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 الصفات العامة خلريج قطاع اآلداب:
 

 يجب أن يتصف خريج قطاع اآلداب بالقدرة على: 
 االستفادة من العلوم األخرى بما يخدم تخصصه. -1
الربط بين الماضي والحاضر واستشراف المستقبل في ضوء ما لديه من معطيات  -2

 واقعية.

 ه.اتباع مناهج التفكير والبحث العلمي في حل المشكالت التي تواجه -3

 التحليل النقدي والتفكير المنطقي. -4

استخدام المهارات اللغوية للتعامل مع المراجع الالزمة لتخصصه بلغة أجنبية واحدة على  -5
 األقل.

استخدام المهارة اللغوية لصياغة المعلومات باللغة العربية )اللغة القومية( بصورة علمية  -6
 صحيحة.

االتصال الحديثة بالطريقة التي تخدم استخدام الحاسب اآللي ووسائل التكنولوجيا و  -7
 تخصصه.

 توظيف المعارف والعلوم اإلنسانية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة به بشكل إيجابي. -8

 إدراك أهمية تخصصه ودوره في المشاركة اإليجابية في بناء المجتمع وتنميته. -9

 اكتساب ثقافة المواطنة والتعامل مع اآلخر. -11

 
 علم الفلسفة الصفات العامة خلريج قسم

  استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس الفكرية العالمية في مجاالت العلوم
 اإلنسانية واالجتماعية.

 .تحصيل المعلومات من مصادر معرفية متنوعة 

 .تطبيق البحوث العلمية الحديثة في مجال عمله 

 ل العلوم اإلنسانية.التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية التي لها صلة بمجا 

 .تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مجاالت الحياة العملية المختلفة 
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 النواتج التعليمية املستهدفة
المعارفوالفهم .أ
 النظريات والمدارس الفكرية في مجال علم الفلسفة. يشرح أهم. 1أ.
 لسفة.التطورات العلمية واالتجاهات الحديثة في مجال علم الف يتعرف. 2أ.
 الظواهر والمؤثرات المختلفة في مجال علم الفلسفة. يفسر . 3أ.
ستتواء كانتتت اإلنستتانية واالجتماعيتتة أم  –العلتتوم تات العالقتتة بعلتتم الفلستتفة  يستتتدل علتتى. 4أ.

 بالقدر التي يمكنه من متابعة تخصصه. -الطبيعية
لبحث وأدواتته وأستاليب الصيغ البحثية الرئيسية في مجال علم الفلسفة، ومناهج ا يصنف. 5أ.

 القياس.
 أخالقيات البحث العلمي والممارسة المهنية في مجال علم الفلسفة. يميز. 6أ.
 
المهاراتالذهنية .ب
 المنهج العلمي في التفكير وطرق االستدالل طالبيتناول ال. 1ب.
 المشكالت واقتراح حلول مختلفة لها. على يتعرف. 2ب.
 التفكير الناقد. يطبق. 3ب.
 أسئلة بحثية. يطرح. 4ب.
 التناول التاريخي للظواهر المختلفة في مجال علم الفلسفة. يوضح. 5ب.
 

ج.المهاراتالمهنية
 المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة. يحلل. 1ج.
عداد تقارير يصنف. 2ج.  عنها. البيانات الواقعية )الكمية والكيفية( والتاريخية وتحليلها، وا 
 مناقشة وتكوين رأي حول القضايا الفكرية المعاصرة.ال على يقدر. 3ج.
 المناهج الفلسفية في تطوير مجال عمله. يستخلص. 4ج.
 المنطق السليم في استنباط القضايا الخاصة بالمهنة التي يعمل بها. يدعم. 5ج.
 إشكالية الجمود الفكري. حال يقترح. 6ج.
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نقولةد.المهاراتالعامةوالم
إمكانتتتتات الحاستتتتوب والوستتتتائط التكنولوجيتتتتة الحديثتتتتة فتتتتي التواصتتتتل واالطتتتتالع  يستتتتتخدم. 1د.

 والبحث عن المعلومات.
دارة الفريق يعمل في. 2د.  العمل الجماعي وا 
 سواء بصورة مكتوبة أو شفاهة.يعبر عن أفكاره بدقه . 3د.
 تابة.على التعامل بلغة أجنبية واحدة على األقل تحدثا وك يقدر. 4د.
 أساليب حل المشكالت سواء بين األفراد أو في إطار مؤسسي بكفاءة. يطبق. 5د.
 

هتوزيعنسبمتطلباتبرنامجالفلسفة

 إجمالي       211عملي               11نظري        196عدد الساعات / عدد الوحدات:       
                                  

 اختياري          -انتقالي                -إلزامي            211                                        
 

 %   39،31          79        ساسية:                       مقررات العلوم األ        

 %   25،87         52         جتماعية واإلنسانية :         مقررات العلوم اال        

 %     34،82         71    تخصص:                          علوم المقررات          

 %    ----         -      أخري ) حاسب آلي و ....( :    مقررات من علوم        


 

 رئيس مجلس القسم:

 د. شرف الدين عبدالحميد


