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تاريخ الموافقة عمى توصيف البرنامج:
أوال :المعمومات األساسية:
العنوان :فمسفة يونانية ج 2

المحاضرة :أربع ساعات.

الكودPhi211 :

الدروس العممية :

المجموع :أربع ساعات

ثانيا :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرف عمى تطور الفمسفة اليونانية بعد أفالطون.
 )2يناقش فكر أرسطو الفمسفى.

 )3يعرض ألهم المدارس الفمسفية فى العصر الهيمنستى.
 )4يحمل الفكر الفمسفى عند االبيقوريين.
( )2مخرجات التعمم المستهدفة ): (ILOs

أ -األهداف المعرفية

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يفحص الفكر الفمسفى لدى مدرسة القراطيه الصغرى.


يستخمص أهم األفكار الفمسفية فى المدرسة الرواقية.

 أن يوضح الفكر الفمسفى عند الشكاك.

 أن يشرح الفكر الفمسفى عند األفالطونية الحديثة.

 أن يصف األفكار الفمسفية فى مدرسة اإلسكندرية وأفموطين

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يشرح العوامل التى أدت لظهور المدارس الفمسفية فى الفكر اليونانى.
 يقارن بين األفكار الفمسفية الواردة بالمدارس الفمسفية.

 يقارن بين القضايا الفمسفية عند كل من سقراط وأفالطون.

 يمخص الطالب بعض األفكار الفمسفية المتضمنة فى نص من محاورات أفالطون.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 يستخمص المحاور الفكرية والمشكالت والقضايا فى الفمسفة اليونانية.
 يناقش بعض النصوص لفالسفة العصر الهمينستى.

 يعد دراسة نقدية عن األفكار السابقة عمى الفكر الفمسفى بعد أفالطون.

د -المهارات العامة والمنقولة :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يطبق ما درسه عمى أحد النصوص الفمسفية ويناقشها.

 يشارك في نقد أحد النصوص الفمسفية التى طرحها كل من أفالطون وسقراط.
 يستطيع إعداد بحث عن القضايا الفمسفية عند فالسفة اليونان

 يكتسب مهارات بحثية في مجال الفمسففة اليونانيفة مثفل البحفث – االستقصفا – النقفد
الحوار.

 )2المحتويات:

الموضوع

عدد

 -1تطوووولف سفة اووووةن سفبلد دبوووون وووو
أفالطوووووووولل رن وووووووو سف وووووووو ل س ر
سفمبالدى.
 -2أرس ف ف ف ف ففطو :حيات ف ف ف ف ففه  -المنط ف ف ف ف ففق

8

2

32

8

ونظرية العمم -نظرية المعرفة.

 -فمسفة الطبيعة -نظرية النفس.

 -األخالق  -الميتافيزيقا السياسية.

الساعات

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

 -3أهم سفم سفس سفة اةبن ف سف ص
سفهب نا :

32

الساعات

 -4سف رسقبوووووون سف موووووون  -سف رسقبوووووون
سفلسط  -سف رسقبن سفم أخ ة

32

 -5الشكاك -.األفالطونية المحدثة.

24

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

8
8
6

مدرسففة اإلسففكندرية وأفمففوطين -التيففار
الت ففوفيقى المس ففيحى -التي ففار الت ففوفيقى

اليهف ففودى -التيف ففار الفمسف فففى (سف ففاكاس
وأفموطين

 )3أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

 )4أساليب تقييم الطمبة.

 إعداد أبحاث وممخصات حول تطور الفمسفة اليونانية بعد أفالطون.

 إعددداد دراسددة تحميميددة حددول أحددد القضددايا الفمسددفية التددى ناقشددها فالسددفة
المدارس المختمفة.

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

جدول التقييم :
التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

النسبة المئوية لكل تقييم :

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى
االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الدراسى
المجموع

%88
%28

%188

 )5قائمة المراجع :
أ .مصف ففطفى النشف ففار ( :)2224تف ففاريخ الفمسف فففة اليونانيف ففة .القف ففاهرة :دار قبف ففا لمطباعف ففة
والنشر.

ب .مصففطفى النشففار ( :)2223فمسفففة أرسففطو والمففدارس المتففاخرة .القففاهرة :دار الثقافففة
العربية

ج .أميرة حممى مطر ( :)2222تاريخ الفمسفة اليونانية .القاهرة :دار قبا لمطباعة.
 )6اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

