
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 

 مواصفات المقرر

 األخالقفلسفة 
 عام الثالثةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التربية  :كميةال



 القسم: 
 

 فمسفة األخالقالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و المقرر / إعداد معمم  التابعالبرنامج أو البرامج 

 مبرنامج / رئيًسا.ل العناصر الرئيسية والفرعية
 . الفمسفة/ قسم  التابع له المقررالقسم العممي 
 . قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بهالقسم العممي 

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة ثالثة السنة الدراسية / المستوى / 
 توصيف البرنامج:  الموافقة عمىتاريخ 

 

 األساسية:  أوال: المعمومات 
 213Phiالكود:          األخالقفمسفة ان: العنو 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                            الدروس العممية : 

 

 مهنية: ثانيًا: معمومات 

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 .المشكالت المرتبطة بالفمسفة الخمقيةأهم  يتعرف عمى (1

 والسياسية.يبين العالقة بين القيم األخالقية والدينية  (2

 .والعمم والتكنولوجيا ومشكالت المجتمعيحدد العالقة بين األخالق  (2

 
 

  مخرجات التعمم المستهدفة:

 المعرفة والفهم -أ

  أن:رًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قاد
 يوضح ماهية فمسفة األخالق. 

 يشرح العالقة بين القيم األخالقية وغيرها من القيم األخرى. 

 يحدد منزلة األخالق فى المذاهب الفمسفية الكبرى. 

 بالفمسفة الخمقية يحمل بعض المشكالت المتعمقة. 

 

 المهارات الذهنية:  -ب



 لمقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا ا
 يفحص مشكمة القيمة األخالقية. 

 يحدد عالقة مشكمة الحرية بالمسئولية الخمقية. 

 يناقش مشكمة الخير والشر. 

 .يحد العالقة بين األخالق والمجتمع 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

  ابن رشد الفمسفيةيفحص. 

 يناقش بعض القيم األخالقية مثل الواجب الحرية. 

 القيم األخالقيةتب مقااًل عن يك. 

  وابن رشد القيم األخالقية عند كل من سقراط يقارن بين. 

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  يشاااارك فاااى إنجااااز األعماااال الجماعياااة المطماااوب تحقيقياااا ضااامن أنشاااطة وفعالياااات تااادريس
 .المقرر

  وسقراط حول القيم األخالقيةكل من ابن رشد يقارن بين آراء 

  بالقيم األخالقيةحول القضايا الفمسفية المرتبطة يستطيع إعداد بحث. 

  النقد -الحوار –االستقصاء  –الفمسفة مثل البحث يكتسب ميارات بحثية في مجال. 

 
  المحتويات:( 3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 8 ماهية فمسفة األخالق وأهميتها -1
 

2  
 

منزلةةةةة األخةةةةالق فةةةة  المةةةةذاهب  -2
   الفمسفية الكبرى

8 
 

2 
 

 

المشةةةةكالت المرتبطةةةةة بالفمسةةةةفة  -3
 الخمقية

16  
4 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

العالقةةة بةةين األخةةالق ومشةةكالت  -4
 المجتمع

22 
 

 

5  

 
 أساليب التعميم والتعمم:  (2

 ضرةالمحا .أ 

 حل المشكالت  .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (3

 .عطائيا درجة  إعداد ممف إنجاز لكل األعمال التى قام بيا الطالب وا 

 القيم األخالقية عداد أبحاث وممخصات حول إ. 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 س .اختبار نياية الفصل الدرا 
 

 جدول التقييم : 
 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 التقييم الثان                                    األسبوع : السابع

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراس 
 

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %82                    ى النهائ  / الفصم االمتحان النظر 
 االمتحان العمم 

 %22                            أعمال السنة/ الفصل الدراس 
 %122                                                      المجموع

 

 
 
 



 قائمة المراجع :   (4

 .ر المصرية السعوديةالدا. القاهرة: مدخل إل  الفمسفة(: 2225مصطف  النشار ) .أ 
 .النهضة العربيةدار . القاهرة: أسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويل )   .ب 

( : مقدمةةة فةة  الفمسةةفة العامةةة . القةةاهرة: دار الثقافةةة لمطباعةةة 1975يحةة  هويةةدى )   .ج 
 والنشر.

(: أثةةر ابةةن رشةةد فةة  فالسةةفة العصةةر الوسةةيط. القةةاهرة: مكتبةةة 1992زينةةب الخضةةيرى ) .د 
 .االنجمو المصرية

 (: تاريخ الفمسفة العربية. بيروت: دار الكتاب المبنان .1981جميل صميبا ) .ه 

 (: تاريخ الفمسفة اإلسالمية، ترجمة نصير مروة. بيروت.1966هنرى كوربان ) .و 

 (: المشكمة الخمقية . القاهرة مكتبة مصر.1967زكريا إبراهيم ) .ز 

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (5

 .المكتبة 

 عمومات الدولية )االنترنت(شبكة الم 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 


