
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الميتافيزيقا
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

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

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

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Phi 411الكود:                           فمسفة سياسيةالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:م بعد دراسته قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعم
 يشرح الجوانب المرتبطة بمبحث الوجود. (1
 يحدد مذاىب الوجود.  (2
 نشأة مبحث الوجود في الفمسفات الشرقية القديمة في اليونان.  يتعرف (3
 فة.يتعرف  مذاىب الوجود المختم (4
  

 
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطال
 لموجود.يقارن بين المذاىب الفمسفية في نظرتيا  (1
 يتعرف عمي مبحث اإللوىية ونشأتيا في الحضارات الشرقية واليونان. (2
 .أن يقارن بين الفالسفة في نظرتيم إلي الميتافيزيقا. (3



 المهارات الذهنية:  -ب

 بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم 
 يحدد مذاىب الوجود. -1
 يتعرف نشأة مبحث الوجود في الحضارات الشرقية القديمة. -2
 يوضح مذاىب الوجود المختمفة. -3
 يحمل مذاىب الوحدة المادية. -4
 يعرض أفكار طاليس. -5
 يوضح مذىب الوحدة الروحية. -6
 يميز بين بارمنيدس وافالطون. -7
 في الفكر الشرقي القديم. يحمل المذىب الثنائي -8
 يشرح مذىب الكثرة المادية. -9

-. 
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 يصنف مبحث الوجود في الحضارة اليونانية. (1
 لوىية.يقارن بين المذاىب الفمسفية المرتبطة بمبحث األ (2
 يمخص مذاىب الوحدة. (3
 .يطسيحمل المذىب الذري عند ديمقر  (4

 نقد آراء ىؤالء الفالسفة .ي (5

 يصنف آراء ىيراقميطس. (6
 

 

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

 تحميل أحد موضوعات المقرر.فى يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .لمذىب الوحدة الروحيةدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 – التحميال –االستقصااء  –مثال البحاث  الميتافيزيقاايكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد 

 

  المحتويات:(3



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 معىي الميتافيزيقا ووشأة مبحث الوجوو  -1

  وأهم مذاهبه.

4 
 

1  
 

وشووأة مبحووث الوجووو  حوويه الح ووا اث  -2

  الشرقيت القديمت والح ا ة اليوواويت
4 1  

  2 8 مذاهب الوحدة -3
  2 8 المذهب الثىائي في الفكر الشرقي. -4

  2 8 س.المذهب الذ ي عىد  يمقريط -5

  1 4 تمذهب الكثرة الروحي -6

  2 8 مبحث اإللوهيت -7

  1 4 التوحيد عىد اخىاتون. مذهب -8

  1 4 مذهب التعد  عىد اليووان -9

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (1

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (2

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . نشأة مبحث الوجود بين الحضاراتحول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    ضوعات المقررةالمو أوراق بحثية عن إعداد  -2

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

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

 ب عمى المقررأداء الطال لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 



 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

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

 
 لكل تقييم :  النسبة المئوية

 %08                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 قائمة المراجع :   (3

أفالطااااون وأثرىااااا فااااي الفمساااافة اإلسااااالمية  فكاااارة اإللوىيااااة عنااااد: (.2222) مصااااطفي النشااااار -1
 .الدار المصرية السعودية :القاىرة  والغربية، 

 دار المعارف : :مدخل إلي الميتافيزيقا، بالقاىرة(1977) عزمي إسالم   -2
 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (4

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 صةالمجالت والدوريات المتخص. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


