
 لعموري نصيرة: األستاذة 

 علم اجتماع التربية :عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 أساسية :اسم الوحدة

 فلسفة التربية  :اسم المادة

 5: الرصيد

 2: المعامل

 فلسفة التربية:  في السداسي الثاني  محتوى المادة

  البراغماتيةالتربية فلسفة    

  الفكر التربوي عند جون ديوي 

  اإلسالميةالتربية فلسفة 

  الفكر التربوي عند إبن خلدون 

  الفكر التربوي عند أبو حامد الغزالي 

  ( الجديدة ) الفلسفات التربوية الحديثة 

 البراغماتية  التربية  فلسفة: عناصر البحث األول

  تعريف  فلسفة التربية البراغماتية 

  أفكار فلسفة التربية البراغماتية 

  ماهية التربية في فلسفة الراغماتية وأهدافها 

  رواد فلسفة التربية  الراغماتية 

  التطبيقات التربوية لفلسفة التربية البراغماتية 



  االنتقادات التي وجهت إلى  فلسفة التربية البراغماتية 

 الفكر التربوي عند جون ديوي : عناصر البحث الثاني 

 واهم ومؤلفاته  نبذة حياة جون ديوي 

  فلسفته 

  تعريف التربية وغايتها 

  مبادئ التربية 

  آراءه التربوية 

 التربية اإلسالميةفلسفة : البحث الثالثعناصر 

 تعريف فلسفة التربية اإلسالمية 

 مبادئ فلسفة التربية اإلسالمية   

  اإلسالميةخصائص فلسفة التربية  

  مصادر اشتقاق فلسفة التربية اإلسالمية 

  رواد فلسفة التربية اإلسالمية 

  ماهية التربية في فلسفة التربية اإلسالمية وأهدافها 

  التطبيقات التربوية لفلسفة التربية اإلسالمية 

  االنتقادات التي وجهت إلى فلسفة التربية اإلسالمية 

 الفكر التربوي عند إبن خلدون: عناصر البحث الرابع 

 خلدون واهم مؤلفاته  بننبذة عن حياة إ 

  المبادئ األساسية للتربية 

 األهداف التربية 

  تصنيف العلوم 

  المنهج التعليمي ومراحله  

  اآلداب وشروط الطالب العلم 

  اآلداب المعلم 

  طرق التعليم 

 الفكر التربوي عند أبو حامد الغزالي : عناصر الخامس

  واهم مؤلفاته نبذة عن حياة أبو حامد الغزالي 

 فلسفته 



  تعريف التربية و غايتها 

  المنهج تقسيم علوم 

  آداب  تعليم الطبيان 

  مكونات العلمية التربوية 

 

 (الجديدة ) الفلسفات التربوية الحديثة : عناصر البحث السادس 

  الفلسفة الفردية الرأسمالية 

  االشتراكية الفلسفة الجماعية 

  غير المميزة الفلسفة  

 ةاإلنساني ةالفلسف  

 التربوية المعاصرة  تعناصر البحث السابع  الفلسفا

  الفلسفة  الجوهرية 

  الفلسفة التحليلية 

  الفلسفة البنائية 

  الفلسفة التجديدية 

بحث من بين البحوث المعروضة ثم إنجازه وبعثه  اختارعلى الطالب  : مالحظة 
 : في الموقع التالي 

nacirall_2015@yahoo.fr 

 ثنائي   فردي أو ويكون هذا العمل

mailto:nacirall_2015@yahoo.fr

