
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الفلسفة المعاصرة
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

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

 لمبرنامج / رئيًسا.رئيسية والفرعية العناصر ال
 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:   معموماتأواًل: ال
 Phi 413الكود:                           المعاصرةالفمسفة العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي ينبغي أن يكون 
 يتعرف الطالب نشأة الفمسفة الغربية المعاصرة. -1
 يحدد الطالب خصائص الفمسفة الغربية المعاصرة.  -2
 يوضح االتجاىات العامة لمفمسفة المعاصرة.  -3
 يشرح المميزات العامة لمفمسفة المعاصرة. -4
 . لغربية المعاصرةيناقش اآلراء واألفكار التي تميز أىم الفمسفات ا -5

 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 يوضح االتجاىات العامة لمفمسفة المعاصرة. (1
 يحمل االتجاه المادي. (2
 يناقش االتجاه الفينومفولوجي. (3



 يصنف االتجاه االنطولوجي. (4

 المهارات الذهنية:  -ب

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 يميز االتجاه الوجودي. (1
 يشرح المميزات العامة لمفمسفة المعاصرة: (2
 يناقش الفمسفة البرجمانية. (3
 يعرض آراء وليم جيمس. (4
 يحمل الفمسفة المثالية الجديدة (5

 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 يمخص الفمسفة الواقعية. (1
 .يفحص آراء صموئيل الكسندر  (2
 .ايقارن بين فالسفة الفينومنولوجي (3
 يفحص آراء ىوسرل (4

 

 :  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

 .لمفمسفة البرجماتيةدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 –االستقصببباء  –مثبببل البحبببث  المعاصبببرةالفمسبببفة يكتسبببب ميبببارات بحثيبببة فبببي مجبببال  -4
 .الفحص -النقد  – التحميل

 

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 4 نشأة الفلسفت الغربيت المعاصرة. -1

 
1  

 

  2 8 خصائص الفلسفت الغربيت المعاصرة. -2



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 االتجاهاث العامت للفلسفت المعاصرة. -3

 

12 2  

، المميززتاث العامززت للفلسززفت المعاصززرة. -4

 أهم الفلسفاث المعاصرة.

4 1  

  1 4 .الفلسفت البرجمانيت -5

  1 4 الفلسفت المثاليت الجديدة. -6

  2 8 الفلسفت التحليليت -7

  2 8 .الفلسفت الفينومنولوجيت -8

  1 4 الفلسفت الوجوديت -9

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (5

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . رجماتيةالفمسفة البنشأة حول 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

 قررأداء الطالب عمى الم لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

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

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع



 األسبوع: نهاية الفصل الدراسى                   التقييم الثالث                
 

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

 االمتحان العممى
 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                              المجموع
 
 قائمة المراجع :   (6

دار قبباء  : القاىرةمبدخل إلبي الفمسبفة المعاصبرة، :(  2003) محمد مدين ،محمد ميران  (1
 .لمطباعة والنشر 

  .مكتبة مصر: القاىرة.:دراسات في الفمسفة المعاصرة، (1967) زكريا إبراىيم (2
 
 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (7

 .المكتبة 

 ة )االنترنت(شبكة المعمومات الدولي 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


