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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 علي عبود مالك االسم
 Ali-mohamedaoi@hotmail.com البريد االلكتروني

 الفلسفة السياسية اسم المادة
 الفلسفة السياسية من الفكر الشرقي القديم الى الفلسفة المعاصرة مقرر الفصل

 المادة هدافأ
 
 
 

 التعريف بتاريخ الفلسفة السياسية وشخصياتها 
 واهم المقوالت السياسية ونظرياتها من وجهة نظر فلسفية

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 مفاهيم ومصطلحات في الفلسفة السياسية
سفة السياسية الغربية تاريخ الفلسفة السياسية اليونانية، وتاريخ الفلسفة السياسية عند الرومان، وتاريخ الفل

 . المسيحية والفلسفة السياسية االسالمية والفلسفة السياسية الحديثة والمعاصرة
 الكتب المنهجية

 
 

 .كشف لماهو كائن وخوض فيما ينبغي للعيش معا  : الفلسفة السياسية
 علي عبود المحمداوي. د: المؤلف

 المصادر الخارجية
 
 

 تاريخ الفلسفة السياسية 
 مجموعة مؤلفين :المؤلف

 ليو شتراوس: تحرير
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %01مثال  -  %51مثال   %53مثال   %53مثال  
 معلومات اضافية

 
 

01+01 (01)%    01% 

 

 

 

 بغداد:اسم الجامعة
 االداب:اسم الكلية
 الفلسفة:اسم القسم

 الثانية:المرحلة
 علي عبود مالك:لثالثياسم المحاضر ا

 مدرس:اللقب العلمي
 دكتوراه:المؤهل العلمي

 قسم الفلسفة:مكان العمل

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ال
ا

ع
سبو

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

   مدخل تعريفي  1

   العالقة بين الفلسفة والسياسة  2

   محاضرة في مجموعة من المفاهيم السياسية   3

   محاضرة في مجموعة من المفاهيم السياسية   4

   محاضرة في مجموعة من المفاهيم السياسية   5

   تمهيد في بدايات تاريخ الفلسفة السياسية  6

   التفكير السياسي الشرقي القديم  7

   الفلسفة السياسية عند اليونان   8

   السفسطائيون  9

   سقراط   11

   افالطون   11

   ارسطو  12

   الفلسفة السياسية عند الرومان  13

   بوليب  14

   شيشرون  15

   سنيكا   16

 ـــــــة نصــف الســـــنةعطلـ

   القديس اوغسطين/ الفلسفة السياسية المسيحية   17

   القديس توما االكويني  18

   الفارابي/ الفلسفة السياسية االسالمية  19

   ابن خلدون  21

   الفلسفة السياسية الحديثة الغربية  21

   مكيافيللي  22

 بغداد:اسم الجامعة
 االداب:اسم الكلية
 الفلسفة:اسم القسم

 الثانية:المرحلة
علي عبود :اسم المحاضر الثالثي

 مالك
 مدرس:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤهل العلمي
 قسم الفلسفة:مكان العمل
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   هوبز  23

   لوك  24

   روسو  25

   كانط  26

   هيجل  27

   ماركس  28

   الفلسفة السياسية المعاصرة  29

   هابرماس   31

   جون رولز  31

   اختبار نهاية المقرر  32

 

 

 

 

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


