
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  فلسفة العلوم
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



             القسم:
 

 فمسفة العمومالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.لفرعية العناصر الرئيسية وا
 الفمسفة/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -الفمسفةقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  رابعة/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 ألساسية:  ا أواًل: المعمومات
 Phi 414الكود:                           فمسفة العمومالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:بعد دراسته قادرًا عمي  ينبغي أن يكون الطالب المعمم
 يىضح هفهىم العلن. (1

 يقارى بيي العلن وفلسفة العلن. (2

 يىضح العالقة بيي فلسفة العلن وهٌاهج البحث العلوي. (3

 يحدد خصائص التفكير العلوي. (4

 يويز بيي الفكر القدين والفكر الحديث. (5

 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغي أن يك
 يعرض ألىم القضايا المرتبطة بفمسفة العمم الطبيعي. (1
 يعرض ألىم القضايا المرتبطة بالعموم الصورية. (2
 .أن يمخص المشكالت الخاصة بفمسفة العموم اإلنسانية (3

 

 المهارات الذهنية:  -ب



 سته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد درا
 يحدد خصائص التفكير العممي. (1
 يميز بين الفكر القديم والفكر الحديث. (2
 يطرح تصورات بديمة لحمول المشكالت المرتبطة بفمسفة العموم اإلنسانية. (3
 يحدد أىم القضايا الفمسفية المرتبطة بفمسفة العمم. (4

 
 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 .قضايا الواردة بفمسفة العموم الصوريةيمخص أىم ال .1
 يطرح تصورات بديمة لحمول المشكالت المرتبطة بفمسفة العموم اإلنسانية. .2
 .يفحص األفكار الفمسفية .3

 

 :  ولها قابمية النقلعامة مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

 موضوعات المقرر. تحميل أحدفى يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .لفمسفة العممدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 التحميةل –االستقصةا   –مثةل البحةث  فمسةفة العمةوميكتسب ميارات بحثيةة فةي مجةال  -4
 .الفحص -النقد  –

 

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 4 هفهىم العلن. -1

 
1  

 

 الفرق بيي العلن وفلسفة العلن. -2

. 

8 2  

 .عالقة العلن بوٌاهج البحث العلوي. -3

 

8 2  

  1 4 تحديد خصائص التفكير العلوي. -4



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 

 التوييز بيي العلن والالعلن  -5

 .التوييز بيي الفكر القدين والفكر الحديث -

8 2  

  2 8 .فلسفة العلىم الطبيعية -6

  2 8 فلسفة العلىم الصىرية -7

  2 8 فلسفة العلىم اإلًساًية وهشكالتها. -8

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (1

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . نشأة فمسفة العموم الصوريةنشأة حول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن إعداد  -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب. -3

 أدا  الطالب عمى المقرر لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

 أدا  الطالب عمى المقرر لتقييم:               ار نياية الفصل الدراسى.اختب -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 األسبوع: نهاية الفصل الدراسى           التقييم الثالث                        

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 



 %08                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 ة المراجع : قائم  (2

سمسةمة عةالم : الكويةتفمسةفة العمةم فةي القةرن العشةرين   :( 2003) يمني الخةولي (1
 المعرفة 

ار قبةةةةا  لمطباعةةةةة والنشةةةةر د : القةةةةاىرة:فمسةةةةفة العموم (1999) بةةةةدوي عبةةةةد الفتةةةةاح (2
 .والتوزيع

 

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (3

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 مجالت والدوريات المتخصصةال. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


