كمية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

مواصفات مقرر

فلسفة سياسية
الفرقة الثانية عام

الكمية :التربية

القسم :مناهج وطرق تدريس
توصيف المقرر  /فمسفة سياسية

البرنامج  /البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).
ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع لو المقرر  /قسم الفمسفة

القسم العممي المنوط بو تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب.
العام الدراسى  /المستوى  /ثانية فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى األول
تاريخ الموافقة عمى توصيف المقرر:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :فمسفة سياسية

الكودPhi 213 :

المحاضرة :ساعتان.

الدروس العممية:

المجموع :ساعتان

ثانياً :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 -1يميز الطالب بين الفمسفة السياسية والعموم السياسية .
 -2يحمل الطالب نماذج من الفمسفات السياسية القديمة

 -3يوضح العالقة بين الدين والسياسة فى المسيحية واإلسالم .
 -4يحمل الطالب نماذج من فمسفات المسممين.
. -5
 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يحمل الطالب نماذج من فمسفات المسيحية .
 -2يعرض أن يعرض الطالب لمفكر اليوناني .
 -3يحمل تشريعات صولون.

 -4يفحص الفكر السياسي عند بروتاجوراس.
 -5يفسر الفكر السياسي عند أفالطون.

 -6يق أر الطالب في محاورات الجميورية السياسي والقوانين.

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يناقش الفكر السياسي عند أرسطو وبخاصة (النظريات).
 )2أن يوضح األفكار السياسية في المدرسة االبيتورية.
 )3أن يشرح الفكر السياسي في المدرسة الرواقية
 )4أن يحمل الفكر السياسي ليشرون.
 )5أن يعرض لمفكر الروماني.
ج -المهارات العممية و المهنية:
 )1يعد جداول مقارنات بين أفكار الفالسفة السياسية.
 )2ينقد آراء ىؤالء الفالسفة .

 )3يستخمص أىم األفكار السياسية لدى مفكرى اليونان
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يطبق ما درسو فى تحميل أحد موضوعات المقرر.

 -2يشارك في جمع معمومات وبيانات عن أحد موضوعات المقرر
 -3يستطيع إعداد دراسة تحميمية متعمقة وناقدة لفكر أفالطون السياسى.

 -4يكتس ببب مي ببارات بحثي ببة ف ببي مج ببال الفمس ببفة السياس ببية مث ببل البح ببث – االستقص بباء –
التحميل – النقد  -الفحص.

)3المحتويات:

الموضوع

 -1التعريف بالفمسفة السياسية

موضببع الفمسببفة السياسببية مببن موضببوعات

الفمسفة

عدد

الساعات
8

محاضرة

ساعات إرشاد /

دروس أكاديمية /
عممية

4

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

ساعات إرشاد /

دروس أكاديمية /
عممية

الفمسفة السياسية والعموم السياسية
 -2نماذج منن اللسسنلاا السياسنية القة منة
اللكر اليونانى

24

12

 -3الفكر الروماني
 عالقنننة النننة ن سالسياسنننة يننن المسننني يةواإلسالم:
 -4نماذج من يسسلاا المسي ية

8

4

24

12

 )6أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .الحوار والمناقشة
ج .التعميم التعاونى

 )7أساليب تقييم الطمبة.

 -1إعداد بحوث حول أىم األفكار السياسية  .لتقييم :فيم الطالب لممقرر
 -2إعداد أوراق بحثية عن الموضوعات المقررة

لتقييم :فيم الطالب ليذه الموضوعات

 -3التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب .لتقييم :استيعاب الطالب لما درسوه
 -4اختبار نصف الفصل الدراسى.
 -5اختبار نياية الفصل الدراسى.
جدول التقييم :

التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

األسبوع :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

%88

االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الد ارسى

المجموع

%28

%188

 )8قائمة المراجع :
 -1مصطفي النشار ( :).2005تطور الفمسفة السياسية من صولون حتى ابن خمدون .القاىرة

 :الدار المصرية السعودية.

 . -2مصب ببطفي النشب ببار( : )1998الخطب بباب السياسب ببي فب ببي مصب ببر القديمب ببة .القب بباىرة :دار قبب بباء
لمطباعة والنشر والتوزيع.

 )9التسهيالت الالزمة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
 المجالت والدوريات المتخصصة.
منسق المقرر:

رئيس القسم

