كمية التربية

مواصفات المقرر

فلسفة الدين
الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية

القسم:
توصيف المقرر  /فمسفة الدين

البرنامج أو البرامج التابع له المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).
ئيسا.
ًا
المقرر يمثل
ئيسا أو ً
ثانويا بالنسبة لمبرنامج  /ر ً
عنصر ر ً
القسم العممي المسئول عن البرنامج  /قسم الفمسفة .

القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب .

السنة الدراسية  /المستوى ثالثة فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى الثانى
تاريخ الموافقة عمى توصيف البرنامج:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :فمسفة الدين

المحاضرة :ساعتان.

الكود.Phi327 :

الدروس العممية:

ثانيا :معمومات مهنية:

المجموع :ساعتان

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يوضع تعريف الدين لغة وشرعا وفمسفة.
 )2يعرض لمشكمة إمكان معرفة وجود اهلل وصفاته.
 )3يفسر كيفية فهم طبيعة الوجود اإللهي.
 )4يحدد العالقة بين اهلل والعالم.

 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يوضح طبيعة الدين.
 )2يتعرف طبيعة المغة الدينية.

 )3يشرح طبيعة العبادة الدينية.

 )4يوضح دور اإليمان في الدين.

 )5يوضح أثر المعتقد الديني في الحياة الروحية والعممية لمفرد والمجتمع.

 )6يتعرف عمي قضايا امتزاج الفكر الديني بالفكر الفمسفي.
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1أن يوضح أثر المعتقد الديني في الحياة الروحية الحديثة .
 )2يحدد العالقة بين اهلل والعالم.
 )3أن يوضح طبيعة الدين.

 )4أن يتعرف عمي طبيعة المغة الدينية.
 )5يوضح دور اإليمان في الدين.
 )6أن يشرح طبيعة العبادة الدينية.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 )1يقارن بين تيارات فمسفة الدين.
 )2يحمل قضية الخير والشر.
 )3يصف طبيعة الدين.

د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 .1يمخص أهم تيارات فمسفة الدين .

 .2يكتس ببه مه ببارات بحثي ببة ف ببي مج ببال فمس ببفة ال ببدين مث ببل البح ببث – االستقص ببا – النق ببد -
التحميل.

 )4المحتويات:
الموضوع
 -1تعريفففففي لفففففريا ل ففففف
فلسف .
 -2مشففةل كمةفف ر معرف ف
معرف صف ته.
 -3كيفي فهم طبيع ل

عدد

الساعات

محاضرة

فففففر

2

1

فف ل ه

2

1

2

1

ل إللهي.

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

عدد

الموضوع

الساعات

محاضرة

 -4تحرير لعالق بيا ه لع لم

2

1

 -5طبيع لريا.

2

1

2

1

2

1

 -8لريا ل صفي لريا لسم ي.

2

1

 -9أثفففر لمع قفففر لفففريبي ففففي لحيففف
لر حي لعملي
 -11قض ي مشةالت م ز ج لفةفر
لريبي ب لفةر لفلسفي.

2

1

2

1

2

1

 -6طبيعفففف لل فففف لريبيفففف
لريبي .

لعبفففف ل

 -7ل ر إليم ف ر فففي لففريا
ب لعقل.

الق ففه

 -11أهم تي ر ت فلسف لريا

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

 )5أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

ج .الحوار والمناقشة.

 )6أساليب تقييم الطمبة.
 إعداد بحوث ودراسات حول قضية طبيعة الدين وتياراته.
 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطاله.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :
التقييم األول

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

التقييم الثانى

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :
االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

%88

أعمال السنة /الفصل الدراسى

%28

االمتحان العممى
المجموع

 )7قائمة المراجع :

%188

 -1محمد كمال جعفر (: ) 1985اإلنسان واألديان -دراسة مقارنة ،قطر  :دار الثقافة

 )8اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :


المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

