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 مواصفات المقرر

  الفكر الشرقى القديم
 عام األولىالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 التربية  :كميةال 



 القسم: 
 

 الفكر الشرقى القديمالمقرر /  توصيف
 نموذج لمواصفات المقرر 

 د تتابعي(.)إعدااالجتماعالفمسفة و المقرر / إعداد معمم  التابع لهالبرنامج أو البرامج 
 لمبرنامج / رئيًسا. العناصر الرئيسية والفرعية

 . الفمسفة/ قسم  التابع له المقررالقسم العممي 
 . كمية اآلداب -قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بهالقسم العممي 

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  أولىالسنة الدراسية / المستوى / 
 وصيف البرنامج: تالموافقة عمى تاريخ 

 
 البيانات األساسية:  أواًل: 
  Phi123الكود:         الفكر الشرقى القديمالعنوان: 

 .أربع ساعاتالساعات المعتمدة: 
 .أربع ساعاتالمحاضرة: 

 الدروس العممية : 
 أربع ساعاتساعات اإلرشاد األكاديمي.                                 المجموع: 

 
 مهنية: ومات ثانيًا : معم

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
   فمسفة الطبيعة وتفسير الوجود. نشأةيتعرف عمى 

  .يوضح التصورات المختمفة حول اإلنسان 

 .يشرح الفكر المصرى القديم من حيث مذاهب الطبيعة 

  لقديم.الوجود في الفكر المصرى ا نشأةيحدد 

 .يحمل الفكر األخالقى فى مصر القديمة 

  .يصف الفكر الفمسفي فى الحضارة الصينية 

 . أن يناقش الجوانب المرتبطة بالفكر الفمسفى فى الهند 

 .أن يعرض الفكر الفارسى القديم 



 . أن يحمل الفكر الفمسفى فى بابل وآشور 

 
 :  (ILOs)مخرجات التعمم المستهدفة  -2

 فيةاألهداف المعر  -أ

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن : 
  خصائص الفكر الشرقى القديميحدد. 

 .يحدد نشأة الوجود في الفكر المصري القديم 

  . أن يحمل الفكر األفالطوني في مصر القديمة 

 . يصف الفكر الفلسفي في الحضارة الصينيت 

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي 
 . يناقش الجىانب المختلفت المرتبطت بالفكر الفلسفي في الهند 

 . أن يعرض لمفكر الفارسي القديم 

  الفمسفي في بابل وآشور . الفكرأن يحمل 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

  والفكر المصرى القديم نصينييالالفكر الفمسفى عند يعقد مقارنة بين. 

  الموضوعات المتعمقة بالفكر األخالقى فى مصر القديمةيمخص بعض . 

 يعد دراسة نقدية حول ثقافة الهند. 

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  ويناقشها. الموضوعات المتعمقة بالفكر الشرقى القديمعمى أحد يطبق ما درسه 

  كونفشيوس وايبورنقد أحد النصوص الفمسفية التى طرحها كل من يشارك في. 

  ومذاهبهالفكر الشرقى القديم يستطيع إعداد بحث عن. 

  الحوار -االستقصاء  –الفمسفة مثل البحث يكتسب مهارات بحثية في مجال. 

 
 
 

  المحتويات:(3



عدد  عالموضو 
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 نشأة الفكر الشرقي القديم  -1
 

8 
 

2  
 

 8 خصائص الفكر الشرقي القديم -2
 

2  

 للفكر المصري القديم: -3

 
16 
 

4 
 

 

الفكررررر الفلسررررفي فرررري الحضررررارة  -4

 الصينيت:

 

16 
 

4 
 

 

الفكر الهندسي في الحضارة  -5

 الهنديت:
16 
 

4 
 

 

  4 16 الفكر الفارسى القديم -6
 الفكر الفلسفي في بابل وآشىر: -7

 
8 2  

 
 التعميم والتعمم: وطرق أساليب (4

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة.(5

 الفكر الفمسفى الهندىعداد أبحاث وممخصات حول إ. 

  الفكرر كل من ا حول أحد القضايا الفمسفية التى ناقشه مقارنةدراسة إعداد
 .الفمسفى المصرى والفكر الفمسفى الصينى

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 
 جدول التقييم : 



 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 األسبوع : السابع                        التقييم الثانى           

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى
 
 

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

 االمتحان العممى
 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                              المجموع
 
 
 
 
 قائمة المراجع :   (6

 .الدار المصرية السعودية. القاهرة: مدخل إلى الفمسفة(: 2885مصطفى النشار ) - أ
 .النهضة العربيةدار . القاهرة: أسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويل )   - ب

دمرة فرى الفمسرفة العامرة . القراهرة: دار الثقافرة لمطباعرة ( : مق1975يحى هويدى )   - ت
 والنشر.

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


