
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الفكر العربى الحديث
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

 الفكر العربى الحديثالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.اصر الرئيسية والفرعية العن
 الفمسفة/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب - الفمسفةقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 الثانىالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  رابعة/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   واًل: المعموماتأ
 Phi 421الكود:                         الفكر العربى الحديث العنوان:

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي  ينبغي
 يتعرف بدايات الفكر العربي في مرحمة النيضة. (1
 يذكر أكبر عدد من النتائج المترتبة باتصال العرب بالفكر األوروبي. (2

 ي راية حول أفكار أعالم الفكر العربي الحديث.بدي (3

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 مالمعرفة والفه -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 يحمل مجال الصالح السياسي. -1
 يفسر مجال اإلصالح االجتماعي. -2

 يحدد أعالم الفكر العربي الحديث. -3
 يعرض ألفكار جمال الدين األفغاني. -4

 

 المهارات الذهنية:  -ب



 المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا 
 يصنف مجاالت اإلصالح في الفكر العربي الحديث. -5

 يمخص مجال اإلصالح الديني. -6
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج
 يصنف مجاالت اإلصالح في الفكر العربي الحديث. (1

 يحدد أعالم الفكر العربي الحديث. (2

 
 :  ولها قابمية النقلعامة مهارات  -د

 الب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الط
 تحميل أحد موضوعات المقرر.فى يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .ألفكار جمال الدين األفغانىدراسة تحميمية متعمقة يستطيع إعداد  -3

 –االستقصرا   –مثرل البحرث  الفكرر العربرى الحرديثيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد  – التحميل

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

بددددت الف   الدددد    م بدددد   دددد      دددد   -1

   نهض  .

4 
 

1  
 

 تصدددددلر   مددددد أل بدددددل ال       بددددد   -2

   حتاث.

4 1  

 جددل ف  الحددي   دد    الدد    م بدد   -3

   حتاث.

16 4  

 نملذج  ن أعيم   ال    م ب    حتاث. -4

 

36 9  

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 



 

 أساليب تقييم الطمبة.( 5

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . أفكار عبد الرحمن الكواكبىحول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    لموضوعات المقررةاأوراق بحثية عن إعداد  -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب. -3

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

 لطالب عمى المقررأدا  ا لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 

 وية لكل تقييم : النسبة المئ
 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى

 االمتحان العممى
 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                              المجموع
 
 قائمة المراجع :  ( 6

 لعربي، دار الشروق، بيروت، القاىرة.: تجديد الفكر ا(1971)زكي نجيب محمود. .1
الفكرررري، دار الشرررروق، تراثنرررا  : المعقرررول والالمعقرررول فررري(: 1972)زكررري نجيرررب محمرررود .2

 بيروت، القاىرة.
 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة ( 7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 رئيس القسم                                                  منسق المقرر:       


