
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  فلسفة التاريخ
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



             القسم:
 

 التاريخفمسفة المقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.والفرعية العناصر الرئيسية 
 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:   أواًل: المعمومات
 Phi 412الكود:                        التاريخفمسفة العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:بعد دراسته قادرًا عمي  ينبغي أن يكون الطالب المعمم
 يتعرف ماىية فمسفة التاريخ. (1
 يميز بين التاريخ وفمسفة التاريخ. (2
 يوضح مناىج المعرفة التاريخية. (3
 يناقش قضية من يصنع التاريخ. (4
 يناقش محتوي النظريات المفسرة لمتاريخ. (5
   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:لب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطا
 واالختالف بين آراء الفالسفة والمفكرين. تشابويحدد أوجو ال (1
 يميز بين الحجج القوية والحجج الضعيفة في تفسير التاريخ. (2
 تحميل آراء ابن خمدون. (3



 فحص آراء فيكو. (4
 

 المهارات الذهنية:  -ب

 سته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد درا
 .يقارن التفسير المادي لمتاريخ عند كل من ماركس وانجمز (1

 يمخص آراء شبنجمر. (2
 يشرح نظرية التحدي واالستجابة. (3
 يحمل آراء ارنولد تونيبي. (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 .التاريخ لدى ماركسيمخص أىم القضايا الواردة بفمسفة  .1
 .الواردة لدى شيمنجر لفمسفيةيفحص األفكار ا .2

 

 :  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

 .التاريخلفمسفة قة وناقدة دراسة تحميمية متعميستطيع إعداد  -3

 التحميال –االستقصااء  –مثال البحاث  فمسفة التااريخيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد  –

 

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 4 ماهية فلسفة التاريخ -1

 
1  

 

 الفرق بين التاريخ وفلسفة التاريخ. -2

. 

4 1  

  1 4  مناهج المعرفة التاريخية -3



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 .قضية من يصنع التاريخ -4

 

8 2  

  1 4 النظريات الفلسفية في تفسير التاريخ. -5

  2 8 نظرية التعاقب الذوري للحضارات. -6

  2 8 نظرية العناية اآللهية - -7

  1 4 نظرية التقذم -8

  1 4 ير العقالني المثاليالتفس -9

  1 4 التفسير المادي للتاريخ. -11

  2 8 التفسير البيىلىجي للتاريخ. -11

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (5

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . النظريات الفمسفية فى تفسير التاريخحول 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

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

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

 

 جدول التقييم : 



 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع

 األسبوع: نهاية الفصل الدراسىالتقييم الثالث                                   
 

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

 االمتحان العممى
 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                              المجموع
 
  قائمة المراجع :  (6

الادار المصاارية : القااىرة معناىاا ومااذاىبيا   -فمساافة التااريخ(:  2115مصاطفى النشاار ) -1
 .السعودية

مؤسساااااة الثقافاااااة : فاااااي فمسااااافة التااااااريخ  ا ساااااكندرية (: 1961) أحماااااد محماااااود صااااابحي -2
 .الجامعية

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 ت والدوريات المتخصصةالمجال. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


