
                                                                                           
   

 

 ( 21) رقم نموذج                                
  دراســى مقـــرر وصيـــفت

 

 بنها:  أكاديمية/ جامعة

 التربية :  دـــــــمعه/  كلية

 وتكنولوجيا التعليم المناهج وطرق التدريس:  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات-2

الدددوم   :  المسةةةةةةتوى/ الفرقةةة طرق تدريس :  المقرر اسم Curr:  الكودى الرمز
 العا 

 2:  عملى 1  : نظري:  الدراسية / عدد الساعات الوحدات عدد فلسفة :  التخصص

 : المقرر هدف-1

 

 

 

 أهداف تدريس الفلسفة المتعلقة بالوظيفة األكاديمية واإلجتماعية يعرف (1
. 

الفلسفة  لتدريسيتعرف على المهارات األساسية الالزمة للتخطيط الفعال  (2
 واالجتماع 

 .يحدد االستراتيجيات المناسبة لتدريس الفلسفة واإلجتماع  (3

 يبين اإلجراءات الالزمة لتنفيذ كل طريقة تدريس على حده. (4

يحدد الوسائل التعليمية التى يمكن االستعانة بها فى تدريس المواد  (5
 . الفلسفية

 يحدد مشكالت المواد الفلسفية وكيفية مواجهتها.     (6

من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرون على :  المقرر تدريس من المسةةةةتهدف-3

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

 يحدد أهداف تدريس الفلسفة المتعلقة بالوظيفة األكاديمية. (2

 بالوظيفة اإلجتماعية . يحدد أهداف تدريس الفلسفة المتعلقة (2

 يحدد شروط صياغة األهداف السلوكية. (3

وجدانى( لتدريس بعض  –مهارى  –يصيغ أهداف إجرائية) معرفى  (4
 الدروس صياغة سلوكية.

 يحدد مفهوم تحليل محتوى الدروس اليومية (5



                                                                                           
   

 يوضح عناصر تحليل محتوى الدروس اليومية. (6

 يحلل بعض الدروس وفق عناصر تحليل المحتوى. (7

 خطوات إعداد درس يومى.يوضح  (8

 .يميز بين مهارات التخطيط للدروس اليومية. (9

 يوضح االستراتيجيات المختلفة المستخدمة فى تنفيذ دروس الفلسفة (11

 يعد دروس فى الفلسفة وفق خطة التحضير اليومية     (22

 :  الذهنية المهارات-ب

 

 

 يعرف المفاهيم األساسية للتخطيط للتدريس (1

 . التخطيط للتدريسيتمكن من مهارات  (2

 يوضح بعض االستراتيجيات المناسبة لتدريس الفلسفة. (3

 يحدد خطوات وإجراءات تنفيذ هذه االستراتيجيات (4

يحدد الوساااااااااااائل التعليمية وتتنولوجيا التعليم المساااااااااااتخدمة فى تدريس  (5
 الفلسفة واالجتماع.

 يوضح مشكالت تدريس الفلسفة وكيفية مواجهتها    (6

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

يعاد مجموعاة من الادروس فى مجاال الفلساااااااااااااافة واالجتماع لتنفيذ  .1
 الدروس بها

 يحدد التصنيفات المختلفة لألهداف اإلجرائية .1

يدرس بعض دروس الفلساااااااااااافة والمنطق باسااااااااااااتخدام بعض طر   .3
 واستراتيجيات التدريس التى تم تناولها .

يصاااااااااااااامم بعض الوسااااااااااااااااااائااااال التعليمياااااة لتااااادريس بعض دروس  .4
 التخصص..

 نماذج لبعض المفردات االختبارية فى مجال التخصص.يعد  .5

/  الةةةعةةةامةةةة الةةةمةةةهةةةارات-د

 : االنتقالية

 

 يطبق ما درسه من طر  التدريس في أثناء التربية العملية. (1

يشاااااااااااااااارو في التخطيط لموالف التعلم المختلفااة التي يتم التاادرياا  عليهااا  (2
 ضمن أنشطة تدريس هذا المقرر.

التاادريس فى تنفيااذ دروس الفلساااااااااااااافااة يطبق مااا درساااااااااااااااه  فى مقرر طر   (3
 واالجتماع.



                                                                                           
   

يشااااااارو في إنجاز التتليفات المطلوق تحقيقها ضاااااامن أنشااااااطة وفعاليات  (4
 تدريس هذا المقرر.

 .يكتس  مهارات بحثية في مجال طر  تدريس مثل التحليل والنقد التعاون 

 :  المقرر محتوى -4

 

 فروعها. -المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية أهدافها الخاصة   .2

 التخطيط للتدريس مفهومه مستوياته ومهاراته. .1

 تحليل محتوى الدروس اليومية. .3

 طرق عامة لتدريس المواد الفلسفية. .4

 –استراتيجية المحاضرة المناقشة  –طريقة المحاضرة  -

 استراتيجية التعلم التعاونى

 طرق خاصة لتدريس المواد الفلسفية. .5

 ار والمناقشةاستراتيجية الحو  –طريقة العصف الذهنى  -

 الوسائل التعليمية ودورها فى تدريس المواد الفلسفية. .6

 مشكالت تدريس المواد الفلسفية. .7

 أساليب تقويم المواد الفلسفية    .8

 الةةتةةةدريةةس أسةةةةةةةةةالةةيةةة -5

   والتعلم:

 

      لحوار والمناقشةستراتيجية اا (1

 طريقة العصف الذهني .    (2

 . استراتيجية التعلم التعاونى (3

الرتررررمريا مال القرا هقرانام د التررررمريا عرر  مرواقر   (4
 لألقراال(

 . التدريسطر  عروض تقديمية لبعض  (5

 موالتعل التدريس أسةةالي -6

 الةةةقةةةدرات ذوي لةةةلةةةطةةةالب

 :  المحدودة

 ال يوجم



                                                                                           
   

  :  الطالب تقويم -7

 :  المستخدمة األسالي -أ

 

 .االمتحانات قصيرة أسبوعية للطالب 

  التكليفات المتعلقة بالمقرر ككل ) ملف إنجاز(.) بحوث
إجابات  –تحليل لمحتوى درس يومى  -فردية وجماعية

 لتساؤالت اسبوعية(

 .)اختبار تجريبى للمقرر )أعمال السنة 

 اختبار شفهى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 

 :  التوقيت-ب

 

 فى بداية كل محاضرة Quizاختبار قصير    :(2تقييم )

 تكليف منزلى بنهاية المحاضرة الرابعة.   :(1تقييم )
 ) المحاضرة السادسة(. أعمال السنةاختبار    :(3تقييم )

 : تقيي  ممفات اإلنجاز. (4تقييم )

 اختوار شفهى (:5تقيي  )

 . ) نهاية الفصل الدراسى األول( اختبار تحريري   (:6تقيي  )

 :  الدرجات توزيع-جـ
توزع  (19أعمال فصفففففففلية  ) -   (25شففففففففهى ) - -(   09تحريرى   )

   -( ملف اإلنجاز29( اختبار أعمال السنة ، )29كالتالى:  )
 

 الدراسةةةةةةية الكت  قائمة-8

 :  والمراجع
 

 

  . مذكرات-أ

(: طرق تدريس 1925ماجدة راغب والول   ميسددام مدمد دمزة ) .  ملزمة كت -ب

 لمخدمات التعميمية.الم اد الفمسفية. ونها: مركز الشرق األ سط 

 .  مقترحة كت -جـ

 

، تصاااااااااميم التدريس: ريية من ومية(: 1999حسااااااااان زيتون ) -1
 المجلد األول. القاهرة: عالم التت .

استراتيجيات التدريس: ريية معاصرة لطر  (: 2113اااااااااااااااااااااااااااااا ) -2
 . القاهرة: عالم التت .التعليم والتعلم



                                                                                           
   

تدريس المواد الفلسااااااااااافية فى  (: 6791ساااااااااااما  راف  محمد ) -3
ة: دار . القاهر التعليم الثانوى: طرله ووسااااااااااااائله وإعداد معلميه

 المعارف.

اتجاهات حديثه فى (: 2114ساااااااااااااااعااد محماد فتحى محمود ) -4
القاهرة:  .لألطفال   تطوير مناهج الفلسااافة وتدريس الفلسااافة 

 إيتراو للطباعة والنشر والتوزي .

: أهدافه، أساااااااااااساااااااااااه، التدريس(: 1999فترى حسااااااااااان ريان ) -5
 . القاهرة: عالم التت .4، ط أساليبه، تقويم نتائجه، تطبيقاته

تدريس الدراسات (: 0222بيسى )قمحمد إسماعيل ال -6
. يالتعليم: تخطيطه وتنفيذه وتقويم عائده االجتماعية

 اإلمارات: مكتبة الفال .
تعليم التفلسف: دراسات (: 8991محمد سعيد زيدان )  -7

القاهرة: مكتبة سفير لإلعالم  تطبيقية.ن رية ونماذج 
 والنشر.

الدار البيضاء: المركز  المناهج الفلسفية.(: 8992الطاهر وعزيز ) -1
 الثقافي العربي.

(: 0226خر الاادين القال و يونس ناااصاااااااااااااار و محمااد جهاااد جماال ) ف -0
 . العين:مرجعي: كتاق عصر المعلومات فيطرائق التدريس العامة 

 .الجامعيدار التتاق 

 أو عةةةةلةةةةمةةةةيةةةةة دوريةةةةات-د

 .  إلخ...نشرات

 

 د/ ميساء محمد حمزة : المادة أستاذ

 

 أ.د/ ماهر اسماعيل صبرى:  العلمى القسم مجلس رئيس

 

 :   /     /  التاريخ
 


