كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :الفلسفة

المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة للبرامج  :عنص اًر رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج الفلسفة
القسم الذي يتبعه المقرر
أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر:

مدخل الى الفكر الفمسفى

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

العام الدراسي

علم النفس
الرمز الكودي:

4

..0200 -0202

تاريخ إقرار التوصيف:

سبتمبر 0202

الفرقة /المستوي :الولى

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

 أن يتع ـ ــرف العال ـ ــع عل ـ ــي موم ـ ــو الفلس ـ ــفة وأ ميت ـ ــاومجال ا وأفر الدراسة ب ا.

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أ -المعرفة و الف م
Knowledge and
Understanding

أ 0-يتعرف على موموعات الفلسفة .
أ 0-يتعرف علي أ م الفالسفة عبر مختلف العصور.
أ 3-يتعــرف علــي أ ــم الملــسالت الفلســفية ومــا يتعلــق ب ــا مــن
اتجا ات فسرية.

ع -القدرات الذ نية
Intellectual skills

ع 0-يفـ ــرق بـ ــين مبا ـ ــث الفلسـ ــفة مب ـ ــث الوجـ ــود -مب ـ ــث
المعرفة – مب ث القيم ).
ع 0-يســتنتج أ ــم اافســار الفلســفية ويوم ـ أبــرز أعــالم ســل
مب ث.

جـ -الم ارات الم نية
Professional Skills

ج 0-يبتسر اافسار القادرة على تعور المجتمع.
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ج 0-يعبق معارفه النقدية في الت ليل االجتماعي والسياسي.
ج 3-ي ل سثير من الملاسل المعرو ة
د -الم ارات العامة
General Skills

د 0-يستخدم المصادر الموجودة بالمستبات.
د 0-يستخدم لبسة المعلومات

 -3محتوي المقرر
Syllabus

 -4أسالية التدريس والتعلم
Teaching and learning
methods

المىضىع

عدد الساعاث

معنى الفلسفة

00

ارتباع الفلسفة بال ياة

8

مب ث المعرفة

00

مب ث الوجود

00

مب ث القيم

00

-4أ إلقاء الم امرات والمناقلة.
 -4ع العصف الذ ني.
 –4جـ الم اساة

 -5أسالية التدريس والتعلم
للطالب ذوي القدرات المحدودة
Teaching and Learning
methods for disables

 أ تفعيل اإلرلاد ااساديمي. -5ع عرح الملسالت والب ث عن ل ا.
 -5ج زيادة الساعات المستبية.

 -6أسالية التدريس والتعلم
للطالب المتميزين

-6أ التعلم الذاتي.
-6ع عرح الملسالت والب ث عن ل ا.
-6ج إجراء مناظرات بين المع والمد بسل مومو .

 -7تقييم الطالب

:Students assessment

أ -ااساليع المستخدمة
Tools

االمت ان الت ريرى

لقياس المستوى الن ائى للعالع
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ع -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

Time

نهاية الفصل الدراسى
% 111

نهاية الفصل الدراسي

منتصف الفصل الدراسي ----
المتحان الشفوي
المتحان العممي

----

%

% ----

أعمال فصمية
د – نظام ت ديد التقديرات
Grading system

%

%-----

ممتاز 21-18
جيد جدا  16و 17
جيد 15-13

مقبول 12-11
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :List of references
أ -مذسرات Course
notes

ع -ستع ملزمة
Required books (Text
)books

د .م مــد عبــدال فيظ -:د ارســات فــى الفســر الفلســفى -غيــر
منلور
جــون لــويس :مــدخل إلــى الفلســفة -ترجمــةأنور عبــدالملك -دار
ال قيقة -بيروت -ع.0978 -3
د .توفي ـ ــق العوي ـ ــل -:أس ـ ــس الفلس ـ ــفة -الق ـ ــا رة -دار الن م ـ ــة
العربية -ع.0979 -7

ج -ستع مقتر ة
Recommended
books

أ.وولــف -:فلســفة الم ــدثين والمعاصـرين -ترجمــة :د.أبــو العــال
عفيفى -معبعة لجنة التأليف والترجمة والنلر.0936 -
د .عب ـ ـ ــدالوفار مس ـ ـ ــاوى :ل ـ ـ ــم الفلس ـ ـ ــفة -اإلس ـ ـ ــسندرية -منل ـ ـ ــأة
المعارف.0980 -

د -دوريات علمية أو
نلرات ...الخ
Periodicals, web sites..
etc.

http://www.iep.utm.edu/
http://www.erraticimpact.com/default.htm
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 -9اإلمكانيات المطموبة

لمتدريس و التعمم

-

جرات للتدريس أسثر.

 عدد علبة أقل. أج زة تسييف ب جرات الدرس.-

صيانة الميسرفونات.

تم مناقشة التوصيف وإعتماده تمجلس القسم المنعقد تتاريخ

منسق المقرر(أستاذ المادة):
رئيس القسم:

/

/

أ.د.م .م مد عبدال فيظ
أ .د .عادل خضر
التاريخ /
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