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 1. اسم المادة الفمسفة اليونانية

 2. رقم المادة 

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج فمسفة

 6. رقم البرنامج 33

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية االداب

 9. القسم سفةالفم

 10. مستوى المادة بكالموريس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الثاني 8302-8302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال

 14. لغة التدريس عربي

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. عة مخطط المادة الدراسيةمراج

 
 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ، رقم المكتب302

 0-08الساعة المكتبية 
 رقم الهاتف84432

Dr.gelfar@gmail.com 

 د.جورج الفار   مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يمي الرجاء إدراج
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: مادة تأسيسة لكل طالب فلسفة نيتعرف بها على تاريخ الفلسفة اليةونانية وياكب اهم طروحات االسفة اليونان والمواضيع وصف المادة .71
 الق، السياسة، الجوهلر العرض والسيرورةالتي أعتنو فيها مثل: الوجود، الموجودات الجزئية ، الميثافزيقيا، األخ

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 تعريف الطالب ببدايات الفمسفة:األهداف - أ
 وتاريخ الفمسفة اليونانية واهم مدارسها

 التعرف عمى طروحات الفمسفة اليونانية - ب
 اليونانية وفكرهمالتعرف عمى اعالم الفمسفة  - ت

 
 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 يحمل لماذا ابتدأت الفمسفة في اليونان،
 يطمع عمى اهميتها التأسيسية
 يتمكن من مناقشة طروحاتها

 يميز البراهين التي ساقها كل قيمسوف لبرر فمسفته
 فمسفة العربية والغربيةيستطيع تتبع تاثيرها في ال

 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

التعرف عمى معنى  المشاركة والنقاش الكتاب واألنترنت
كممة فمسفة وأصمها 

، وألى ما وتعريفاتها
قبل الفمسفة من 

 ودين أسطورة

 مدخل تمهيدي القسم االول  د.جورج الفار
 والمعجزة اليونانية

 الكتاب واألنترنت
 وفمم عن الفمسفة

يتعرف الطالب  النقاش والمشاركة
مى الفمسفة منذ ع

طاليس االيوني 
 الى فيثاغورس

الفمسفة ما قبل  الثانيالقسم   =
سقراط، من طاليس 

 األيوني الى سقاط

محاورات افالطون، 
 أرسطو وكتب

يدرس بالتفصيل  النقاش والمشاركة
فكر هوالء الفالسفة 

الكبار وينتقد 
افكارهم ويناقش 

 طروحاتهم

سقراط، افالطون  الثالث =
 ارسطو

المدرس االبيقورية  النقاش والمشاركة مراجع عممية
والرواقية 

 والشكية،الكمبية

المدارس الفمسفية  رابعال 
 بعد أرسطو

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 الغوص في تاريخ اليونان القديم -0
 اجراء مقارانات بين افكار هوالء الفالسفة -8
 4تكميف الطمبة بتقديم صفي عن كل فيمسوف -3
 لمقارنات بين الفالسفة اليونانيينالقيام بتقديم ورقة بحثية في ا -4

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمة 33المتحان النصفي-0
  03عروض صفية-8
 عالمة 33بحث -3
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 عالمة43العالمة النهائية  -5
 
 
 
 

 ة بالمادةالسياسات المتبع .22

 غيابات 7غي مسموح اكثر من  والغياب سياسة الحضور -أ

 لمرة واحد.Make up E  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 يمنع االكل والشرب  والصحة إجراءات السالمة -ج

 يمنع الغش منعا باتا الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 ل بين الطمبةبالعد إعطاء الدرجات -ه

 Data Show تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 صصة:المخ السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

----------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------د.جورج الفارمنسق المادة: مدرس أو 
------------------------------ التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة--------
-------- 
 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
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 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------يد: العم


