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الكمية :التربية
القسم:
مواصفات المقرر  /المنطق الصورى
نموذج لمواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).
ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع لو المقرر  /قسم الفمسفة .
القسم العممي المنوط بو تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب .

السنة الدراسية  /المستوى  /أولى فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى الثانى
تاريخ الموافقة عمى توصيف البرنامج:
أوال :المعمومات األساسية:

العنوان :المنطق الصورى

الكود:

Phi 212

المحاضرة :أربع ساعات.
الدروس العممية :

المجموع :أربع ساعات

ثانيا :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يحم للل الطال للب تص للور الف س للفة الق للدما لممب للاد األساس للية الت للى يق للوم عميي للا التفكي للر
الصحيح.

 )2يعللرا الطالللب تصللور الف سللفة المحللدثين لممبللاد األساسللية التللى يقللوم عمييللا التفكيللر
الصحيح.

 )3يعرف المنطق .
 )4يحدد ع قة المنطق بغيرة من العموم .
 )5يعرا لممباحث المنطقية الرئيسة.

 )6يطبق قواعد منطق الحدود عمى قضايا منطقية .

 )7يطبق قواعد منطق القضايا عمى قضايا منطقية .

 )8يعرا لمنطق التعريفات.

 )9يتعرف عمى االستدالل المباشر وغير المباشر.

 -2مخرجات التعمم المستهدفة

أ -األهداف المعرفية

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يحمل الطالب تصور الف سفة لممباد األساسية التي يقوم عمييا التفكير الصحيح.

 )2يعللرا الطالللب لتصللور الف سللفة المحللدثين لممبللاد األساسللية التللي يقللوم عمييللا التفكيللر
الصحيح .

ُ )3يعرف المنطق.
 )4يحدد ع قة المنطق بغيره من العموم.
 )5يعرا لممباحث المنطقية الرئيسة.
 )6يعرض نمنطك انتعريفات.
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1ينالش انجىانة انمختهفة انمرتثطة تانفكر انفهسفي في انهند .
 )2أن يعرا لمفكر الفارسي القديم .
 )3أن يحمل الفكر الفمسفي في بابل وآشور .

ج -المهارات المهنية والعممية:
 )1يطبق قواعد منطق الحدود عمي قضايا منطقية.

 )2يطبق قواعد منطق القضايا عمي قضايا منطقية أخرى.
 )3يتدرب عهي تكىين االستدالالت انصحيحة.
 )4يستطيع انتيمن من صحة االستدالل تىسائم مختهفة نمياس انصدق .
د -المهارات العامة والمنقولة :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يطبق ما درسو عمى أحد الموضوعات المتعمقة بالمنطق الصورى ويناقشيا.
 -2يشارك في التدريبات العممية وحل بعا المسائل والقياسات المنطقية.

 -3تكل للوين اسل للتدالالت منطقيل للة صل للحيحة تبنل للي عمل للي المعمومل للات المتصل للمة بل للالمقررات
الدراسية األخرى.

 -4يستطيع إعداد بحث عن المنطق الصورى وأشكالو.

 -5يكتسل للب ميل للارات بحثيل للة فل للي مجل للال المنطل للق مثل للل البحل للث – االستقصل للا – تكل للوين
الحجج.

 )2المحتويات:

الموضوع

عدد الساعات

محاضرة

 -1تصلل ل ل للور المحل ل ل ل للدثين نهمثااااااااااا
األساساااية انتاااي يماااىو عهيهاااا انتفكيااار
انصحيح
انمثاحث انمنطمية انحديثة
انتعريف تمنطك انحدو .

8

2

 -2معني انمنطك ونشأتو
عاللة انمنطك تغيره من انعهىو

8

2

 -3منطك انمضايا و انتعريفات

24

6

 -4االسااتدالل انمثا اار  -االسااتدالل
غياااااااااار انمثا اااااااااار انمياااااااااااس
واالستمراء).

24

6

 -5انطااارق انمختهفاااة نهتااايمن مااان
صحة االستدالل.

24

6

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

 )3أساليب التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

 )4أساليب تقييم الطمبة.
 كتابة تقارير عن أىم التعريفات الخاصة بمباحث المنطق .

 إعداد أبحاث حول كيفية تكوين استدالالت سميمة.

 التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الط ب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نياية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :
التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث
النسبة المئوية لكل تقييم :

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

%88

أعمال السنة /الفصل الدراسى

%28

االمتحان العممى

المجموع

%188

 )5قائمة المراجع :

أ -زكىىىى نجيىىىب محمىىىود ( :)1666المنطىىىق الوضىىىعى ج  1القىىىاهرة :مكتبىىىة االنجمىىىو
المصرية

ب -محمىىد مه ىران (  :)2888مىىدخل إلىىى المنطىىق الصىىورى .القىىاهرة :دار قبىىال لمطباعىىة
والنشر.

 )6اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

