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 1. اسم المادة مدخل إلى الفلسفة والتفكير الناقد

 2. رقم المادة 3400103

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري   ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري   ساعات3
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 13. األقسام المشتركة في تدريس المادة   فقط قسم الفلسفة   
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 /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017
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 منّسق المادة .16

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

 عامر شطارةالدكتور 

 306اآلداب رقم المكتب: 

 الساعات المكتبية: 

 رقم الهاتف: 
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 مدرسو المادة .17
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 وصف المادة .18

يَتَغيّا هذا المساق األكاديمي لمستوى البكالوريوس ويهدف إلى تمكين الطلبة من األدوات المعرفية والمهارات الضرورية التي            

يمكنها أن تساعدهم على بناء قدراتهم الخاصة بأسس التفكير العقالني والفهم السليم ومهارات التفكير الناقد وأسس الحكمة الفلسفية 

 هم العملية. وإنعكاسها على حيات

ويتوقع من الطالب خالل المساق أن يكون قادراً على تملّك أسس التفكير السليم، والقدرة على اتقان عمليات البناء المنطقي 

)بناء الحّجة(، وقواعد التفكير المنظم والناقد، وما يتضمنه هذا كله من عالقة مع نظرية المعرفة وأسس الفهم الفلسفي، وذلك للوصول 

ه إلى ترسيخ قواعد عقلية منطقية وتعريفه بأهمية التفكير والتفكير الناقد بطريقة يكون معها قادراً على تقييم المواقف المختلفة معه وب

التي يتعرض لها في الحياة، وتصويب األفكار، وصوالً إلى استنتاجات صحيحة مدعومة باألدلة بخصوص هذه المواقف. ولقد تم بناء 

 ا على أساس تكويني أكاديمي تكاملي يجمع بين بناء المهارات المعرفية النظرية والمهارات العملية للطالب. المادة وسيتم تدريسه

 

 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 تهدف المادة إلى  -أ

 

 .بالفلسفةإثراء خبرة الطالب ومعرفته  -1

 . البناء المنطقيأثراء خبرة الطالب بالقدرة على  -2

 . المشكالت الفلسفيةأهم التعرف على  -3

 تطوير قدراته التحليلية والنقدية. -4

 .وبناء الحجة وحل المشكالتبأساليب النقاش تعميق وعي الطالب  -5

 

يتوقع من الطالب بعد اإلنتهاء من دراسته لمادة مدخل إلى الفلسفة والمنطق والتفكير الناقد بنجاح أن يكون قادراً على نتاجات التعلّم:  -ب

 أن: 

 ر التفكير العقالني والناقد وقواعدهما.يحلل عناص -

 يدرك أهمية أسس الفهم الفلسفي العملي والمشكالت الفلسفية.  -

 يطلع على أهمية التفكير الفلسفي في العلم.  -

 يتقن مهارة قراءة النصوص وتحليلها نقدياً.  -

 يطلع على المنطق وقواعده ومسائله. -

 يتقن مهارة تقييم الحجج المقدمة إليه. -

 من تقديم حجج صحيحة ومقنعة.يتمكن  -

 يقيم البراهين، ويمارس التفكير الناقد. -

 يميز بين القياس البرهاني وطرق القياس األخرى. -

 يتعرف على بعض المشكالت الفلسفية. -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى. 20

 

 17/3/2019االمتحان النصفي 

 

 

 المحتوى
 األسبوع

أساليب  نتاجات التعلّم المتحققة

 التقييم
 المراجع

 مدخل تمهيدي 
 األول

التعرف على أهمية الفلسفة وربطها 

 بالحياة اليومية 

النقاش 

 والمشاركة
 الكتاب + االنترنت

 معنى الفلسفة

 الجذور األولى
- 27: من الثاني

31 /1/2019 

يدرك أهمية أسس الفهم الفلسفي العملي 

 والمشكالت الفلسفية. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

 الكتاب + المكتبة +

 االنترنت

 ظائف الفلسفة ومهامهاو

 أصالة التفكير الفلسفي

 التفكير الفلسفي

 المباحث الرئيسية في الفلسفة

-2: من الثالث

7/2/2019 

يدرك أهمية أسس الفهم الفلسفي العملي 

 والمشكالت الفلسفية. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 العالقة بين الفلسفة والعلم

 نظرية المعرفة
 10: من الرابع

– 14/2/2019 

يطلع على أهمية التفكير الفلسفي في 

 العلم. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 نظرية المعرفة

 أمكانية المعرفة

 مصادر المعرفة

 طبيعة المعرفة

: من الخامس

17 – 

21/2/2019 

يطلع على أهمية التفكير الفلسفي في 

 العلم. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 فلسفة العلم

 لماذا العلم؟

 تاريخ العلم

 الفرضية والنظرية

: من السادس

24- 

28/2/2019  

يطلع على أهمية التفكير الفلسفي في 

 العلم. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 فلسفة العلم

 اإلطار المعرفي )الباراديم(
 – 3: من السابع

7/3/2019 

يطلع على أهمية التفكير الفلسفي في 

 العلم. 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 قواعد المنطق

 أهمية المنطق في حياتنا  -

 لغة المنطق -

 10: من الثامن

– 14/3/2019 

 وقواعده ومسائله.يطلع على المنطق 

 

تطبيقات 

عملية 

وعروض 

 الطلبة

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت
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 30/4/2019االمتحان النهائي 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 يقدمها المحاضر.المحاضرات النظرية التي  .1

 عرض وتقديم ونقاشات من الطلبة. .2

كلمة ومناقشغته  500من  ت صغغيرة حول الموضغوعات المختلفة في المادةتكليف الطلبة بإعداد مقاال .3

 أمام الطلبة.

 .كلمة على األقل عن أحد موضوغات المادة 1000بكتابة بحث من تكليف الطلبة  .4

 .ة واإلنجليزيةمساق باللغة العربيفي ال المصطلحات تثبيت  .5
 

 قواعد المنطق

 أنواع القضايا   -

 القضايا الحملية -

-17: من التاسع

21/3/2019 

يطلع على المنطق وقواعده  -

 ومسائله.

البرهاني وطرق  يميز بين القياس -

 القياس األخرى.

تطبيقات 

عملية 

وعروض 

 الطلبة

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 قواعد المنطق

كيف يمكن أن نبني  -

 حجة؟

 بنية الحجة -

 

 التفكير الناقد

 24: من العاشر

– 28/3/2019 

يتقن مهارة تقييم الحجج المقدمة  -

 إليه.

يتمكن من تقديم حجج صحيحة  -

 ومقنعة.

 النتيجة.القدرة على الوصول إلى  -

التفكير العقالني يحلل عناصر  -

 والناقد وقواعدهما.

يقيم البراهين، ويمارس التفكير  -

 الناقد

 

تطبيقات 

عملية 

وعروض 

 الطلبة

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 التفكير االبداعي 

 المغالطات المنطقية

: الحادي عشر

 – 31/3من 

4/4/2019 

يتقن مهارة قراءة النصوص  -

 وتحليلها نقدياً. 

 االبداعي التفكير يتعرف على  -

 وخصائصه

 يتعرف على المغالطات المنطقية -

تطبيقات 

عملية 

وعروض 

 الطلبة

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 مشكلة الحرية
: من الثاني عشر

7 – 

11/4/2019 

 يتعرف على بعض المشكالت الفلسفية.

التعرف على مشكلة الحرية 

 والضرورة 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

المكتبة + الكتاب + 

 االنترنت

 مشكلة االخالق  
: من الثالث عشر

14 -

18/4/2019 

 يتعرف على بعض المشكالت الفلسفية.

 التعرف مشكلة االخالق

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت

 مشكلة الجقيقة
: من الرابع عشر

21-

25/4/2019 

 يتعرف على بعض المشكالت الفلسفية.

 التعرف على مشكلة الحقيقة 

عروض 

الطلبة 

 ومقاالتهم

الكتاب + المكتبة + 

 االنترنت
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 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 عالمة 25 االمتحان النصفي .1

 عالمات 10 عروض قصيرة من قبل الطلبة .2

 عالمات 5القائمة  احدى موضوعات المادةكلمة عن  500مقال من  .3

 .عالمات 15 في الفلسفة موضوععن مة على األقل كل 1000بحث من  .4

 االمتحان النهائي .5

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %30 اإلمتحان النصفي

  %30 والعروض التقديمية والمقال البحث

 حسب البرنامج %40 االمتحان النهائي ) كتابي (

  %100 المجموع:  
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 والغياب سياسة الحضور -أ

( من مجموع السغغغغاعات المقررة %15( من مجموع السغغغغاعات المقررة للمادة. وإذا غاب الطالب أكثر من )%15ال يسغغغغمط للطالب بالتغيب أكثر من )

تبر نتيجته في تلك المادة)صغغغفراً(، أما إذا كان الغياب بسغغغبب للمادة دون عذر مرضغغغي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتع

 المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 الوقت المحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 

 قائمة الكتب .25
 

 باللغة اإلنجليزية
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- Butterworth, J. and G. Thwaites,Thinking Skills,CambridgeUniversity Press, Cambridge 2005. 
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 معلومات إضافية .26

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 :سنعتمد المعادلة التالية 

  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتاريخ النشر، ص عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ،--  . 

 وفي الئحة المراجع:

  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتاريخ النشر. عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ، 

 

 مثال

  ،2003، مكتبة األسرة، القاهرة الفن واإلنسانأسماعيل، عز الدين. 

 2006، البركة، عمان تذوق النص األدبي، المناصرة، عز الدين. 

 

 حقوق الطبع والملكية 

 

 يجب على الطلبة أن يلتزموا بحقوق الملكية الفكرية

 تجنب االنتحال 

 أي محاولة للتزوير أو النتحال األفكار ستعاقب وقد ينجم عنها رسوب الطالب في المادة.

 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور عامر شطارة  مدرس أو منسق المادة: 

 ---------------------------------التوقيع ------------------------: مدير مكتب متطلبات الجامعةمساعد 

 ----------------------------------- التوقيع -------------------------: مكتب متطلبات الجامعةمدير 

                                   :نسخة إلى
 رئيس القسم                 

 مساعد العميد لضمان الجودة    
 ملف المادة الدراسية

 

 
 


