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التفكیر النقدى - نظام الفصلین

الفصول

Saturday

المجموعات

Critical Thinking/Credit

Monday

Tuesday

Sunday

Wednesday



 مقرر التفكیر النقديبحوث  موضوعات

  2020-2019من العام الجامعي  الفصل الدراسي الثاني في

یتعرض وطننا الغالي لحرب نفسیة شرسة یشنها علیه أعداؤنا في الداخل والخارج من الدول 

كل األسالیب غیر األخالقیة الستغالل أزمة جائحة  تستخدم فیها والجماعات المارقة واإلرهابیة، 

فیروس كورونا المستجد الذي تتعرض له كل دول العالم في التقلیل من قیمة الجهود التي تبذل  

وقبل دول عدیدة، ونشر الشائعات  الخطوات االستباقیة التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكر وا

لق بهذا المرض، والدعایة الكاذبة في مواقع  عوالخوف والقلق فیما یت البلبلة  إثارة المغرضة بهدف

الفیروس  ب عن واقع الحال بالنسبة لعدد اإلصابات  التواصل االجتماعي والقنوات الفضائیة المأجورة، 

تحرص   وغیر ذلك من افتراءات وأكاذیب، ،وعدد الوفیات، ومدى العنایة بالمرضى في المستشفیات

مؤسسات الدولة على تكذیبها أوال بأول من خالل تقدیم المعلومات الموثوق بها في مختلف وسائل  

  ما تقدمه والتزامها بالمهنیة فیما تقدم. اإلعالم المصریة التي أعادت ثقة الشعب فی

ألهمیة تطویر العقل المصري وتغییر طرق التفكیر لدى أبنائها   ة القاهرةوقد فطنت جامع

لمواجهة مثل   ،في هذا الجانب الطالب والطالبات من خالل رؤیتها التنویریة وأهدافها اإلستراتیجیة 

جامعة  كل كلیات  ي الذي یدرسه طالب وطالبات  وذلك من خالل مقرر التفكیر النقدهذه المشكالت،  

داخل الجامعة وخارجها بالشكل الذي یحقق األهداف المرجوة   والقى قبوال واسعا من الجمیع القاهرة،

  من دراسته. 

مطلوب من الطالب أن یعد ورقة بحثیة نقدیة یوظف فیها ما درسه في  وبناء على ذلك

للرد علیها    ،هذه الفترة  خالل  ألكاذیب واالفتراءات التي تنشرا  الظروف الراهنة، وتفنید  المقرر لتحلیل 

خمس  على أال تقل عن  على أسس منطقیة ونقدیة یستفید فیها من كل مهارات التفكیر النقدي،

نفس شروط إجراء البحوث الخاصة بكل  ، سواء باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة. مع مراعاةصفحات

ومراعاة    ، والصیاغة  أسس وأخالقیات الكتابة العلمیة السلیمة في االقتباس  كلیة حسب ظروفها. وكذلك

 سالمة لغة الكتابة. 

  وعلى الطالب أن یختار أحد الموضوعات الخمسة التالیة لبحثه:

 على وسائل التواصل االجتماعي. خالل األزمات مغالطات التفكیرالتعامل مع  - 1

 .ألزماتا مواجهةفي اقتراح حلول إیجابیة ل لمشكالتلالنقدي  الحل مهارات استخدام - 2



 .  عقبات التفكیر النقدي وكیف یمكن تجاوزها - 3

 . المعادیة للوطن دور التفكیر النقدي في مواجهة األسالیب الدعائیة واإلعالمیة   - 4

التواصل   وسائلعلى  المغرضة التفكیر النقدي في مواجهة الشائعات توظیف مهارات  - 5

 االجتماعي. 

Subjects of research 

1- Dealing with the fallacies of thinking during crises on social 

media. 

2 -Use the skills of critical problem solving to propose positive 

solutions to crises. 

3- Obstacles to critical thinking and how to overcome them. 

4- The role of critical thinking in facing propaganda and anti-

national media> 

5-Employing critical thinking skills in the face of rumors on social 

media. 

 

Sujets de recherche  

1. Comment s’y prendre face à des  pensées fallacieuses 

partagées sur les réseaux sociaux en période de crise. 

2. Utiliser le potentiel de la pensée critique pour proposer des 

solutions  positives permettant de faire face aux crises. 

3. Les entraves de la pensée critique. Comment les dépasser. 

4. Le rôle de la pensée critique face aux méthodes publicitaires 

et médiatiques hostiles à la patrie. 

5. La mise en œuvre des compétences de la pensée critique pour 

combattre les  rumeurs   tendancieuses sur les réseaux 

sociaux.  

 



 القواعد العامه                                      

  ا بجامعة القاهره صادر عن اللجنه العلییجب االلتزام بالقواعد االسترشادیه العداد البحوث ال  - 1

 دكتور واحد كلها معتكون المجموعه  یجب ان  ) 5-2(فردى او مجموعه  :عدد المشاركین - 2

 غیر مسموح بالدمج بین نظام الفصلین والكریدیت.و 

 Participants: Individual – Group (2-5) All participants must be with the 

instructor  

  2020 / 9/6 : التسلیمموعد  - 3

Deadline: 9/6/2020 

 

   الىتعلى الفورم الطریقة التسلیم: - 4

Submission link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctiwjZDmVIo76oaWbbOLID

qEIV9rqBphyRRC7JyYI8REFXiw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 












