
 ماجستير بحث فلسفة القيم والعمل 

منير الكشو : رئيس لجنة الماجستير   

1س1م  

ضوارب  نظام التقييم واالمتحانات 
 الوحدة 

أرصدة 
 الوحدة  

 عدد  الوحدة التعليمية   طبيعتها   العناصر المكونة للوحدة التعليمية   شكل التدريس ومدته واألستاذ المدرس  

نظام 
 مزدوج 

 مراقبة مستمرة 

 
 
+++++ 
 
 

 دقٌقة  60درس نظري  4 1 

 رجاة العتٌري  : األستاذة  
1الفلسفة العامة  إجبارٌة  مفاهٌم ومسائل فً الفلسفة العامة   1 

دقٌقة  120ندوة  3 1 

 جالل الدٌن سعٌد : األستاذ
 دراسة أثر فلسفً 

 
 
 
 
 
+++++ 

.   د60درس نظري  6 1 

 منٌر الكشو  ::األستاذ 
مدارس وتٌارات فً الفلسفة 

ةا ي اس ي س   ل
 2 القٌم األخالقٌة والقٌم السٌاسٌة  إجبارٌة 

 دراسة أثر  من فلسفة األخالق  األستاذة رجاة لعتٌري . د120ندوة  1 

 
+++++ 
 
 
 

منٌرة بن : األستاذة. دقٌقة 60درس نظري 3 1 

 مصطفى   
 3  1القٌم الجمالٌة واإلنشائٌة إجبارٌة  المقوالت الجمالٌة 

 مدخل إلى اإلنشائٌة      شرٌف المبروكً     األستاذ.  د120ندوة  3 1 

 4 القٌم المعرفٌة والمنطقٌة  إجبارٌة  القٌم المنطقٌة  األستاذ منٌر الكشو  . د60درس نظري  3 1  

 قٌم العلوم المعرفٌة   دقٌقة األستاذ منٌر الكشو  120ندوة   3 1 ++++++

األستاذ عبد الستار . دقٌقة 60درس نظري  3 1  

 السحبانً 
 علم –االنتروبولوجٌا –علم اجتماع 

 النفس 
اختٌارٌة 
خارج 
 االختصاص 

تكوٌن تكمٌلً فً العلوم 
 اإلنسانٌة 

5 

  األستاذ عبد الستار السحبانً .د120ندوة    +++++

 المجموع   ساعة 15 30 10  

 

 



 

 ماجستير بحث القيم والعمل 

2س1م

 عدد  الوحدة التعليمية  طبيعتها            العناصر المكونة للوحدة التعلمية  شكل التدريس ومدته      أرصدة الوحدة  ضوارب الوحدة  نظام التقييم واالمتحانات 

نظام 

 مزدوج 

مراقبة 

 مستمرة 

 

 

++++ 

األستاذ طاهر بن قٌزة . د60درس نظري  6 1  إجبارٌة            مقوالت المٌتافٌزٌقٌا   

             

2الفلسفة العامة    س  1 

األستاذ جالل الدٌن سعٌد    .  د120ندوة  1 

                  

 دراسة أثر فلسفً 

 

++++ 

األستاذة رجاة العتٌري . د60درس نظري  6 1 

             

القٌم األخالقٌة  إجبارٌة               نماذج فً الفلسفة األخالقٌة 

 والسٌاسٌة 

2 

ندوة دراسة أثر فً الفلسفة السٌاسٌة  1 

األستاذ منٌر الكشو . د120  

 

 

+++++ 

 د األستاذة منٌرة بن 60درس نظري  6 1 

 مصطفى 

القٌم الجمالٌة  إجبارٌة                             النظرٌات الجمالٌة   

   2واإلنشائٌة

3 

األستاذ شرٌف المبروكً  .  د120ندوة  1   النظرٌات اإلنشائٌة  

  

+++++ 

األستاذ عادل العٌاري . د60درس نظري  6 1

   

القٌم االقتصادٌة  إجبارٌة           أخالقٌات االقتصاد  

 وثقافة المؤسسات  

4 

 ثقافة المؤسسة                األستاذ عادل العٌاري .  د120ندوة 1

  

+++++ 

1  6 األستاذ حسن . د60درس نظري  

 القرواشً  

 تارٌخ األدٌان 

 تارٌخ الحضارة 

 نظرٌات األدب 

اختٌارٌة خارج 

 االختصاص 

تكوٌن تكمٌلً فً 

  2العلوم اإلنسانٌة 

5 

 األستاذ حسن القرواشً . د120ندوة  1

 المجموع  15 30  10  



3 س2م  

 
 
 

ضوارب  نظام التقييم واالمتحانات 

 الوحدة 

أرصدة 

 الوحدة 

 عدد  الوحدة التعليمية  طبيعتها  العناصر المكونة للوحدة التعليمية  شكل التدريس ومدته 

نظام 

 مزدوج

 مراقبة مستمرة 

 

 

++++ 

 دقٌقة 60درس نظري  4 1 

 األستاذة رجاء العتٌري  

 1 3الفلسفة العامة  إجبارٌة  قضاٌا فً الفلسفة المعاصرة 

 دقٌقة األستاذة 120ندوة  3 1 

 منٌرة بن مصطفى 

 أثر فلسفً معاصر 

 

++++ 

 1 4 

 

3 

منٌر .  د60درس نظري 

 الكشو 

القٌم األخالقٌة و القٌم  إجبارٌة  فلسفة القانون 

 السٌاسٌة 

2 

رجاة العتٌري .  د120ندوة  1   فلسفة القٌم األخالقٌة  

 

 

++++ 

األستاذة .  د60درس نظري  3 1 

 منٌرة بن مصطفى 

القٌم الجمالٌة  إجبارٌة  نظرٌات معاصرة فً الجمالٌات 

 3واإلنشائٌة 

3 

األستاذ شرٌف . د120ندوة  3 1 

 المبروكً 

 مقاربات إنشائٌة  

  

 

+++++ 

األستاذ .  د60درس نظري  3 1

 الطاهر بن قٌزة 

 4 مناهج البحث  إجبارٌة  الفلسفة والمنهج 

األستاذ الطاهر . د120ندوة  4 

 بن قٌزة 

 تقنٌات انجاز رسالة ماجستٌر 

  

 

+++++ 

األستاذ .  د60درس نظري  3 1

 منٌر الكشو  

تكوٌن تكمٌلً فً  اختٌارٌة خارج االختصاص  أخالقٌات العلم والتكنولوجٌا 

 العلوم اإلنسانٌة 

5 

األستاذ رمزي . د120ندوة  2 1

 صمٌدة                

 التنمٌة المستدٌمة ونظرٌات الحوكمة 

 المجموع  15 30 10  

 


