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 1. اسم المادة انًُطك وانتفكُش انُالذ

 2. رقم المادة 032

 (َظشَح ػًهُحانضاػاخ انًؼتًذج ) 3
.3 

 (ح، ػًهُحانضاػاخ انفؼهُح )َظشَ 3
 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال َىخذ

 5. اسم البرنامج يتطهة تخظض اخثاسٌ نمضى انفهضفح

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة األسدَُح اندايؼح

 8. الكمية اِداب

 9. القسم انفهضفح

 10. مستوى المادة تكانىسَىس فهضفح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىسَىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال َىخذ

 14. لغة التدريس انؼشتُح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .06

 .انشخاء إدساج يا َهٍ: سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثُح، سلى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَ
m.samhouri@ju.edu.jo 

 مدرسو المادة .71

 انًكتثُح، سلى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَ انشخاء إدساج يا َهٍ: سلى انًكتة، انضاػاخ

 300انطاتك انثانث يكتة سلى  –لضى ػهى انفهضفح  –كهُح اِداب 
 األربعاء -االثنين  11-11

 .انخًُش -انثالثاء  –األحذ  02-00
 

 وصف المادة .71

 .كًا هى يزكىس فٍ انخطح انذساصُح انًؼتًذج
درا؛؛ الغة؛؛ الصف  صاساتتدسال صالحك؛؛ ننء  الحج؛؛ الحج؛ التفكير؛ التفكير النقدي؛ حل المشكالت؛ اإل

؛؛ المةءلطءت المءدي؛ صالفصري؛؛ مع نفصص يت؛ تحغيغهء صتدريب الطالب قرائي؛ صاساتتننءطي؛، تقيي؛ الحجاساتت
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 عغيهء.
 

 
 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األهذاف: -أ

 ػهً انطانة انتؼشف ػهً يا َهٍ:

 َف تانًُطك.انتؼش -0

 انتؼشَف تانتفكُش انُالذ. -0

 أٌ َؼشف انطانة االصتذالل انًثاشش واالصتذالل غُش انًثاشش )انمُاس(. -3

 تؼشَف انطانة تأهًُح انًُطك وػاللته تانهغح. -4

 تُاء انحدح واألحكاو انًُطمُح. -5

 انتذسب ػهً يًاسصح انتفكُش انُالذ. -6

 

 طانة ػُذ إَهاء انًادج أٌ َكىٌ لادساً ػهً أٌ:َتاخاخ انتؼهّى: َتىلغ يٍ ان -ب

 يؼشفح يارا تؼٍُ تانًُطك وانتفكُش انُالذ. -0

 أٌ َضتطُغ انطانة فهى ػاللح انهغح تانفكش. -0

 أٌ َتمٍ انتؼشَفاخ نهًفاهُى تهغح واػحح. -3

 ح )انحذود وانمؼاَا(انمذسج ػهً فهى انثُاء انًُطمٍ نهمؼاَا يٍ خالل فهى انثُاء انًُطمٍ نهحدح انًُطمُ -4

 أٌ َضتطُغ انطانة انتًُُز تٍُ انحدح االصتُثاؽُح وانحدح االصتمشائُح. -5

 تحهُم انمؼاَا انًُطمُح وكشف انًغانطاخ انًُطمُح انًادَح وانظىسَح. -6

 يتضمح ويتشاتطح. انتذسب ػهً تُاء وتشكُة حدح -2

 أٌ َفشق تٍُ انكهُاخ واندزئُاخ. -2

 .انضُالٍانمؼاَا وانؼثاساخ وَؼشف انفشق تٍُ انتؼًٍُ انًُطمٍ وانتؼًٍُ أٌ َحهم انطانة  -9

 أٌ َتًكٍ انطانة يٍ حم انًشكالخ تطشَمح ػمالَُح يثُُح ػهً انحمائك ونُش ػهً اِساء -02
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 faris.2017 .  محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها:
 

َتاخاخ انتؼهى  انًذسس األصثىع انًحتىي

 انًشاخغ أصانُة انتمُُى حانًتحمم

يذخم إنً انًُطك وانتفكُش انُالذ وَتؼًٍ يا انفشق تٍُ طىسج انفكش 

 ويادج انفكش لىاٍَُ انفكش األصاصُح
  األصثىع األول

انذكتىسج يها 

 انضًهىسٌ

يٍ خالل انؼشوع انتٍ َمذيها  -0 كًا وسد صاتماً 

 انطالب.

يٍ خالل يشاسكح انطالب فٍ  -0

 انًحاػشاخ

خالل االيتحاَاخ انتٍ تمُش  يٍ -3

فهى انطانة نهًادج ولذسته ػهً 

 انتحهُم وانُمذ.

يٍ خالل إحانح انطالب نذساصاخ  -4

 يؼاطشج حىل انًىػىػاخ.

تشخًح انطالب نثؼغ انُظىص  -5

 وانكتاتاخ انًؼاطشج حىل انًىػىع.

 

انهغح وانًُطك وتتؼًٍ أهًُح انهغح فٍ انتؼثُش ػٍ انفكش، أطُاف 

و اناليؼشفاخ و صائم  وانتؼشَف االصًٍوانتؼشَف انشٍء انتؼشَف 

 انتؼشَف وصائم انتؼشَف.

     األصثىع انثاٍَ

، وانًفهىو وانًاطذقوانحذود وانتًُُز تٍُ انكهُاخ واندزئُاخ  اانمؼاَ

 وانحذود انًُطمُح )انًىػىع وانًحًىل( ويؼًُ انمؼُح
     األصثغ انثانث

ُهُح وانمؼاَا انتشكُثُح وانمؼاَا انحًهُح تظُُف انمؼاَا وانمؼاَا انتحه .0

)انثضُطح( وانمؼاَا انششؽُح )انًشكثح. وانتمضُى انشتاػٍ نهمؼُح 

 انحًهُح.

     األصثىع انشاتغ .0

االستغراق ويتضمن ماذا نعني باالستراق ومتى يكون الحد مستغرقًا وأىمية 
 االستقراق.

     الخامس األسبوع

عريف االستدالل و أنواع االستدالل واالستدالل االستدالل المباشر ويتضمن ت
 االستنباطي واالستدالل االستقرائي والتمثيل.

     السادس األسبوع
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األستدالل المبشر بالتقابل وتضمن التقابل بالتضاد و التقابل بالدخول تحت 
التضاد و التقابل بالتناقض و التقابل بالتداخل. و االستدالل المباشر عن طريق 

 دل بين القضايا و العكس المستوى ونقص المحمولالتعا

     األسبوع السابع

     الثامن األسبوع تدريب عمى أنواع االستدالل

االستدالل المباشر بالتقابل ويتضمن عكس النقيض ونقيض العكس والنقيض 
 التام

     األسبوع التاسع

     األسبوع العاشر عريف القياس ومكوناتو ومبدا القياس.االستدالل غير المباشر ويتضمن ت

     األسبوع الحادي عشر المغالطات المنطقية وتدريب عمى التمييز بينيا.

التفكير الناقد ويتضمن أىمية التفكير الناقد وربط التفكير الناقد بالمنطق )التفكير 
 الناقد كجزء من االستدالل المنطقي(

     األسبوع الثاني عشر

التفكير الناقد والتفكير غير الناقد ويتضمن معايير التفكير الناقد وخصائص 
 التفكير الناقد

     األسبوع الثالث عشر

ترجمات لنصوص اجنبية حول التفكير الناقد وتقديم الطالب ليذه الترجمات 
 ونظريتيم الخاصة.

     األسبوع الرابع عشر

     األسبوع الخامس عشر وفيم الحجج وتحميميا الميارات المعرفية لمتفكير الناقد

     األسبوع السادس عشر تطبيقات عممية عمى التفكير المنطقي والتفكير الناقد

مناظرة بين الطالب حول قضايا فمسفية ويتم التركيز عمى القضايا األخالقية من 
وضع  خالل التفكير الناقد حول ىذه القضايا  وتغذية راجعة لممادة من خالل

 المادة في سياق منطقي متسمسل لالستعداد لالمتحان النيائي

     األسبوع السابع عشر
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 َتى تطىَش َتاخاخ انتؼهى انًضتهذفح يٍ خالل انُشاؽاخ واالصتشاتُدُاخ انتذسَضُح انتانُح:

 ػشع انًادج تطشَمح يُطمُح يتضهضهح. -0

 انطالب نتماسَش وػشػها.تمذَى  -0

 تشخًح أخزاء يٍ انًادج وتمذًَها يٍ لثم انطالب. -3

 إػطاء تًاسٍَ نهطانة. -4

 فهضفُح تطشَمح َافزج تؼتًذ ػهً انحمائك ونُش ػهً اِساء. وإشكانُاخػًم يُاظشج تٍُ انطالب حىل لؼاَا  -5
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 نتؼهى انًضتهذفح يٍ خالل أصانُة انتمُُى وانًتطهثاخ انتانُح:َتى إثثاخ تحمك َتاخاخ ا

 انطالب. َمذيهايٍ خالل انؼشوع انتٍ  -0

 يٍ خالل يشاسكح انطالب فٍ انًحاػشاخ -0

 يٍ خالل االيتحاَاخ انتٍ تمُش فهى انطانة نهًادج ولذسته ػهً انتحهُم وانُمذ. -3

 نًىػىػاخ.يٍ خالل إحانح انطالب نذساصاخ يؼاطشج حىل ا -4

 تشخًح انطالب نثؼغ انُظىص وانكتاتاخ انًؼاطشج حىل انًىػىع. -5
 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تطبيق تعميمات الجامعة األردنية النافذة.والغياب:  سياسة الحضور -أ

 افذةتطبيق تعميمات الجامعة األردنية الن :الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 : ال يوجدإجراءات السالمة والصحة -ج

 تطبيق تعميمات الجامعة األردنية النافذة. الغش والخروج عن النظام الصفي: -د

 تطبيق تعميمات الجامعة األردنية؟ إعطاء الدرجات: -ه

 كترونية.مكتبة الجامعة األردنية، المكتبة اإلل تسهم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .12

 المحاضرات والمراجع في مكتبة الجامعة األردنية والمكتبة اإللكترونية والمجالت والدوريات.

 
 

 المراجع .22

 

 المخصصة: ية والبصريةالسمعالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 عمي عبد المعطي، وماىر عبد القادر: المنطق الصوري.
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 . التعميمية الورقية واإللكترونية بها، وغيرها من المواد الموصيالكتب   -ب
 محمد ميران رشوان: قضايا أساسية في المنطق. -1
 زكي نجيب محمود: المنطق الوضعي. -2
 .أديب نايف: مدخل حديث إلى المنطق -3
 حسان الباىي: المغة والمنطق. -4
 : المغالطات المنطقية.مصطفىعادل  -5
 عبد الرحمن بدوي المنطق الصوري والرياضي -6
 روبير بالنشي: االستدالل -7

8- Peg Tittle: Critical thinking-An Appel to reason, Rutlegtedge 2011. 
9- Tracy Bowell and Gary kemp: Critical thinking, 9th edition, 2015 Routledge, New York. 

 

 

 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

 -----------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
 ------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------وقيعالت -------------------------------------------العميد: 
 


