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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة     

 

 فلسفة ماجستير برنامج 

 بزوامح انماخستُز 

 ـ وبذة عه انبزوامح:1

 انفهسفح تأخذ اٌ رؤٌح ٔنّ , انكٕفح جايعح اَداب تكهٍح انًتخصصح انعهًٍح األقساو  ادذ انفهسفح قسى ٌعذ   

 انتسايخ رٔح اشاعح يع , ٔنثُّاء انفاعم انُقذي انعقم اشاعح خالل يٍ انعزاقً انًجتًع تُاء فً انفاعم دٔرْا

 . دضٕرِ تذقٍق عهى قادر ٔاعً  اَساٌ ٔتُاء . انًختهف االخز عهى ٔاالَفتاح

 انهذف مه انبزوامح:

  انًُتج انُقذي نذٕارا رٔح اشاعح فً انفهسفح اقساو تُجخ اٌ -1

  ٔانذضاري انثقافً تارٌخٓا قزاءج اعادج عهى قادرج انقسى يخزجاخ تكٌٕ اٌ -2

  ٔانًعاصز ٔانذذٌث انقذٌى انعانًً انثقافً انًُجش عهى ٔاسع اطالع عهى انقسى يخزجاخ تكٌٕ اٌ -3

  انًعاصزج انعهًً انثذث ادٔاخ استخذاو عهى انقذرج نذٌٓى تكٌٕ اٌ -4
 

 االقتصادَت:األهمُت 

 .فً انًجاالخ كافح  رفذ يإسساخ انذٔنح  تكٕادر عهًٍح قادرج عهى اداء يٓايٓا انٕظٍفٍح ٔخاصح انثقافٍح
 

  :اث عه انبزوامحمـ معهى2

 داباِ انكهُت

  انفهسفت  انقسم 

  فٍ تخصص انفهسفت ماخستُز  اسم انبزوامح

 انماخستُز  انذرخت انعهمُت 

  انفهسفُت االفكار فٍ مختهفت مداالث معزفت عهً انقابهُت نهم طهبت تخزَح - أهذاف انبزوامح 

 .انمعزفٍ واالستىتاج وانتحهُم انىقذ عهً انقذرة نهم  -2

 .  انحىار فٍ انفىُت  انمهاراث انطهبت اكساب -3

 .إعذاد خزَدُه َسهمىن بزفذ انمؤسساث انعامت وانخاصتـ 4

  .( ساعت انفصم انثاوٍ 12األول و )فصم ( ساعت ان12) ساعت 24 انبزوامحعذد انساعاث انمعتمذة فٍ 

 

 انقبىل:ـ شزوط 3

 انفهسفح  تانُسثح نهًاجستٍز / أٌ ٌكٌٕ انطانة داصال عهى شٓادج انثكانٕرٌٕص فً  .1

 انجايعح ٔانٕسارج. شزٔط انتً تذذدْادسة  .2

 :األكادَمُتانمتطهباث 

ساخ انعهٍا ًٍا ٌتصم تانقثٕل فً انذرائنٍٓا ٔسارج انتعهٍى انعانً ٔانثذث انعهًً فتشٍز أكادًٌٍح ثًح يتطهثاخ      

 نكم عاو دراسً .  دكتٕراِ  – / انًاجستٍز
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 :ـ انخطت انذراسُت4

Table core courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

  مناهج  البحث الفلسفي  2

  القيم في الفلسفة اليونانية  3

  اتجاهات عقائدية  2

  مشكالت فلسفية  3

  المنطق الصوري  2

  اللغة االنكليزية / مستوف  2

Total12hoarse 

 

 

Table elective courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 2 المنطق  المعاصر  2

بعد الحداثةفلسفة ما   2  2 

 2 مقاربات  في الالهوت المسيحي  2

 2 الفكر الديني في الخطاب الفلسفي المعاصر  2

 2 نظرية  المعرفة  2

 2 شخصية  فلسفية  2

Total 12 hoarse 
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 انذراسُت:انخطت 

 األولمقزراث انمستىي 

رمز  اسم انمقزر

 انمقزر

اخبارٌ او 

 اختُارٌ

 عذد انىحذاث انسابقتانمتطهباث 

 2  اخبارٌ  مناهج  البحث الفلسفي 

 3  اخبارٌ  القيم في الفلسفة اليونانية 

 2  اخبارٌ  اتجاهات عقائدية

 3  اخبارٌ  مشكالت فلسفية 

 2  اخبارٌ  المنطق الصوري 

 2  اخبارٌ  اللغة االنكليزية / مستوف 

 :وحذة دراسُت12انمدمىع 

 

 

 انثاوٍمقزراث انمستىي 

اخبارٌ او  رمز انمقزر اسم انمقزر

 اختُارٌ

 عذد انىحذاث انمتطهباث انسابقت

 2  اخبارٌ  المنطق  المعاصر

 2  اخبارٌ  فلسفة ما بعد الحداثة

مقاربات  في الالهوت 
 المسيحي

 2  اخبارٌ 

الفكر الديني في الخطاب 
 الفلسفي المعاصر

 2  اخبارٌ 

 2  اخبارٌ  نظرية  المعرفة

 2  اخبارٌ  شخصية  فلسفية

 وحذة دراسُت 12 انمدمىع

 


