الفكر العربي
المقالة الثانية :
(أ) األساس المنطقي فى نظرية اللوجستيقا عند
رسل
(ب) كيفية صياغة التصورات فى األنساق
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المنطقية (البرنكيبيا – اللوجستيقا) .
الترا اإلسالمي ()1

أ.د.ماهر
عبد القادر

maher.abdelkader@alexu.edu.eg

أ.د/ماهر عبد القادر محمد +
د/السيد شعبان  +أ.د/راوية عبد
المنعم عباس .

يكتب الطالب في أحد الموضوعات التاليقة بحيقث ال مقال بحثى
يقل عن خمس صفحات :
 -1التصور المعرفي للمستشررين نر العلر
العربي .
 -2الشروط للعل العربي
 -3إلررأ م ىرركل رركل لررررة التر مررة ى ر
اللغرررة العربنرررة إلرررأ اللغرررة ال ن نرررة فررري
العصور الوسطأ انبا ً ىهما ً ىر وانر
ال هضة األوروبنة

رئيس القسم
أ.د /صفاء عبد السالم جعفر
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