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 مواصفات المقرر

فلسفة العصور الوسطى 
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 التربية  :كميةال

 القسم:
 

 فمسفة العصور الوسطى الغربيةالمقرر /  توصيف
 نموذج لمواصفات المقرر 

 )إعداد تتابعي(. االجتماعو  الفمسفةالمقرر / إعداد معمم  التابع لهالبرنامج أو البرامج 
 المقرر يمثل عنصًرا رئيًسا أو ثانوًيا بالنسبة لمبرنامج / رئيًسا.

 . الفمسفةالقسم العممي المسئول عن البرنامج / قسم 
 . كمية اآلداب -قسم الفمسفةالقسم العممي المسئول عن تدريس المقرر /  

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  ثانيةالسنة الدراسية / المستوى / 
 تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

 

 البيانات األساسية:   - أ
 222Phiالكود:          فمسفة العصور الوسطى الغربيةالعنوان: 

 .أربع ساعاتالساعات المعتمدة: 
 .أربع ساعاتالمحاضرة: 

 الدروس العممية : 
 أربع ساعاتالمجموع:   ساعات اإلرشاد األكاديمي.                               

 

 البيانات المهنية:  - ب

 األهداف العامة لممقرر :  (1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي أن : 
 الفمسفة فى الغرب المسيحى الوسيط.يتعرف عمى  (2

 .بالنقد والتحميل مدعمًا باألدلة والبراهين المسيحىيتناول التراث الفمسفى  (2

 
 المستهدفة لممقرر :  النتائج التعميمية

 األهداف المعرفية -أ-2

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن : 



  مراحل الفكر الفمسفى األوربى فى العصور الوسطىيحدد. 

  خصائص الفكر الفمسفى األوربى فى العصور الوسطىيوضح. 

 يفسر عالقة الدين بالفمسفة. 

 هلل( بالنفس اإلنسانية والعالميناقش عالقة  ) ا. 

 

 المهارات الذهنية:  -ب -2

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 يصف عالقة الدين أو الفمسفة بالمجتمع اإلنسانى. 

 يحمل األفكار الفمسفية ألهم شخصيات الفكر الفمسفى المسيحى. 

 وربى فى العصور الوسطىيناقش خصائص الفكر الفمسفى األ. 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج -2

 يفحص أفكار القديس أوغسطين 

 .يحمل أفكار الفيمسوف أنسمم 

 يفسر آراء توما األكوينى. 

 .يناقش أفكار روجر بيكون 

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د -2
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  التى تناقش النفس واهلل والعالمالفمسفية  عمى أحد النصوصيطبق ما درسه. 

  يعدددد ممخصدددًا حدددول التطدددور التددداريخى لمفكدددر الفمسدددفى حتدددى وصدددولة إلدددى أوربدددا فدددى القدددرون
 الوسطى.

  بفالسفة العصور الوسطىحول القضايا الفمسفية المرتبطة يستطيع إعداد بحث. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

  المحتويات: (2

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

مراحللا الفكللر الفمسللفى األوربللى  -1
 فى العصور الوسطى

8 
 

2  
 

خصللللللللائا الفكللللللللر الفمسللللللللفى  -2
  األوربى فى العصور الوسطى.

8 
 

2 
 

 

  فمسفةعالقة الدين بال -3

8 
 
2 

 

عالقللللة ال بللللالنفس ا نسللللانية  -4
 والعالم

8 
 

 

2  

عالقة الدين والفمسفة بلالمتتم   -5
 ا نسانى

8 2  

الشخصللللللليات الممثملللللللة لمفكلللللللر  -6
 الفمسفى المسيحى

44 14  

 
 أساليب التعميم والتعمم:  (3

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (4

 التطلللور التلللاريخى لمفكلللر الفمسلللفى حتلللى  علللداد أبحلللاث وممخصلللات حلللواإ
 .وصوله إلى أوربا

 تحميا محتوى بعض نصوا الفالسفة وشرحها ونقدها. 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصا الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصا الدراسى 



 
 

 تدوا التقييم : 
 األسبوع : أسبوعيا    التقييم األوا                                

 التقييم الثانى                                   األسبوع : الساب 
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصا الدراسى

 
 

 النسبة المئوية لكا تقييم : 
 % 84              االمتحان النظرى النهائى / الفصمى

 العممىاالمتحان 
 %24                       أعماا السنة/ الفصا الدراسى

 %144                                                 المتموع
 
 قائمة المرات  :   (5

 .الدار المصرية السعودية. القاهرة: مدخا إلى الفمسفة(: 2445مصطفى النشار ) .أ 
 .النهضة العربيةدار  . القاهرة:أسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويا )   .ب 

( : مقدمة فلى الفمسلفة العاملة . القلاهرة: دار الثقافلة لمطباعلة 1975يحى هويدى )   .ج 
 والنشر.

 (: فمسفة العصور الوسطى . بيروت : دار العمم.1977عبد الرحمن بدوى ) .د 

(: أثر ابلن رشلد فلى فالسلفة العصلر الوسليط. القلاهرة: مكتبلة 1992زينب الخضيرى ) .ه 
 ةاالنتمو المصري

 

 ا مكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (6

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 


