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املجاالت
الرئيسة
مقومات
التفكير
الفلسفي
وآلياته

تفصيل املجاالت الرئيسة

وزن املجال
()%

 .1املجال الفرعي ألاول :محددات التفكير الفلسفي
(مبادئ التفكير الفلسفي ،املفاهيم والنصوص الفلسفية ،الكتابة الفلسفية).

02
 .0املجال الفرعي الثاني :الفلسفة وآلياتها
(املنطق وآليات الاستدالل ،منطق القضايا ،نظرية الحجاج).

مادة التخصص

 .3املجال الفرعي الثالث :املسار التاريخي للفكر الفلسفي
(الفلسفة اليونانية ،الفلسفة الوسيطية إلاسالمية ،الفلسفة الحديثة ،الفلسفة املعاصرة،
الفكر العربي املعاصر).

تاريخ الفلسفة
ومباحثها

 .4املجال الفرعي الرابع :مباحث فلسفية
(امليتافيزيقا ،الابستيمولوجيا وفلسفة العلوم ،الفلسفة السياسية ،فلسفة الدين ،الجماليات،
فلسفة اللغة).

02

 .5املجال الفرعي الخامس :العلوم إلانسانية
(علم النفس ،علم الاجتماع ،ألانثروبولوجيا ).

دعامات
وتطبيقات

 .6املجال الفرعي السادس :مؤلفات فلسفية

12

 .0املجال الفرعي السابع :اللغات والترجمة
(ترجمة مفاهيم أو مقاطع أو قوالت ...إلى العربية أو إلى الفرنسية)

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات

البريد االلكتروني5234447734/50/50 : 5234447723/ 25 : cnee@men.gov.ma:

.2/4

 مراجع باللغة العربية:























ابن رشد ،فصل املقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال ،تحقيق عابد الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثالثة.2002 ،
أرسطو ،الخطابة ،ترجمة عبد الرحمان بدوي ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،الطبعة الثانية.6891 ،
أفالطون ،الجمهورية ،ترجمة فؤاد زكريا ،دار الوفاء لدنيا الطباعة.4002 ،
إيمانويل كانط  ،تأسيس ميتافيزيقا ألاخالق  ،ترجمة عبد الغفار مكاوي ،منشورات الجمل ،الطبعة ألاولى.4004 ،
إيمانويل كانط  ،نقد العقل املحض ،ترجمة غانم هنا ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت.4062 ،
إيمانويل كانط ،ثالثة نصوص :تأمالت في التربية ،ماهي ألانوار؟ ما التوجه في التفكير؟ ترجمة محمود بن جماعة ،محمد علي للنشر ،تونس.2005 ،
برتراند راسل  ،حكمة الغرب ،ترجمة فؤاد زكريا ،املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب ،عالم املعرفة ،الكويت ( الجزء ألاول والثاني).6882 ،
جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ومكتبة املدرسة ،بيروت.6894 ،
جورج هانز غادامير ،بداية الفلسفة ،ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم ،دار الكتاب الجديدة املتحدة ،ط  ، 2بيروت.4062 ،
دوركهايم ،قواعد املنهج في علم الاجتماع ،ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي ،دار املعرفة الجامعية ،الاسكندرية.6899 ،
دولوز جيل وفيليكس غتاري ،ما هي الفلسفة؟ ترجمة مطاع صفدي وفريق مركز إلانماء القومي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط .6881 ،6
روني ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ترجمة وتقديم عثمان أمين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،بدون تاريخ.
روني ديكارت ،تأمالت ميتافيزيقية ،في الفلسفة ألاولى ،ترجمة كمال الحاج ،منشورات عويدات ،ط  ،2بيروت.6899 ،
روني ديكارت ،مقال في املنهج ،ترجمة محمود الخضيري ،الهيأة املصرية العامة للكتاب. 6891 ،
سيغموند فرويد ،خمس محاضرات في التحليل النفس ي ،ترجمة نيفين زيور ،مكتبة ألانجلو املصرية ،القاهرة.2014 ،
عبد الرحمان بدوي ،موسوعة الفلسفة ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة ألاولى.6892 ،
كارل ياسبرز ،مدخل إلى الفلسفة ،ترجمة محمد الشنيطي ،دار القاهرة.6881 ،
ليو شتراوس وجوزيف كروبس ي ،تاريخ الفلسفة السياسية ،ترجمة محمود سيد أحمد ،ج  ، 2املجلس ألاعلى للثقافة ،مصر.4001 ،
مارتن هايدغر ،ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟ هولدرلين وماهية الشعر ،ترجمة محمود رجب وفؤاد كامل ،مراجعة عبد الرحمان بدوي ،القاهرة.6811 ،
مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،دار الثقافة الجديدة ،مصر ،الطبعة الثالثة.6818 ،
هيغل ،فنومينولوجيا الروح ،ترجمة ناجي العونلي ،املنظمة العربية للترجمة ،الطبعة ألاولى.4001 ،
هيغل ،موسوعة العلوم الفلسفية ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير ،بيروت.6892 ،
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