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المسؤول عن الماستر
الدكتورة نادين عّباس

Email: nadine.abbas@usj.edu.lb

اقتباس
»هــذا هــو دور الفلســفة فــي العالــم، فــي 
عالمنــا المتغّيــر، هــو دور التفكيــر الفلســفّي 
التفكيــر  علــى  الفــردّي  العقــل  حــّث  فــي 
)التفكيــر الناقــد(، ورفــض الخضــوع للعقــل 

الجمعــّي، أي عقــل الجمهــور والعاّمــة.«  

د. نادين عّباس، أستاذة الفلسفة العربّية، 
معهد اآلداب الشرقّية، جامعة القديس 
يوسف – بيروت.

 شروط القبول
أن يكــون الطالــب حائــًزا علــى اإلجــازة فــي 

الفلســفة.

 معلومات عن البرنامج 

 سوق العمل
• التعليم في مجال التخّصص.

•  تنفيذ مشاريع أبحاث والكتابة المتخّصصة.

•  عدد األرصدة الواجب الحصول عليها مئة وعشرون )120( رصيًدا، موّزعة على الوجه اآلتي:
•  المواد: 90 رصيًدا

•  الرسالة: 30 رصيًدا

 أهداف الماستر
منهجّيــا ومعرفّيــا  إعــداًدا  الطالــب  إعــداد 
يؤّهلــه للدراســات المعّمقــة فــي قضايــا 
الفكــر الفلســفّي الكالســيكّي والحديــث 
المصــادر  مــع  والتعامــل  والمعاصــر، 
ــالك  ــه المت ــة، ويهّيئ الكالســيكّية والحديث
هــذا  فــي  األكاديمــي  البحــث  شــروط 

الميــدان. 

الفصل الجامعي األّول 30 رصيًدا
المواد اإلجبارّية 20 رصيًدا

• منهجّية البحث العاّمة
• نصوص ومصطلحات باللغة األجنبّية

• المعلوماتّية 
• فلسفة غربّية معاصرة

• فكر فلسفي عربّي معاصر

المواد اإلختيارّية 10 أرصدة
يختار الطالب من قائمة المواد اإلختيارّية

الفصل الجامعي الثاني 30 رصيًدا
المواد اإلجبارّية 20 رصيًدا
• مناهج البحث الفلسفّية

• نصوص ومصطلحات باللغة األجنبّية
• المعلوماتّية

• إشكالّيات فلسفّية معاصرة
• اإلبستيمولوجيا وفلسفة العلوم

المواد اإلختيارّية 10 أرصدة
يختار الطالب من قائمة المواد اإلختيارّية

ع على فصَلين )الفصل  المواد اإلختيارّية: توزَّ
األّول والثاني(

•  الفلسفة العربّية الوسيطّية: مسائل 
وإشكالّيات

• الفلسفة والعلوم اإلنسانّية

 الفلسفة اإلسالمّية والعلوم 
 نقد فّنّي أو أدبّي

  الفكــر السياســّي اإلســالمّي المعاصــر 1925 – 
2000م )الحــركات اإلحيائّيــة والمتطّرفة(

•  فلسفة الفكر الّدينّي بين اليهودّية 
والمسيحّية واإلسالم

العربّيــة:  المخطوطــات  علــم  إلــى  مدخــل 
جيــا لو يكو د لكو ا

  طرائق ومهارات أساسّية في تعّلمّية اللغة 
العربّية والفلسفة

• قضايا أدبّية وفلسفّية

الفصل الثالث 30 رصيًدا 

المواد اإلجبارّية 30 رصيًدا
• نصوص ومصطلحات باللغة األجنبّية

• المعلوماتّية
• تحليل نصوص فلسفّية

• مشغل ماسترالي
• المشروع األساسّي

الفصل الرابع 30 رصيًدا 

الرسالة 30 رصيًدا


