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 التربية :كميةال
   القسم: 

 
 فمسفة يونانيةالمقرر /  توصيف

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

 لمبرنامج / رئيًسا. العناصر الرئيسية والفرعية
 . الفمسفة/ قسم  التابع لهالقسم العممي 
 . كمية اآلداب -قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بهالقسم العممي 

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  أولىالسنة الدراسية / المستوى / 
 توصيف البرنامج:  الموافقة عمىتاريخ 

 
 األساسية:  وال: المعمومات أ

 111Phiالكود:           1فمسفة يونانية ج العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                 العممية:الدروس 

 
 مهنية: ثانيا: معمومات 

 األهداف العامة لممقرر :  (1

 مم بعد دراسته قادرًا عمي أن : ينبغي أن يكون الطالب المع
يتعررف عمررى ن ررفة الفمسرفة اليونانيررة وتطورفررا حترى وفرراة مررن برعل الررربط بررين طبيعررة  (1

 الفكر عند الفيمسوف وبين العصر الذى يعيش فيه.

يمممم بالمممدارف الفمسممفية اليونانيممة والفمسممفة فممى مراتممي تاريسيممة لتتديممد وتفسممير  (2
 العمقات

  فة:المستهدمسرجات التعمم  -2

 األهداف المعرفية -أ

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن : 
 .يحدد الظروف االجتماعية والسياسية فى المجتمع اليونانى القديم (1

 .يوضح عوامل ن فة الفمسفة اليونانية (2



 .يحدد أفم القضايا والمفافيم الفمسفية لدى فعسفة اليونان (3

 .الفكر الفمسفى لدى فعسفة اليونانيحدد بصائص  (4

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 ي رح العوامل التى أدت لظهور المدارس الفمسفية فى الفكر اليونانى. (1

 .يقارن بين األفكار الفمسفية الواردة بالمدارس الفمسفية (2

 .ايا الفمسفية عند كل من سقراط وأفعطونيقارن بين القض (3

 يمبص الطالب بعض األفكار الفمسفية المتضمنة فى نص من محاورات أفعطون. (4

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

 يعقد مقارنة بين سقراط وأفعطون من حيث تناولهما لمقضايا الفمسفية. (1

 يمبص بعض المراجع حول تطور الفكر الفمسفى عند اليونان. (2

 يعد دراسة نقدية عن األفكار السابقة عمى الفكر الفمسفى عند اليونان. (3

 

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

 الفمسفية ويناق ها. عمى أحد النصوصيطبق ما درسه  (1

 نقد أحد النصوص الفمسفية التى طرحها كل من أفعطون وسقراط.ي ارك في  (2

 يستطيع إعداد بحث عن ن فة الفمسفة اليونانية وأفم مدارسها (3

 -االستقصرررا   –الفمسرررفة اليونانيرررة م رررل البحرررث يكتسرررب مهرررارات بح يرررة فررري مجرررال  (4
 .الحوار

  المتتويات:( 3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروف  متاضرة
 مية / عمميةأكادي

الفكممممر الفمسممممفى لممممد  فمسممممفة  -1
 اليونان

8 
 

2  
 

تطممممممور الفكممممممر الفمسممممممفى فممممممى  -2
) المدرسمممممممة  التضمممممممارة اليونانيمممممممة 

 الطبيعية األولى(

8 
 

2 
 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروف  متاضرة
 مية / عمميةأكادي

  المدرسة الفيثاغورية -3

8 
 
2 

 

 8 المدرسة األيمية -4
 

 

2  

  2 8 المدرسة الذرية -5
  2 8 الطبيعيون المتأسرون -6
  4 16 طائيونالسوفس -7
  4 16 سقراط -8
  8 16 أفمطون -9

 
 أساليب التعميم والتعمم: ( 4

 المتاضرة  أ 

 التعميم التعاونى  ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة  (5

 عداد أبتاث وممسصات توي القضايا الفمسفية لد  فمسفة اليونان إ 

  دراسممة تتميميممة تمموي أتممد القضممايا الفمسممفية التممى ناقشممها فمسممفة إعممداد
 ف المستمفة المدار 

  التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطمب 

  استبار نصف الفصي الدراسى 

  استبار نهاية الفصي الدراسى 
 

 جدوي التقييم : 
 التقييم األوي                                    األسبوع : أسبوعيا
 عالتقييم الثانى                                   األسبوع : الساب

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصي الدراسى
 



 
 النسبة المئوية لكي تقييم : 

 %88         االمتتان النظر  النهائى / الفصمى

 االمتتان العممى
 %28                 أعماي السنة/ الفصي الدراسى

 %188                                          المجموع
 
 

 قائمة المراجع :   (6

(: تممماريل الفمسمممفة اليونانيمممة  القممماهرة: دار قبممما  لمطباعمممة 2884مصمممطفى النشمممار ) - أ
 والنشر 

 دار قبا  لمطباعة (: تاريل الفمسفة اليونانية  القاهرة: 2882أميرة تممى مطر )  - ب

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (7

 .المكتبة 

 لدولية )االنترنت( بكة المعمومات ا 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيف القسم
 
 
 

 
 


