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 مواصفات المقرر

 فلسفة سياسية حديثة
 ثالثةالالفرقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التربية  :كميةال
 القسم:

 

 حديثة سياسية فمسفة مواصفات المقرر / 
 نموذج لمواصفات المقرر 

 تابعي(.)إعداد ت واالجتماعالفمسفة 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 /  

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة ثالثة السنة الدراسية / المستوى / 
 تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

 

 البيانات األساسية:   - أ
 324Phiالكود:                                حديثة سياسية فمسفة العنوان: 

 .أربع ساعاتالساعات المعتمدة: 
 .أربع ساعاتالمحاضرة: 

 الدروس العممية : 
 أربع ساعاتجموع: ساعات اإلرشاد األكاديمي.                                 الم

 

 البيانات المهنية:  - ب

 األهداف العامة لممقرر :  (1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي أن : 
 .الغربية وتطورهاالسياسية نشأة الفمسفة يتعرف عمى  (1

 . الحديثةالسياسية يوضح أهم االتجاهات الفمسفية  (2

 .لخاصة بهايدرك مصادر حقوق اإلنسان والوثائق الدولية ا (3
 

 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر : 

 األهداف المعرفية -أ-2

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 الحديثةالسياسية فمسفة ال يتعرف عمى نشأة. 

  أصول الفكر السياسى.يوضح 



 يقارن بين الفالسفة حول نظرية العقد االجتماعى. 

 شروع السالم الدائميصف م. 

 

 

 المهارات الذهنية:  -ب -2

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 يقارن بين فمسفة هيجل وماركس فى نظرتهما لمدولة. 

 يحدد مصادر حقوق اإلنسان. 

  األسس الفمسفية لحقوق اإلنسانيوضح 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج -2

 آراء جون لوك يفحص. 

 يفسر نظرية العقد االجتماعى عند رسو. 

  نظريات العقد االجتماعىيقارن بين. 

 

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د -2
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  يس يشاااارك فاااى إنجااااا األعماااال الجماعياااة المطماااوب تحقيقهاااا ضااامن أنشاااطة وفعالياااات تااادر
 .المقرر

  االتجاهات الفمسفية .حول  هوبا ورسوكل من يقارن بين آراء 

  بالعقد االجتماعىحول القضايا الفمسفية المرتبطة يستطيع إعداد بحث. 

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

 
 
 
 
 
 
 

  المحتويات: (2



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 8 الحديثةالسياسية الفمسفة  نشأة -1
 

2  
 

أصوووووف الفكوووور السياسوووو  عنوووود  -2
 ميكافمم 

8 
 

2 
 

 

نظريووات العقوود ااعتموواع  عنوود  -3
 هوبز ورسو وبنتام

16  
4 

 

 8 مشروع السالم الدائم عند كانط -4
 

 

2  

فمسفة الدولة والحكم عند هيعوف  -5
 وماركس

16 4  

  2 8 عند ماركيوزتطور فكرة الدولة  -6

 
 أساليب التعميم والتعمم:  (3

 المحاضرة .أ 

 .حف المشكالت .ب 

  الحوار والمناقشة. .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (4

 .عطائها درجة  إعداد ممف إنجاا لكل األعمال التى قام بها الطالب وا 

 لحديثةالسياسية الفمسفة عداد أبحاث وممخصات حول إ . 

  األسبوعية التى يقوم بها الطالب.التكميفات 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 س .اختبار نهاية الفصل الدرا 
 
 

 عدوف التقييم : 
 التقييم األوف                                    األسبوع : أسبوعيا



 التقييم الثان                                    األسبوع : السابع
 األسبوع: نهاية الفصف الدراس                               التقييم الثالث     

 

 
 النسبة المئوية لكف تقييم : 

 %88           اامتحان النظرى النهائ  / الفصم 
 اامتحان العمم 

 %28                   أعماف السنة/ الفصف الدراس 
 المعموع

 

 
 قائمة المراعع :   (5

 .الدار المصرية السعودية. القاهرة: ل  الفمسفةمدخف إ(: 2885مصطف  النشار ) .أ 
 .النهضة العربيةدار . القاهرة: أسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويف )   .ب 

( : مقدمووة فوو  الفمسووفة العامووة . القوواهرة: دار الثقافووة لمطباعووة 1975يحوو  هويوودى )   .ج 
 والنشر.

النهضوووة  (: فمسوووفة السياسوووة عنووود األلموووان . بيوووروت : دار1982محمووود عبووود المعوووز ) .د 
 العربية.

(: حقوق اإلنسان المعاصر بين الخطاب النظرى والواقع العمم . 2885مصطف  النشار) .ه 
 القاهرة: الدار المصرية السعودية.

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (6

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 رئيس القسم                     منسق المقرر:                                    
 


