كمية التربية

مواصفات المقرر

مدخل إلى الفلسفة
الفرقة األولى عام

الكمية :التربية

القسم:
مواصفات المقرر  /مدخل إلى الفمسفة
نموذج لمواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التابع له المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).

ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع له المقرر  /قسم الفمسفة .

القسم العممي المنوط به تدريس المقرر  /قسم الفمسفة  -كمية اآلداب.

السنة الدراسية  /المستوى  /أولى فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى األول
تاريخ الموافق عمى توصيف البرنامج:
أوال :المعمومات األساسية:

العنوان :مدخل إلى الفمسفة

الكودPhi112 :

المحاضرة :أربع ساعات.
الدروس العممية :

المجموع :أربع ساعات

ثانيا :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرررف عمررى ناررلة الفمسررفة وماهيتهررا وأهميتهررا وبيرران دور الفكررر الفمسررفى فررى الحيرراة
اإلنسانية.

 )2يمم بلهمية التجربة الفمسفية لإلنسان بوجه عام.

 -2مخرجات التعمم المستهدفة:

أ -األهداف المعرفية:

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يحدد ماهية الفمسفة.

 )2يوضح ظروف نالة الفمسفة بين الارق والغرب.

 )3يستنتج أهمية الفمسفة وغايتها.

 )4يربط بين الفمسفة والعموم األخرى.

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يحمل المباحث الرئيسية لمفمسفة.
 -2يصنف العموم الفمسفية.

 -3يوضح عالقة الفمسفة بقضايا العصر.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 )1يعقد مقارنة بين األسموب الفمسفى وغيرة من أساليب التفكير األخرى.
 )2يمخص بعض المراجع حول نالة الفمسفة فى المارق والمغرب .
 )3يعد دراسة نقدية عن الفمسفة وأهميتها.
د -المهارات العامة والمنقولة :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )3المحتويات:
الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -1ما الفمسفة

8

2

 -2الدهشة والتساؤل الفمسفى

8

2

 -3نشأأأأأفة الفمسأأأأأفة بأأأأأين الشأأأأأر

والغرب

8

 -4أهمية الفمسفة

8

 -5عالقة الفمسفة بمجاالت الفكر

16

2
2
4

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -6المباحث الرئيسية لمفمسفة

16

4

 -7تصنيف العموم الفمسفية

16

4

 -8الفمسفة وقضايا العصر

24

6

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

 )4أساليب التعميم والتعمم:

أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى
 )5أساليب تقييم الطمبة.

 إعداد أبحاث وممخصات حول المباحث الرئيسية لمفمسفة.

 إعأأداد دراسأأة مقارنأأة حأأول أحأأد القضأأايا الفمسأأفية التأأى ناقشأأها كأأل مأأن
سقراط وأفالطون.

 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :
التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

%88

أعمال السنة /الفصل الدراسى

%28

االمتحان العممى

المجموع

%188

 )6قائمة المراجع :

أ .مصطفى النشار ( :)2885مدخل إلى الفمسفة .القاهرة :الدار المصرية السعودية.
ب .توفي الطويل (  :)1967أسس الفمسفة .القاهرة :دار النهضة العربية.

ج .يحى هويدى (  : )1975مقدمأة فأى الفمسأفة العامأة  .القأاهرة :دار الثقافأة لمطباعأة
والنشر.

 )7اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 ابكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منس المقرر:

رئيس القسم

