
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  فلسفة القيم
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

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

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

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Phi 424الكود:                           فمسفة القيم العنوان:

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:بعد دراسته قادرًا عمي  ينبغي أن يكون الطالب المعمم
 يحدد معني القيمة. (1
 يحدد العالقة بين القيم والوجود. (2

 يصنف القيم األساسية. (3

 يحدد مشكمة القيمة. (4

 .يوضح معني القيمة في الفكر المعاصر (5
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:رر قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المق
 يتابع مراحل تطور فالسفة القيم. (1

 يوضح العالقة بين القيم والحرية. (2

 يقارن بين النظريات النسبية في القيم. (3



 .يوضح النظريات مطمقة القيم  (4

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 سفة القيمة.يتتبع مراحل تطور فم -1
 يعرض لفمسفة القيمة عند كانط. -2
 يناقش فمسفة القيمة عند البرجونية.- -3
 يفسر فمسفة القيمة عند نيتشو.- -4
 يوضح العالقة بين القيمة والحرية. -5

 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 يقارن بين النظريات النسبية في القيم ونظريات مطمقية القيم. (1
 تر.ة عند سار يمخص القيمة والحرية المطمق (2
 .يصنف القيم األساسية (3

 

 :  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

 .لفمسفة القيمة عند كانطدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 – التحميلل –االستقصلا   –مثلل البحلث  فمسفة القيميكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد 

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 4 التعريف بالقيمة -1

 
1  

 

  1 4 .الوجودالقيمة و -2

  1 4 .القيم األساسية -3



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 

  2 8 .مشكلة القيم -4

  1 4 القيمة في الفكر المعاصر. -5

  1 4 فلسفة القيم ومراحل تطورها -6

  1 4 العالقة بين القيمة والحرية -7

  2 8 النظريات النسبية في القيم -8

  3 12 النظريات مطلقيه القيم -9

 والتعمم:  التعميموطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة.( 5

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . مشكمة القيمحول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن إعداد  -2

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

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

 أدا  الطالب عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 اأسبوعي األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع



 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى
 

 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى

 االمتحان العممى
 %28                       / الفصل الدراسىأعمال السنة

 %188                                              المجموع
 
 قائمة المراجع :  ( 6

 .دار القبا  لمطباعة والنشر :بالقاىرةنظرية القيمة،  : (1996) قنصوه صالح (1
منشلللر النظريلللة األخالقيلللة عنلللد جلللورج ملللور، دار الثقافلللة ل(:1988)  محملللد ملللدين (2

 والتوزيع بالقاىرة.
 
 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة ( 7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


