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الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية
القسم:

مواصفات المقرر  /فمسفة حديثة 79 -78 – 77
نموذج لمواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التابع لو 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 اعتماد توصيف البرنامج:
أ -البيانات األساسية:
العنوان :فمسفة حديثة 71 - 71 – 71

الكودPhi333 :

الساعات المعتمدة :أربع ساعات.

المحاضرة :أربع ساعات.
الدروس العممية :

ساعات اإلرشاد األكاديمي.

المجموع :أربع ساعات

ب -البيانات المهنية:

 )7األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )7يتعرف عمى نشأة الفمسفة الغربية وتطورىا.
 )2يوضح أىم االتجاىات الفمسفية الحديثة .

 )3يحمل بعض نماذج من النصوص الفمسفية.
النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر :

-2أ -األهداف المعرفية

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يوضح ماىية الفمسفة الحديثة.

 يوضح الخصائص الفمسفية الحديثة خالل القرنين .71 - 71
 يوضح عالقة الفمسفة الحديثة بالعمم.

 يشرح أىم االتجاىات الفمسفية فى العصر الحديث خالل القرنين .71 -71
 -2ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يفحص آراء فرنسيس بيكون.
 يفسر آراء سبينو از.

 يوضح االتجاه النقدى.
 يشرح االتجاه المثالى.
 -2ج -المهارات المهنية والعممية:
 يفحص آراء جون لوك.
 يناقش بعض النصوص الفمسفية لدى باركمى.
 يقارن بين آراء كل من ىيوم ليبنتز.
 -2د -المهارات العامة والمنقولة :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يشااارك فااى إنجاااز األعمااال الجماعيااة المطمااوب تحقيقيااا ضاامن أنشااطة وفعاليااات تاادريس
المقرر.

 يقارن بين آراء كل من بيكون وكانط حول االتجاىات الفمسفية .
 يستطيع إعداد بحث حول القضايا الفمسفية المرتبطة باالتجاه المثالى.

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

 )2المحتويات:
الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -7ماهية الفمسفة الحديثة

8

2

 -2خصائص الفمسفة الحديثة

8

2

 -3عالقةةة الفمسةةفة الحديثةةة بنشةة ة

8

 -4االتجاهات الفمسفية فى الفمسفة

32

 -5نمةةاذج مةةن النصةةوص الفمسةةفية

76

العمم فى العصر الحديث
الحديثة

الخاصةةة بك ة مةةن االتجةةاا التجريبةةى

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

2
8

4

واالتجاا العقمى

 )3أساليب التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .ح المشكالت.

ج .الحوار والمناقشة.

 )4أساليب تقييم الطمبة.
 إعداد ممف إنجاز لكل األعمال التى قام بيا الطالب واعطائيا درجة.
 إعداد أبحاث وممخصات حول الفمسفة الحديثة .
 التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نياية الفصل الد ارسى.

جدو التقييم :
التقييم األو

التقييم الثانى

التقييم الثالث
النسبة المئوية لك تقييم :

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفص الدراسى

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

%88

أعما السنة /الفص الدراسى

%28

االمتحان العممى

المجموع

%788

 )5قائمة المراجع :

أ .مصطفى النشار ( :)2885مدخ إلى الفمسفة .القاهرة :الدار المصرية السعودية.
ب .توفيق الطوي (  :)7967أسس الفمسفة .القاهرة :دار النهضة العربية.

ج .يحةةى هويةةدى (  : )7975مقدمةةة فةةى الفمسةةفة العامةةة  .القةةاهرة :دار الثقافةةة لمطباع ةة
والنشر.

د .جمي صميبا ( :)7987تاريخ الفمسفة العربية .بيروت :دار الكتاب المبنانى.

ه .محمد فتحى الشنيطى ( :)7968فى الفمسفة الحديثة .القاهرة :دار القاهرة الجديدة .

و .زكريةةةا إبةةةراهيم (  :)7978هيجةةة والمثاليةةةة المطمقةةةة  .القةةةاهرة :دار مصةةةر لمطباعةةةة
والنشر

 )6اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

