
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 

 مواصفات المقرر

نصوص فلسفية بلغة 

  أجنبية
 عام األولىالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 التربية : كميةال

 القسم: 
 

 نصوص فمسفية بمغة أجنبيةالمقرر /  توصيف
 نموذج لمواصفات المقرر 

 )إعداد تتابعي(.اع االجتمالفمسفة 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 /  

 األولراسى الفصل الد – واجتماعفمسفة  أولىالسنة الدراسية / المستوى / 
 توصيف البرنامج: الموافقة عمى تاريخ 

 
 ساسية:  المعمومات األأواًل: 
 .111Phiالكود:           نصوص فمسفية بمغة أجنبية      العنوان: 

 .ساعتانالمحاضرة: 
 ساعتانالمجموع:                                                      العممية:الدروس 

 
 مهنية: ت ثانيا: معموما

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 يتعرف عمى طبيعة النصوص الفمسفية الغربية. (1

 يحدد أهم المفاهيم والمصطمحات الفمسفية الواردة بالنصوص األجنبية. (2

 
  (ILOs)المستهدفة ( مخرجات التعمم 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغي أ
 .يتعرف عمى طبيعة النصوص الفمسفية الغربية 

 .يحدد أهمية قراءة النص بالمغة األصمية 



 .يتوصل إلى أهم المصطمحات الفمسفية الواردة بالنص الفمسفى 

  

 المهارات الذهنية:  -ب

 ه لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراست
 الرئيسية لمنص يستخمص األفكار . 

 يستنتج الحجج الواردة بالنص. 

 يميز بين الحجج القوية والضعيفة فى النص. 

  نص.اليمخص الطالب بعض األفكار الفمسفية المتضمنة فى 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

 يحمل نصًا فمسفيًا لكانط. 

  ولتيرنصًا فمسفيا لفيمخص. 

 يفسر نصًا فمسفيا لهيجل. 

 

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

  الفمسفية ويناقشها. عمى أحد النصوصيطبق ما درسه 

  هيوم وهوبزنقد أحد النصوص الفمسفية التى طرحها كل من يشارك في. 

  نصُا فمسفيًا قراءة ناقدةيقرأ 

  االستقصبباء  –مثببل البحببث  النصببوص الفمسببفيةيكتسببب مهببارات بحثيببة فببي مجببال– 
 .التحميل -النقد 

 

  المحتويات: (2

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

النصبببببببببببوص الفمسبببببببببببفية الغربيبببببببببببة  -1
 الحديثة

2 
 

1  
 

فية أهميبببة قبببراءة النصبببوص الفمسببب -2
 األوربية الحديثة .

4 
 

2 
 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

نمببببانج مببببن النصببببوص الفمسببببفية  -3
 بالمغة االنجميزية:

 توماس هوبز . -
 ديفيد هيوم . -

 باركلي . -

 
8 
8 
8 
8 

 
4 
4 
4 
4 

 

 نصوص فرنسية: -4

 ديكارت . -

 فولتير . -

 مونتسكيو . -

 جان جاك رسو . -

 
6 
6 
6 

 
3 
3 
3 

 

 نصوص ألمانية: -5

 ايمانويل كانط . -

 هيجل . -

 ...إلخليبنتز .

8 
8 
8 

4 
4 
4 

 

 
 أساليب التعميم والتعمم:  (3

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (4

 لنص من نصوص ديكارت تحميل وتمخيص وعرض األفكار الرئيسية. 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 
 

 ييم : جدول التق
 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى
 



 
 

 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 %88         ن النظرى النهائى / الفصمىاالمتحا

 االمتحان العممى
 %28               أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                        المجموع
 
 
 قائمة المراجع :   (5

 

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (6

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 
 نسق المقرر:                                                         رئيس القسمم
 
 
 

 
 


