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 سوهاج / جامعة

 التربية / كلية

 اصول التربيةقسم: 

 دراس ي مقرر  توصيف

 

  املقرر  بيانات -١

 : الرمزالكودي

 ت ر 404

 : املقرر  اسم

االصول الفلسفية 

 للتربية

 : الرابعة عام وتجاري  / الفرقة

 اصول التربية: التخصص

 عمليو  نظري     6    الدارسية عددالوحدات

 

 : املقرر  هدف -٢

ف األصبببببول  فلسبببببفة ف  لسبببببفة التربيبببببةالاملفببببباهيم واملعبببببارف املرت طبببببة  مع ببببب   الطالببببب  ان يكتسببببب  -

  الفلسفية للتربية

 وتط يقاتها التربوية املعاصرة و تعرف الطال  بعدد من الفلسفات القديمة  -٢

 قدرة الطال  على توظيف الفكر الفلسفى فى مجال التربية والتعليم  تنمية -3

   .التقد ملا يقرا ويسمعو على القيام بالتحليل القدرة  الطال   متلكيأن  -4

  والتعرف على أبعادها الفلسفية. عددمن املشكالت التربوية املعاصرة  أ يحلل الطال  -5

  : املقرر  تدريس من املستهدف -3

 واملفاهيم : املعلوماتأ. 

 يتعرف على مفهوم كل من الفلسفة والتربية  .1

 بية ر تاليدرك مفهوم  لسفة  .2

 يفهم مجاالت الفلسفة املختلفة كالقيم واملعر ة والوجود .3

 وتط يقاتهايتعرف على الوظائف الفلسفية واتجاهاتها  .4

 الذهنية: املهاراتب.            

 يحدد معالم الفلسفة التربوية املصرية املعاصرة . .1

 يفرق الطال  بين انماط التعليم الجيد وغيرها  .2

 ينفذ مكونات الفلسفة التربوية املصرية   .3

اقعيببة يسببتط ا التط يقببات التربويببة لبب عا الفلسببفات العامببة م ببل  .4 الفلسببفة امل اليببة والو
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  والوجودية والبرجماتية واالسالمية.   

 :  املهنية الخاصة ملهاراتاج.                  

  والنقد للقضايا التربوية.التي تساعده على التحليل ا تساب الطال  املهارات  -١

 لتربوية واملدارس الفلسفية املعاصرة االفلسفات  يمتلك القدرة على تط يق بعا م ادئ -٢

 الطال  نظرية املعر ة والقضايا االساسية املرت طة بها يدرك  -3

 . تربوية املختلفةالالقضايا املرت طة بالقيم  اختيار وتط يق يمتلك مهارات -4

 العامة : املهاراتد.             

   .القدرة على التفكير والنقد الذاتى يكتس  الطال  .1

 التحليل والنقد لنا يمسمع او يقرا . ا ساب الطال  مهارة .2

 وحلها بالطرق العلمية.ه هتحليل املشكالت الت  تواجيمتلك الطال  القدرة على  .3

   

 :املقرر  محتوى             

 الفلسفة والتربية .الفصل األول :     -1

 الفصل ال انى :    الفبسفة امل الية والتربية. -2

اقعية والتربية. -3  الفصل ال الث:     الفسفة الو

 الفصل الرابع:   الفلسفة البراجماتية والتربية -4

 الفصل الخامس:  بعا الفلسفات الحدي ة والتربية  -5

 الفصل السادس.  لسفة التربية في االسالم. -6

  لسفة الجودة التعليميةالفصل السابع::  -7

 الفصل ال امن: التربية واالقتصاد -8

 الفصل التاسع: قضايا معاصرة في  لسفة التربية -9

 التعليم والتعلم: أسالي         

 املحاضرات  -1

 الحوار واملناقشة. -2

 اعداد ال حوث و تابة تقرير -3

 العصف الذه ي -4

 التعلم التعاوني و رق العمل -5

 :حاجات الخاصةال ذوى  للطالب التعليم والتعلم أسالي  

 املحاضرة. -١

 الحوار واملناقشة. -٢
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 تعليم االقران. -3

 الطالب:  تقويم            

 األسالي  املستخدمة: 

 االخت ارات. -

 الواج ات. -

 املناقشات -

 التوقيت:         

 ساعتان نظري  -       

 ساعتان عملي. -       

 :توزيع الدرجات 

 اعمال السنة. ١0عملي +  ٢0نظري +   00 

 قائمة الكت  الدراسية واملراجع : 

 قسم أصول التربيةاعداد : ...  اضرات في االصول الفلسفية للتربي تاب : مح -١ 

 

 


