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 1. اسم المادة االبستمولوجيا

 2. رقم المادة 3212332

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري نظريةثالث ساعات 
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 2

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3139/3131

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 
 منّسق المادة .31

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 11انساعاث انًكتبت يىو انثالثاء   houri@ju.edu.jomm.saاإليًيم: 22922يدرس انًادة اندكتىرة يها انسًهىري رلى انًكتب 

 11االثُيٍ واألربعاء 
 

 وصف المادة .71

االبستمولوجيا، من أبرزىا يتناول ىذا المساق كمتطمب اجباري لطمبة البكالوريوس في كمية اآلداب/ تخصص الفمسفة، عدة موضوعات في 
تعريف االبستمولوجيا وعالقتيا بنظرية المعرفة والميتودولوجيا ووجيات النظر لممدارس الفمسفية المعاصرة حول الموضوع، كما تتناول 

mailto:m.sahouri@ju.edu.jo
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 ى المستوى االبستمولوجي.االبستمولوجيا وتاريخ العموم، وأيضًا مفيومًا العقبة والقطيعة االبستمولوجية وأنواعيا، ثم تتناول مفيوم العموم عم

 
 
 
 
 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف:  -أ
 يتعرف الطالب عمى مفيوم االبستمولوجيا وتمييزه عن المفاىيم األخرى المرتبطة بو أو العربية منو. -
 يتعرف الطالب إلى أىمية الفمسفة لمعموم عمى تنوعيا. -
 الذين بحثوا في الموضوع ونقدىم لممناىج العممية المختمفة.يتعرف الطالب عمى أبرز الفالسفة  -
 التمييز بين النظريات المختمفة لالبستمولوجيا وفمسفة العموم. -

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 التمييز بين االبستمولوجيا ونظرية المعرفة والميتولوجيا. -
 النظر المختمفة حول فمسفة العموم. معرفة وجيات -
 استيعاب وفيم طبيعة البحث االبستمولوجي وحدوده ومسالة المنيج. -
 تحميل وتقييم مفيوم العموم عمى المستوى االبستمولوجي.  -
 تعميق قدرة الطالب التحميمية والنقدية في التعامل مع المفاىيم الفمسفية المختمفة الخاصة بفمسفة العموم. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .31

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
 تعرٌف االبستمولوجٌا،
االبستمولوجٌا ونظرٌة 

المعرفة ، االبستمولوجٌا 
 والمٌتودولوجٌا

ما هً االبستمولوجٌا  د.ة. مها السمهوري األول
وعالقتها بنظرٌة 

المعرفة 
 والمٌتولووجٌا

نقاشات وأسئلة 
 الطلبة

محمد عابد الجابري 
 مدخل إلى فلسفة العلوم

االبستمولوجٌا وفلسفة 
العلوم، وجهة النظر 

، أوغست كونت الوضعٌة
 الوضعٌة الجدٌدة

التعرف على   الثانً
الوضعٌة المنطقٌة 
 والوضعٌة الجدٌدة

تحضٌر الطلبة 
 ونقاشات

 المرجع السابق

التطورٌة وجهة النظر 
تطورٌة هربرت سبنسر 

 المادٌة الجدلٌة

ما هً النظرٌة   الثانً
التطورٌة والمادٌة 

 الجدلٌة 

تحضٌر الطلبة 
الرجوع إلى المراجع 
 المتصلة بالموضوع

 انًرجع انسابك

االبستمولوجٌا والفلسفة 
المفتوحة اٌدونٌة كونزت 
 فلسفة النقً عند بالشالر

معرفة ما هً الفلسفة   الثالث
 المفتوحة

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشات

االبستملووجٌة التكوٌنٌة 
 )جان بٌاجٌه(

تأثٌر بٌاجٌة على   الثالث
 االبستمولوجٌا

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشات

االبستمولوجٌا وتارٌخ 
العلوم، طبٌعة البحث 

االبستمولوجً وحدوده 
 ومسألة المنهج

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشات فهم المحتوى  الرابع

الرٌاضٌات والتجربة، 
 الوجود الرٌاضً 

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشات الرٌاضٌات والتجربة  الخامس

المذهب الردي 
Pedcuctionalism  أو

االختزالٌة، الردٌة 
 وخصومها.

التعرف على المذهب   السادس
 الردي وخصومه

عماد فوزي شعٌبً  تحضير وَماشاث
االبستمولوجٌا وبعض 

 مسائلها

ابستمولوجٌا الكلٌات 
والشمولٌات، القوانٌن 

 النهائٌة وتفسٌر كل شًء

ما هً ابستموولجٌا   السابع
 الكلٌات

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث

مفهوماً العقبة والقطعٌة 
االبستمولوجٌة من العقبة 

االبستمولوجٌة إلى القطعٌة 
االبستمولوجٌة العقبة 
االبستمولوجٌة عقبة 
االختٌار األول عقبة 

التصمٌم العقبة الجوهرٌة 
 العائق االحٌائً

فهم العقبة والقطعٌة   الثامن
 االبستمولوجٌة

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث

القطعٌة االبستمولوجٌة 
القطٌعة بٌن المعرفة العامة 

والمعرفة العلمٌة القطعٌة 
االبستمولوجٌة فً المعرفة 

 العلمٌة

فهم التعمق فً   التاسع
القطٌعة 

 االبستمولوجٌة

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث

أنواع العقبات 
االبستمولوجٌة عقبة 
المعرفة السائدة عقبة 
 االختبار عقبة التعمٌم 

 العقبة االحٌائٌة

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث معرفة أنواع العقبات  العاشر

أنواع القطعٌة االبستملوجٌة 
باالحتواء القطع التام القطع 

والتطوٌر القطع بالتعاٌش 
 والتضاٌف

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشات أنواع القطعٌة  الحادي عشر

 انًرجع انسابك تحضٌر ونقاشاتما مفهوما لعلوم عند   الثانً عشرمفهوم العلوم على المستوى 
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االبستمولوجً )باشالر 
 نموذجاً(

 باشالر

الواقع كنموذج للبناء 
الواقع الخٌالً مفهوم 

ومفهوم البناء نموذج من 
 البنى العلمٌة

ما مفهوم الواقع   الثالث عشر
 وأهمٌة الخٌال

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث

التعرف إلى   الرابع عشر مستوٌات المعرفة األربعة
 مستوٌات المعرفة

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث

القٌمة الموضوعٌة للعلم 
 )بوانكارٌة(

 انًرجع انسابك تحضير وَماشاث أهمٌة العلم  الخامس عشر
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .33
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 عمى النقاشات مع الطمبة خالل المحاضرة.االعتماد  -
 والدوريات العميمة.قراءات إضافية من المكتبة اإللكترونية  -
شراك الطمبة في التقييم النقدي. -  إبراز المشكالت في الموضوعات المتضمنة في المادة من قبل المدرسة وا 

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 تحضير الطمبة -
 الطالبة الموضوعات المتضمنة في الخطةعرض  -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان  تحديد: الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نهائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 لمصادر والمكتبة.المراجع وا تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .32

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 االبستمولوجيا وبعض مسائمها: عماد فوزي شعيبي. -
 فمسفة العموم: محمد عابد الجابري. مدخل إلى -
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب

 يا هي االبستًىنىجيا: يحًد دليدي. -

 االبستًىنىجيا انتكىيُيت عُد جاٌ بياجيت: يحًد دليدي. -

 انفكر انعهًي انجديد: غاستىٌ باشالر، ترجًت عادل انعىا -
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 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق انعهى وانتحضير نهًُالشاث -

 انبحىث انًمديت يٍ انطهبت. -
 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتورة مها السمهوريمنسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

 --------------------------------التوقيع ------------------------------------------- العميد:
 


