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  -0820421رقم املقرر : 

 وطفة . أسعدمدرس املقرر علي  
 

 
 خواتي الطالبات أخوتي الطالب : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :أ

متمنيا لكم النجاح والتوفيق . وأقدم لكم فيماا يياي    2015/2016من العام الدراسي  الثانييسرني أن أرحب بكم يف  الفصل  

ملقرر  تطور الفكر الرتبوي آمال أن يغنيكم  هااا التوصايع  ان افستفساارال حاور املقارر . ومامي نلا    كانكم           اتوصيفا مصغر

  .   احلصور  يى مزيد من املعيومال مبراجعة أستان املقرر يف السا ال املكتبية احملددة
 

 واألربعاء   افثنني صباحا  8السا ة  :  ةاضراحملموعد 

 .  1341قا ة ال -2كيفان مبنى مكان احملاضرة : 

   والثالثاء  األحد أيام  -11 -10:  من السا ة :   املكتبية الساعات  

  WWW.Watfa.net:   وطفة علي موقع  

 watfaali@hotmail.com:   اإلليكرتوني الربيد  

 itterTw  Watfa1955التويرت حساب 

 :     جدا مهم       

يرجى من الطالب متابعتنا على التويرت ألنه سيشكل وسيلة االتصال األساسية بني  منيد ا املرنير  والطنيالب :     

سيروم الدكتو  بوضع اإلعالنات والتنبيهات وخمتلف الرضايا اليت تتعلق بنياملرر  علنيى حنيفاة التنيويرت ومنهنيا      

 ن املوقع األليكرتوني نافذة أخرى للتواحل مع الطالبات والطالب الكرام . هذا  التوحيف وغريه . كما سيكو

 

تطور الفكر التربويتوصيف مقرر   

http://www.watfa.net/
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 موضوعات املقرر :

يتضمن  املقرر  ددا من املوضو ال اليت تتصل بواقمي وتاريخ الرتبياة القد اة والوسايطة. ومان أهام هااو املوضاو ال ي اار             

م و والرتبياة اليونانياة والرومانياة و والرتبياة يف العصار ا ااهيي و       الرتبية القد ة يف الصاني وانناد و وباالد الرافادين وال اا     

والرتبية العربية اإلسالمية يف صدر اإلسالم ويف العهدين األموي والعباسي و والرتبية العربية اإلسالمية املتاخررة ومان ثام الرتبياة     

. الرتبية يف العصار احلادي: : الماماتياة والسايوكية     ومن ثم  املسيحية يف العصر الوسيط ويف  صر التنوير يف القرن الثامن   ر 

ويتضمن املقرر دراسال تارخيية حور شخصيال تربوية هاماة مثال : ابان ريادون والقابساي وابان ساحنون والغزالاي وساقرا           

 وافالطاون وأرساطو وجاان جااس روساو وانهام مان أ االم الرتبياة يف التااريخ . ويهادت املقارر    تعرياع الطالاب مبختيااع              

 املوضو ال وافجتاهال األساسية لتاريخ الرتبية وتطور الفكر الرتبوي  م التاريخ .

 عمل الطالب أثناء الفصل :

ونشاط الطالب هو احلضو  واملشا كة يف احلوا  واملناقشة وترديم العروض وهذا النشاط ينيرتب  منيع حلرنية البانيت ويتكامنيل       

 . ) جيب على الطالب أن يردم موضوعا يف الراعة ويناقشه (  معها واملشا كة يف الندوات

 :  الختبارات امواعيد 
 درجة .   50وارتبار نهائي وله درجة .  20منهما  وضمي لكليخيضمي الطالب فرتبارين  أثناء الدراسة و

 يف القاعة نفسها .   29/2/2016يف  االثنني: يوم  االختبار األول
 القاعة نفسها.   28/3/2016يف  ثننياال: يوم  االختبار الثاين
 : موضوعي ) صح وخطأ( مث ) إجاابت متعددة( .   نوع االختبار

  املقرر :الكتاب 
علددي أسددعد وطفددة والددداتور سددعد البددرير : اللفكددة رتروددا والفوددر اللفددوم تبددورا و ددو متددو ر   موتبددة يعتمددد اتدداد الددداتور 

 البالب . 
 ؟   الوقت املناسبيرجى احلصول على الوتاد  ة ات حمدودة ولفلة حمدودالوتاد موجود فومك : مالحظة
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 :أعمال الفصلالوظائف 
يدتم والربننتكبد   دو عدرح ألحدد دروس املقدرر  - يقدد  بفرننتكبد      القاعدة وعدا عبدر درجداتيتوجب على البالب أن 

 عرضه ومناقبته   القاعة .
قدراةة نقديدة   أحدد الوتدب الدح يقلحتدا أسدتا  املدادة تقدد  تقدد  عدرح   القاعدة أن يقدد    حدال تعد ر وميو  للبالب 

 :  ومنتا

 أتلكف علي البتاد وعلي وطفة.. اتاد علم االجتماع املدرسي-1
 وعلي وطفة .اتاد اللفكة وحقوق اإلنسان : أتلكف صاحل الراشد   -2
 م  أتلكف علي وطفة اتاد أصول اللفكة  -3
 : أتلكف علي وطفةاتاد اللفكة واحلداثة    -4
 .: أتلكف علي وطفةاتاد سوسكولوجكا اللفكة   -5

 . و ي اتب م  إصدار جامعة الوويت ومتو رة   موتبة اجلامعة 
 توزيع الدرجات:

 درجة اختبار أول  20
 درجة اختبار اثين .  20
 درجة تقد  عرح   القاعة .   10
 درجة لالختبار النتائي .  50

 احلضور والغياب : 
 ال توجد درجات للحضور والغياب .

 مالحظة: جيري االمتحان النهائي )الفاينال( يف أحد القاعات يف الكلية وفق اجلدول احملدد من قبل إدارة الكلية..  

 
 وصكف فبول جكد وعد  طرح أم أسئلة مضمنة  كه .مالحظة   امة : يرجى م  البالد قراةة الت

 
  والسال  علكوم ورمحة هللا وفرااته. 

 الداتور علي وطفة  
 


