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 مواصفات المقرر

الفكر الفلسفى 

  الحديث
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 التربية : كميةال

 القسم: 
 الفكر الفمسفى الحديثالمقرر /  توصيف

 نموذج لمواصفات المقرر 
 اد تتابعي(.)إعداالجتماعالفمسفة و المقرر / إعداد معمم  التابع لهالبرنامج أو البرامج 

 المقرر يمثل عنصًرا رئيًسا أو ثانوًيا بالنسبة لمبرنامج / رئيًسا.
 . الفمسفةالقسم العممي المسئول عن البرنامج / قسم 

 . كمية اآلداب  -قسم الفمسفةالقسم العممي المسئول عن تدريس المقرر /  
 ولاألالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  ثالثةالسنة الدراسية / المستوى 

 توصيف البرنامج: الموافقة عمى تاريخ 
 

 ساسية:  المعمومات األأواًل: 
 .111Phiالكود:                 الفكر الفمسفى الحديثالعنوان: 

 .ساعتانالمحاضرة: 
 ساعتانالمجموع:                                                      العممية:الدروس 

 مهنية: ثانيا: معمومات 

 ألهداف العامة لممقرر : ا (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 يوضح التيارات الفكرية المعاصرة في قارة آسيا . (1
 .يشرح التيارات الفكرية المعاصرة في قارة أفريقيا (2

  (ILOs)المستهدفة ( مخرجات التعمم 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:د دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعمم بع
 يتعرف الفكر الصيني الحديث . (1
 يوضح ماهية الكنفوشيوسية الجديدة .  (2

 يعرض لمثورة الثقافية في الصين . (3

 يشرح البوذية في اليابان وتايالند . (4

 يشرح التيارات الفكرية المعاصرة في قارة أفريقيا. (5



 المهارات الذهنية:  -ب

 ب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطال
 .يعرض لالشتراكية اإلفريقية (1
 .يشرح التيار الوجداني في الفكر اإلفريقي (2

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

 يقارن بين الفمسفة فى آسيا والفمسفة فى إفريقيا -1

 ينقد الكنفوشيوسية الجديدة -2

 

 :  لها قابمية النقلعامة و مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  ويناقشها. الفالسفة عمى أحد يطبق ما درسه 

  الفمسفة األسيوية واألفريقيةنقد يشارك في. 

  االستقصببا   –مثببل البحببث  النصببوا الفمسببفيةيكتسببب مهببارات بحثيببة فببي مجببال– 
 .التحميل -النقد 

  المحتويات: (3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

التياااتاا الرية اام الرةافااة   اا   -1

 قات  آسيا
2 
 

1  
 

 4 8 الرية الصين  الحد ث -2
 

 

 2 4 البوذ م    اليابان وتا الند -3
 

 

التياااتاا الرية اام الرةافااة   اا   -4

 قات  أ ة قيا:

4 2  

التياااااات الو ااااادان   ااااا  الرياااااة  -5

 . ة ق  الرةافةاإل

: 

 .أ د ولو يا الوع  -

6 
8 
6 

3 
4 
2 

 

 
 



 
 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (4

 المحاضرة .أ 

 .التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (5

 األفريقية ةلمفمسف تحميل وتمخيص وعرض األفكار الرئيسية. 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 تبار نهاية الفصل الدراسى.اخ 
 جدول التقييم : 

 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى
 
 نسبة المئوية لكل تقييم : ال

 %88         االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28               أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                        المجموع

 قائمة المراجع :   (6

الصببببين فببببى القببببرن الواحببببد  -التنببببين األكبببببر :(1002) دانييببببل بورشببببتايند ارنيببببه دى كيببببزا -1
 .عالم المعرفة: اليو توالعشريند ترجمة شوقى جاللد 

التقبببدم نحبببو المسبببتقبل انطالقبببًا مبببن الماضبببى  -: الصبببينيون المعاصبببرون( 1996) روببببن   -2
 .عالم المعرفة: اليو ت)جز ان(د ترجمة د. عبد العزيز حمدىد 

 بة اليابانيةد بيروت: التقميدية والحداثة فى التجر (1994) عبد الغفار رشاد   -3
   

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 



 المقرر:                                                         رئيس القسممنسق 


