كمية التربية

مواصفات المقرر

فلسفة الحضارة
الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية

القسم:
توصيف المقرر  /فمسفة الحضارة

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 الحضارة

المحاضرة :أربع ساعات.

الكود.Phi325 :

الدروس العممية:

ثانيا :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يحدد معني فمسفة الحضارات .

 )2يفرق بين فمسفة الحضارات وفمسفة الثقافة وفمسفة التاريخ .
 )3يوضح نشأة الحضارات البشرية .

 )4يبين خصائص الحضارات الكبرى .

 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يشرح مناهج دراسة فمسفة الحضارة .
 )2يناقش مشكالت فمسفة الحضارة .

 )3يبدي رأيه حول الوحدة الحضارية .

المجموع :أربع ساعات

 )4يبرهن عمي صراع الحضارات .

 )5يتنبأ بمستقبل الحضارات اإلنسانية ..
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يحدد خصائص الحضارات الكبرى .
 )2يحمل الحضارة المصرية

 )3يوضح مالمح الحضارة البابمية

 )4يشرح خصائص الحضارة الفارسية
 )5يحمل الحضارة العربية الحديثة .
ج -المهارات المهنية والعممية:
 )1يكتب تعميقاً عمي الحضارة الهندية .

 )2ينقد الحضارة اليونانية نقداً موضوعياً.
 )3يصف الحضارة اإلسالمية.

د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 .1يكتب تعميقاً عمي الحضارة الهندية .
 .2ينقد فكرة نهاية التاريخ عند (فىكىياما) .
 .3يكتسببب مهببارات بحثيببة فببي مجببال فمسببفة الحضببارة مثببل البحببث – االستقصببا – النقببد -
التحميل.

 )4المحتويات:
الموضوع
 -1معني فلسفة الحضارات ونشأتها
 -2الفببرق بببين فمسببفة الحضببارات

عدد

الساعات
4

محاضرة
1

4

1

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

وفمسفة التاريخ .
 -3نشأة الحضارة البشرية

4

1

 -4خصائص الحضارات الكبرى

8

2

 -5مناهج دراسة فمسفة الحضارة

4

1

 -6مشكالت فمسفة الحضارة

8

2

 -7ص ب ب ب براع الحضب ب ب ببارات (صب ب ب ببمويل

4

1

هنتجنون)
 -8أزمة الحضارة.

4

1

 -9حوار الحضارات (جارودي).

4

1

 -11نهاية التاريخ (فوكوياما).

4

1

 -11مسب ببتقبل الحضب ببارات اإلنسب ببانية

4

1

(تونيبي)
 )5أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

ج .الحوار والمناقشة.

 )6أساليب تقييم الطمبة.
 إعداد بحوث ودراسات حول قضية صراع الحضارات.
 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :

األسبوع  :أسبوعيا

التقييم األول

التقييم الثانى

األسبوع  :السابع

التقييم الثالث

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

النسبة المئوية لكل تقييم :
االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى
االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الدراسى

المجموع

%08
%28

 )7قائمة المراجع :

%188

 -1مصطفي النشار ( :) 2881ضد العولمة .القاهرة :دار قبا لمطباعة والنشر.

 -2مصب ببطفي النشب ببار ( :) 2883مب ببا بعب ببد العولمب ببة :ق ب ب ار ة المسب ببتقبل التفاعب ببل الحضب بباري
القاهرة :دار قبا لمطباعة والنشر.
 )8اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :


المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

