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 والفلسفة العربية( العامة الفلسفة)الفلسفةالمادة: 
 

 

 

استناًدا إلى التعميم األخير رقم  2019-2018الدراســي  امجدول يوجز األهداف/المواضيع/المحاور/الدروس التي تّم تعليق العمل بها أو إضافتها للع
 وحتى صدور المناهج المطورة. 21/5/2018تاريخ  2018م//28
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 وحتى صدور المناهج المطورة. 21/5/2018تاريخ  2018م//28استناًدا إلى التعميم األخير رقم  2019-2018يوجز األهداف/المواضيع/المحاور/الدروس التي تّم تعليق العمل بها أو إضافتها للعام الدراســي جدول 

 

  لفلسفةاالمادة: 

 في الفلسفة العامة -أولا 
 اآلداب واإلنسانيات.فرع  –الصف الثانوي الثالث 

 المحتوى 
 

األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس  التي تم تعليق 
 .حديثاا العمل بها

 المالحظات  .األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس التي ُأضيفت حديثاا

 محور اإلنسان
 الفصل: الخيال

  سارتر (   –هوسرل  –نظرية سارتر ) آالن  باشالر( -سارتر -الظواهرية )هوسرل

 المعرفةمحور:
 -مناهج المعرفة: الفص

 الرياضيات

المسلمات والمصطلحات)في اطار هل هي من 
 التجريبية أو العقالنية(

 إقليدس وريمان ولوباتشفسكي )تابع للعقالنية(

  

 اإللهياتمحور:
 الفصل: الفلسفة والدين

  كامل الفصل التوفيق بين الدين والفلسفة

 األخالقمحور:
 الضمير الفرديالفصل:

   حذف كلمة " نسبي "

 محور:األخالق 
 الفصل: الحقوق والواجبات

نقد حق  -حق وعقل -حق وقوة -حق األقوى  -حال الفطرة بـ  بقي العمل: 
 الحق الوضعي -األقوى 

 أضيفت فقط كلمة األنانية بدل القانونيةو 
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 فرع الجتماع والقتصاد. –الصف الثانوي الثالث 

 المحتوى 
 

األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس  التي تم تعليق 
 .حديثاا العمل بها

 المالحظات  .األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس التي ُأضيفت حديثاا

 المحور: اإلنسان
 الحاجات والدوافع الفصل:

 "والدوافعالحاجات " ضافة عنوانإ حذف عنوان "الدوافع والميول"
 -المطلوب في هذا الفصل: النظرية السلوكية )الميول وحركات الجسم(

القاعدة العضوية  -نقد هاتين النظريتين -النظرية التجريبية )الميول والرغبات(
 للحاجات )ليست ملزمة بل إضافية(

 

 المحور اإلنسان
 الفصل: الوعي والالوعي

ي وخصائصه )النظرة التاريخية ال زال المطلوب في هذا الفصل: تعريف الوع 
الحجج التي قدمها فرويد  –خصائص الوعي(  -علم النفس التقليدي -للوعي

 )كنقد لنظرية فرويد(الخاتمة  -على وجود الالوعي
 أهمية الجنس عند فرويد –الجهاز النفسي عند فرويد  باإلضافة إلى:

 

 المحور :اإلنسان
 الفصل: الخيال

 ال زال المطلوب في هذا الفصل: النظرية التجريبية  
 سارتر ( –هوسرل  –نظرية سارتر ) آالن   -)وجود الصور( :ضافةمع إ

 

 المحور: المعرفة
 الفصل: العلم والفلسفة

 حذف كلمة "ثالثا" -
 "رابًعا حاجة العلوم إلى الفلسفةحذف عبارة " -

  

 المحور: األخالق
 الفصل: الضمير الفردي

الضمير تحوالت  -المطلوب في هذا الفصل: طبيعته وعناصرهال زال  حذف كلمة " نسبي "
 مكتسب( -)فطري 

 تصحيح وإضافة كلمة " تحوالت "مع 

 

 المحور: األخالق
 الفصل:

 الحقوق والواجبات
 

 -: حال الفطرة القانونية حذف العبارات التالية
نقد حق  -حق وعقل -حق وقوة -حق األقوى 

 الحق الوضعي -األقوى 

 –روسو –حق األقوى  –المطلوب في هذا الفصل: الحق عند هوبز واسبينوزا 
 نقد حق األقوى 
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 فرعا علوم الحياة والعلوم العامة. –الصف الثانوي الثالث 
 

 المحتوى 
 

المواضيع/المحاور/الدروس  التي تم تعليق األهداف/ 
 .حديثاا العمل بها

 المالحظات  .األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس التي ُأضيفت حديثاا

 المحور: اإلنسان
 الفصل: الحاجات والدوافع

 "الحاجات والدوافعضافة عنوان "إ حذف عنوان "الدوافع والميول"
 -السلوكية )الميول وحركات الجسم(المطلوب في هذا الفصل: النظرية 

القاعدة  -نقد هاتين النظريتين -النظرية التجريبية )الميول والرغبات(
 العضوية للحاجات )ليست ملزمة بل إضافية(

 

 المحور: اإلنسان
 الوعي والالوعيالفصل:

ال زال المطلوب في هذا الفصل: تعريف الوعي وخصائصه )النظرة  
الحجج التي  –خصائص الوعي(  -علم النفس التقليدي -التاريخية للوعي

 الخاتمة )كنقد لنظرية فرويد(  -قدمها فرويد على وجود الالوعي
 أهمية الجنس عند فرويد –الجهاز النفسي عند فرويد  :باإلضافة إلى

 

 انالمحور: اإلنس
 الفصل: الخيال

 ال زال المطلوب في هذا الفصل: النظرية التجريبية 
 سارتر ( –هوسرل  –نظرية سارتر ) آالن   -)وجود الصور( :ضافةمع إ

 

 المحور:المعرفة
 -مناهج المعرفةالفصل:

 الرياضيات

المسلمات والمصطلحات)في اطار هل هي من 
 التجريبية أو العقالنية(

 ولوباتشفسكي )تابع للعقالنية(إقليدس وريمان 

  

 المحور: المعرفة
 الفصل: العلم والفلسفة

 حذف كلمة "ثالثا" -
 "رابًعا حاجة العلوم إلى الفلسفةحذف عبارة " -

  

 المحور: األخالق
 الفصل: الضمير الفردي

الضمير تحوالت  -ال زال المطلوب في هذا الفصل: طبيعته وعناصره حذف كلمة " نسبي "
 مكتسب( -)فطري 

 تصحيح وإضافة كلمة " تحوالت "مع 
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 المحور: األخالق
 الفصل: الحقوق والوجبات

حق  -حال الفطرة القانونية حذف العبارات التالية:
 -نقد حق األقوى  -حق وعقل -حق وقوة -األقوى 

 الحق الوضعي

 –حق األقوى  –المطلوب في هذا الفصل: الحق عند هوبز واسبينوزا
 حق األقوى  نقد –روسو 
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 وحتى صدور المناهج المطورة 2019-2018 للعام الدراسي  تعديلها حديثًا  )تعليق العمل بها أو إضافتها(لتي تّم ااألهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس جدول يبيّن 

 

 في الفلسفة العربية –ثانياا 
 .فرع اآلداب واإلنسانيات –الصف الثانوي الثالث 

 المحتوى 
 

األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس  التي 
 .حديثاا تم تعليق العمل بها

األهداف/ المواضيع/المحاور/الدروس التي 
  .ُأضيفت حديثاا

 المالحظات

 المحور: اإللهيات
 الفصل: وجود هللا

وجود  –إضافة: وجود هللا ) ابن سينا (  حذف عبارة "كامل الفصل"
 هللا ) المعري (

 

 

 

 


