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 األول   )جذيذ(انسذاسي:  

     نىعيت انشهادة انعهميت:  

         X هاجطتٍر                 1إ. أش       إ. تط.                هاجطتٍر 

 ماجتيش األنساق انفهسفيت  اسم انشهادة انعهميت :

 

 جزارة وصفيت نذسس
 

 
 عنىان انذسس:

 فلطفت الٌطك : الٌبٌتس أًوْذجا

 
 الطاُر بي لٍسة....االستار:

 ضٌت ثاًٍت هاجطتٍر المٍن ّالعول انقسم:

   

 

 مكىناث انذسس :  1
 عدد الطاعاث الحضْرٌت )فً االضبْع(

 درش عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

1.   3 X 

 

 اف انذسس :أهذ 2
 

بخصائص النسق الفلسفً وبارتباطه بالنموذج المٌتافٌزٌقً هذا الدرس إلى تذكٌر طالب الفلسفة  ٌهدف

 وبنقد فكرة النسق واستتباعاتها الفلسفٌة على مستوى تقدٌر دور العقل والتجربة وفكرة الحدث والحتمٌة.

 

 مهخص انذسس: 3

وهو ٌعرف بخصائص  فً تارٌخ الفلسفة. النسق   ي لعبهخصائص النسق الفلسفً والدور الذٌتناول هذا 

النسق الفلسفً وبالدور المٌتافٌزٌقً الذي لعبه فً تارٌخ الثقافات المختلفة باعتباره وجهة نظر فكرٌة. 

وننطلق لبٌان ذلك من فلسفة الٌبنتز باعتبارها فلسفة نسقٌة ممٌزة وإشكالٌة. فالٌبنتز صاحب نسق لكننا ال 

فاته على مؤلف تركٌبً ٌلخص موقفه العام من الفلسفة مثل التأمالت الدٌكارتٌة أو االٌتٌقا نعثر فً مؤل

السبٌنوزٌة. فالٌبنتز كتب الرسالة والتلخٌص والحوار والتوضٌح لكننا ال نعثر فً فكره على كتاب 

هو ٌعتبر من قبل رئٌسً. زد على ذلك فهو ٌعتبر من قبل الفالسفة المحدثٌن من أهم الفالسفة التقلٌدٌٌن و

الفالسفة من المعاصرٌن من أكثر الفالسفة حداثة. فكٌف ٌمكن تفسٌر هذا الوضع االستثنائً فً تارٌخ 

 الفلسفة ؟

 

 تخطيط انذسس:  4

 تعرٌف هفِْم الٌطك فً الفلطفت -

 تعدد األًطاق ّّحدة الوٍتافٍسلٍا -



 عصرٍ ّعاللتَ بالفالضفت المداهى ّبفالضفتهوٍساث الٌطك الالىٍبٌتسي  -

 هفاٍُن الٌطك الالٌبٌتسي  -

 الفردٌت الجُْر ّ . أ

 الوًْادة ّالكًٍْت . ب

 الفٍسٌا ّالوٍافٍسٌما . ث

 الرٌاضٍاث الكًٍْت ّاللغت الكًٍْت . ث

 الوْضْعت الكًٍْت  . ج

 

 

 

  نىعيت االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائً مزدوج

          
  

 

 

 بيبهيىغشافيا مىجزة : 6 

Descartes, discours de la méthode, 

Jean wahl , Traité de métaphysique, Payot, 1957. 

Gilles Gaston Granger, Pour la connaissance pgilosophique, Odile Jacob, 1988 

Hubert Grenier, La connaissance philosophique, Masson, 1973. 

Michel Beaud, l’art de la thèse,  Edition la découverte, 1986. 

  http://raytalfekr.net/showthread.php?p=9029مقالة فً المٌتافٌزٌقا 

Candillac ; Traité des systèmes. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/traite_des_systemes/traite_des_systemes.

html  

Imago mundi : http://www.cosmovisions.com/index.html  

http://www.universalis.fr/  

Les notions philosophiques, dictionnaire Encyclopédie philosophique universelle Tome 2 -  Sylvain 

Auroux (Auteur) -  André Jacob (Auteur) - Paru en septembre 1990 

-   
 

 

http://raytalfekr.net/showthread.php?p=9029
http://classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/traite_des_systemes/traite_des_systemes.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/traite_des_systemes/traite_des_systemes.html
http://www.cosmovisions.com/index.html
http://www.universalis.fr/
http://recherche.fnac.com/ia17688/Sylvain-Auroux
http://recherche.fnac.com/ia17688/Sylvain-Auroux
http://recherche.fnac.com/ia20627/Andre-Jacob


 قائمت االشغال انتطبيقيت : 7 .2

 

 خصائص الٌطك الفلطفً -

 حدّد الٌطك الفلطفً -

 هبادئ الفلطفت الالٌبٌتسٌت -

 الٌطك الفلطفً ّالوٍتالٍسٌما -

 ارة الٌبٌتس "كل شًء هترابط"؟ها الومصْد بعب -

 الفٍسٌاء ّالوٍتافٍسٌمٍا فً ًطك الٌبٌتس -

 خصائص الوًْادة  -

 هفِْم التٌاضك فً فلطفت الٌبٌتس -

 تٌاضك الرّح ّالبدى -

 تٌاضك العلت الوادٌت هع العلت الغائٍت -

 تجاّز الٌطك فً الفلطفت -

 

 انىسائم انبيذاغىجيت و انتقنياث انمستعمهت في انذسس: 8

 
 

 


