كمية التربية

مواصفات المقرر

المنطق الحديث
الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية

القسم:
توصيف المقرر  /المنطق الحديث
نموذج لمواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).

ئيسا.
ًا
المقرر يمثل
ئيسا أو ً
ثانويا بالنسبة لمبرنامج  /ر ً
عنصر ر ً
القسم العممي المسئول عن البرنامج  /قسم الفمسفة .

القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب .

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

العنوان :المنطق الحديث

الكود.Phi533 :

المحاضرة :أربع ساعات.

الدروس العممية:

ثانيا :معمومات مهنية:

المجموع :أربع ساعات

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )3يتعرف الطالب ماىية المنطق الحديث.
 )4يحدد الطالب أىم خصائص المنطق الحديث .
 )5يفرق بين موضوعات المنطق الحديث .

 )6يتعرف أىم التطورات المعاصرة لمبادئ التفكير .

 )7أن يدلل عمي صدق قضية باستخدام وسائل قياس الصدق وجداول.
 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )3يحمل أسباب التطورات الحادثة عمي مبادئ التفكير.
 )4يعرض ألوجو النقد الموجية لممنطق القديم.

 )5يطبق حساب القضايا عمي قضايا مماثمة .
 )6يستخدم حساب دوال القضايا.

 )7يحمل بعض القضايا باستخدام حساب الفئات.

 )8أن يطبق حساب العالقات عمي قضايا مماثمة .
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )3يحمل أسباب التطورات المعاصرة لمبادئ التفكير المنطقي.
 )4يعرض ألوجو النقد الموجية لممنطق القديم.
 )5يتعرف ماىية المنطق الحديث .

 )6يحدد أىم خصائص المنطق الحديث.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 -3يفرق بين موضوعات المنطق الحديث.

 -4أن يطبق حساب القضايا عمي قضايا مماثمة .
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يطبق حساب القضايا عمى قضايا مماثمة.
 يستخدم جداول الصدق فى تعممو مع القضايا المنطقية.

 يكتسببب ميببارات بحثيببة فببي مجببال النصببوص الفمسببفية مثببل البحببث – االستقصببا –
النقد  -التحميل.

 )5المحتويات:

الموضوع

عدد

 -1التطوووو اام الرةبلووووئ لر ووووب
التفكيووئ الرقطمووش ة اوون الرقطووك
الحديث
 -2أسوووو بة التطوووو اام الرةبلووووئ
لر ب التفكيئ الرقطمش.

8

2

4

1

الساعات

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

 -3اال تمووب ام الر جهوول لنرقطووك
المديم (مقطك أاسط ).
 -4الرقطوووووووك الحوووووووديث ،مبهيتووووووو
ةخصبئص .
 -5حسبة ةال المضبيب.
 -حسبة الفئبم.

4

  -6حسبة الةاللبم. الصدق ةليرل الصدق. -جداةل الصدق.

الساعات

محاضرة

4

1

16

4

4

1

6

3

6

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

3

 )6أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

ج .الحوار والمناقشة

 )7أساليب تقييم الطمبة.

 تحميل وتمخيص االنتقادات الموجهة لممنطق القديم.
 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية 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

 )8قائمة المراجع :

%188

 -3محمد ميران(-: )422المنطق الرمزي  .القاىرة :دار قبا لمطباعة والنشر والتوزيع
 -4عزمي إسالم -:أسس المنطق الرمزي ،القاىرة 3;92م.

 -5محمود زيدان:المنطق الرمزي -نشأتو وتطوره ،دار الوفا باإلسكندرية .

 -6سيام النوييى:أسس المنطق الرياضى ،مكتبة النيضة العربية3;:9 ،م.
 )9اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :


المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
المقرر منسق:

رئيس القسم

