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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 :وانتؼهى وانتمُُىيخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى  .11

 :انًؼشفح وانفهى  - أ

 انشئُسح نكم يٍ انفهسفح وانًُطك . اٌ َتؼشف انطانة ػهً انتؼاسَف -1أ
 اٌ َفهى انطانة اهًُح انذسسٍُ انفهسفٍ وانًُطمٍ ػهً َطاق انفشد وانًدتًغ . -2أ

 اٌ َتؼشف انطانة نهسًاخ انؼايح نهفكش انفهسفٍ وانًُطمٍ  لذًَا وحذَثا . -3أ

 اٌ َتؼشف انطانة ػهً يُهدُح انتفكُش ػهً انًستىٍَُ انفهسفٍ وانًُطمٍ . -4أ
 اٌ َفهى انطانة طشَمح انًؼاندح نالشكاالخ انمائًح وفما نهًُهدٍُ انفهسفٍ وانًُطمٍ . -5أ
  -6أ

 :تانًىضىع  االهذاف انًهاساتُح انخاصح  -ب 

 اٌ َحهم االسس انتٍ تمىو ػهُها االفكاس انفهسفُح وانًُطمُح .  – 1ب

 اٌ َكىٌ لادسا ػهً َمذ تهك االفكاس .  – 2ب

 اٌ َكىٌ لادسا ػهً فهى انًزاهة انفهسفُح وانًُطمُح وانًماسَح تُُها .  – 3ب

 :طشائك انتؼهُى وانتؼهى 

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًُالشح -

 .استؼًال نهتكُىنىخُا انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
 تشدُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائك انتمُُى 

 

 ح(.انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح: -ج

 اٌ َستخذو يُهح انؼمم وانُمذ فٍ فهى افكاس االخشٍَ وانتحاوس يؼهى . -1ج

 انتٍ َُشذها انفالسفح .وانسالو   االَساَُحاٌ تكىٌ نذَه فكشج واضحح ػٍ سسانح  -2ج

 اٌ تتكىٌ نذَه فكشج انتسايح يغ االخش . -3ج

 :طشائك انتؼهُى وانتؼهى 

 

 انتؼهى انًُظى راتُا . –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائك انتمُُى 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

 :انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ( -د 

 .ً انثحث انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُزهى ػه-1د

 فٍ اكتساب يهاساخ انتفكُش انًختهفح. انتؼهى انزاتٍ انًُظى -2د

 .-3د



 :تُُح انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 = 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 

تطور مفهوم   -الفلسفة لغة  -مدخل 
من مطالالت   –الحكمة والحكيم 

 كلمة فلسفة

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 = = 
اساليب التفكير ومكانة االسلوب 

 الفلسفي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 = = 
المفهوم العام للفلسفة والباعث على 

 التفلسف

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

4 = = 
موضوع الفلسفة وصعوبة االتفاق على 

 لهاتعريف واحد 

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اهمية الفلسفة للفرد والمجتمع = = 5
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 غاية الفلسفة = = 6
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 = = 
االختالف واالتفاق بين الفلسفة 

 والعلم

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 = = 
سمات المعرفة الفلسفية وخصائص 

 الموقف الفلسفي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 صلة الفلسفة بالعلوم االخرى = = 9
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نشأة الفلسفة = = 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ( 1تطور الفكر الفلسفي )  = = 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ( 2تطور الفكر الفلسفي )  = = 12
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 (1مباحث الفلسفة ) = = 13
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ( 2مباحث الفلسفة )  = = 14
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 تعدد المذاهب الفلسفية = = 15
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

16 = = 
التعاريف  –مدخل الى المنطق 

 والمفهوم العام

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

17 = = 

 ضرورة المنطق 
)االنسانية ،العلمية ،الفلسفية ، 

 الحضارية (

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

18 = = 
العالقة بين المنطق وعلمي النفس 

 واالجتماع

 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 :يكتثح لسى  اضافح انً  ( 16انثُُح انتحتُح  لاػاخ دساسُح ػذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

 
          ____________________________ 

 انًشاخغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب

 د. عرفان عبد الحميد –المدخل الى معاني الفلسفة  -1 -

 عبد الغفار المكاوي –لم الفلسفة  -2 -

 جان فال –طريق الفيلسوف  -3 -

 وليم جيمس –بعض مشكالت الفلسفة  -4 -

 مشكلة الفلسفة _ د. زكريا ابراهيم -5 -

 د. حسن مجيد العبيدي –الفلسفة والمنطق  -6 -

 محمد تقي المدرسي –المنطق االسالمي  -7 -

د . مهدي فضل  –مدخل الى المنطق ، المنطق التقليدي  -8 -
 اهلل

 د . عبد الرحمن بدوي –موسوعة الفلسفة  -9 -

 السيد حسين الصدر –دروس في علم المنطق  – 11 -

 تاريخ المنطق :تطور المنطق القديم = = 19
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 تاريخ المنطق : تطور المنطق الحديث = = 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 العالقة بين المنطق واللغة = = 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

22 = = 
التفكير ؛ المعنى والخصائص والية 

 ( 1)  االشتغال

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

23 = = 
التفكير ؛ المعنى والخصائص والية 

 ( 2االشتغال ) 

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

24 = = 
 عوامل الخطأ في التفكير : 

 العوامل النفسية

 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

25 = = 
 عوامل الخطأ في التفكير : 

 العوامل االجتماعية

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

26 = = 
 :عوامل الخطأ في التفكير 

 اخطاء المنهج

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 (1المنطق االستقرائي )  = = 27
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 (2المنطق االستقرائي ) = = 28
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ( 1المنطق الصوري )  = = 29
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ( 2المنطق الصوري )  = = 31
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 د. محمود قاسم –المنطق الحديث ومناهج البحث  -11 -

 ج. انكتة وانًشاخغ انتٍ َىصٍ تها      

 انًدالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...( )         

  –مجالت دورية  -

 مجلة عالم الفكر – مجلة الفلسفة والعصر -

 د. انًشاخغ االنكتشوَُح      

 موقع فالسفة العرب -1

 < منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين -2

 موقع الفلسفة . -3

 
 

 خطح تطىَش انًمشس انذساسٍ: .13
 

 مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. االلمام بكل ماهو -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 مقارنة المقرر بمقررات االقسام العلمية في الجامعات االخرى. -

 

 

 

 

 

 

 


