
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

نصوص فلسفية بلغة 

  أجنبية
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الكمية: التربية

             القسم:
 

 نصوص فمسفية بمغة أجنبيةالمقرر /  توصيف
 (.)إعداد تتابعي االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 
 الفمسفة/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .الفمسفةقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  رابعة/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   معموماتأواًل: ال
 Phi 415الكود:                        نصوص فمسفية بمغة أجنبيةالعنوان: 

 .ساعتان المحاضرة:
 ساعتانالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:لب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطا
 ىاتيا.يوضح المالمح الرئيسية لمفمسفة المعاصرة وأىم اتجا (1
 يعرض لنصوص من الفالسفة المعاصرين بالمغة األوروبية. (2
 يحمل النصوص الفمسفية األوروبية. (3
 يميز بين الحجج القوية والحجج الضعيفة بالنص. (4
 
   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 عمييا النص. تمليذكر األفكار الرئيسية التي يش (1



 يفسر بعض النصوص الفمسفية. (2
 ..يقارن بين النصوص الفمسفية (3

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 ر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقر 
 األوروبية. لمغة يعرض لنماذج من نصوص الفالسفة المعاصرين با -1
 يقرأ نصا بالغة االنجميزية. -2
 ليم جيمس نقديا.يحمل نص و  -3
 يفحص نص جورج مور. -4

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 رسليمخص نص برتراند (1
 أىم األفكار الواردة بنص كارل بوبر. صيستخم (2
 قوية والضعيفة في نصوص الفالسفة المعاصرين.يميز بين الحجج ال (3

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

 تحميل أحد موضوعات المقرر.فى يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .لنص برتراندراسلدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 –االستقصببا   –مفببل البحببث  النصببوص الفمسببفيةيكتسببم ميببارات بحفيببة فببي مجببال  -4
 .الفحص -النقد  – التحميل

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 2 انفهسفت انمعاصرة واتجاهاتها. -1

 
1  

 

ومااااااانص صااااااه و ااااااى  انف  اااااافت  - -2

 انمعاصريه.

4 2  

 وص ونيم جيمس. -3

 وص نجىرص صىر. -

24 12  



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد /  محاضرة
دروس أكاديمية / 

 عممية
 وص نبرتراودراس. -

 وص نكارل بىبر. -

 

 بانهغت انفروسيت. -4

 وص نبرجسىن. -

 وص نسارتر. -

 وص نميشيم فىكى. -

  وص نجاك دريدا -

24 12  

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 وار والمناقشةالح .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة.( 5

 لممقررفيم الطالم  :لتقييم   . الفمسفة المعاصرة وأىم الفالسفةحول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالم   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحفية عن إعداد  -2

 استيعام الطالم لما درسوه يم:لتقي  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالم. -3

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

 أدا  الطالم عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 تقييم الثانى                                   األسبوع : السابعال
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى
 %28                       فصل الدراسىأعمال السنة/ ال



 %188                                              المجموع
 
 قائمة المراجع :  ( 6

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة ( 7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 رئيس القسم                                            منسق المقرر:             
 
 
 

 
 


