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 1. اسم المادة وم الطبيعيةفلسفة العل

 2. رقم المادة 3232253

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ عملً على الشبكة( 1نظري +  2)ثالث ساعات    
 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ  3.

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج الفلسفة بكالورٌوسبرنامج    

 6. رقم البرنامج (613)   

 7. اسم الجامعة األردنٌة   

 8. الكمية اآلداب   

 9. القسم الفلسفة   

 10. مستوى المادة بكالورٌوس   

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2019- 2018 األول   

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالورٌوس   

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ---   

 14. لغة التدريس العربٌة   

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

 

 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

 

 315رقم المكتب: 

  5-4الثالثاء من  16 – 10الساعات المكتبٌة: األثنٌن واألربعاء من 

  0777387951خلوي  24880رقم الهاتف: 

 T.Shomar@ju.edu.joالبرٌد األلكترونً: 
 

 

 مدرسو المادة.17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج
 

 د. توفٌق شومر 
 

mailto:T.Shomar@ju.edu.jo
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 وصف المادة .18
ٌبة تهدف هذه المادة إلى دراسة بعض المشكالت التً تثار حول العلوم الطبٌعٌة أو العلوم االجتماعٌة مثل: التفسٌر العلمً؛ السبببٌة والحتم

 والالحتمٌة؛ القوانٌن والنظرٌات العلمٌة؛ الثورات العلمٌة؛ التقدم فً المعرفة العلمٌة؛ المنهج والحقٌقة؛ العقالنٌة؛ والموضوعٌة. 
 

 

 
 المادة ونتائجهاتدرٌس أهداف  19.

 تهدف المادة إلى 
 ومعرفته بأهم مفاهٌم فلسفة العم.إثراء خبرة الطالب  -1
 أثراء خبرة الطالب بأهمٌة فلسفة العلم على الصعٌد الفلسفً.  -2
 العالقة بٌن كل من االبستٌمولوجٌا وفلسفة العلوم.  -3
 النظرٌات الكالسٌكٌة والمعاصرة فً فلسفة العلم.فً المقارنة بٌن تطوٌر قدراته التحلٌلٌة والنقدٌة  -4
 تعمٌق وعً الطالب بالنقاشات المعاصرة فً فلسفة العلم. . -5

 

 على... ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب
 

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون قادرا على:

 النقدٌة والتحلٌلٌة فً التعامل مع فلسفة العلمتعمٌق قدرة الطالب  .1

 استٌعاب وعرض وتفسٌر موضوعات فً االتجاهات المعاصرة فً فلسفة العلم. .2

 التعرف على االنتقادات المقدمة للمدارس المختلفة فً فلسفة العلم. .3

 ٌحلل وٌقٌم االتجاهات المعاصرة فً فلسفة العلم.  .4

 
 
 

 

 )جميع المقاالت مقاالت منشورة لدكتور المادة(لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المدّرس األسبوع المحتوى
 المراجع أساليب التقييم نتاجات التعّمم المتحققة

العالقة الوثٌقة 
بٌن الفلسفة 

 والعلم
 د. شومر األول

ٌستوعب عمق العالقة 
 بٌن الفلسفة والعلم. 

ٌتعرف على الثورة 
وأهمٌة العلمٌة الكبرى 

 المنهج التجرٌبً

سؤال على النت عن 
 الفلم القصٌر 

 مقال: الفلسفة والعلم

مقال: الثورة 
 العلمٌة الكبرى

فلم قصٌر عن العلم 
 والخزعبالت

 لماذا العلم؟ 

  الثانً

سؤال على النت عن  ٌحلل وٌقٌم أهمٌة العلم
 الفلم

 1 مقال: لماذا العلم
 +2 

فلم قصٌر عن 
 فلسفة العلم

العلم بٌن 
 والالعلم

  الثالث
ٌمٌز بٌن ما ٌمكن 
اعتباره علم وما هو 

ٌتم عرض مجموعة 
من االشكالٌات فً 

مقال بٌن العلم 
 والالعلم
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 لٌس بعلم

 

الفضاء العام لتجدٌد 
مقال بٌن العلم  مدى علمٌتها

 وشبه العلم

التحقق 
وموضوعٌة 

 العلم
  الرابع

ٌتعرف الطالب على 
طرق التحقق من 

 العلمٌةالنظرٌات 

 –ٌناقش معضلة دوٌم 
 كواٌن 

مقال موضوعٌة  سؤال على النت 
 العلم

مقال التحقق من 
النظرٌة العلمٌة 

 تجرٌبٌا  

 السببٌة

  الخامس

ٌتعرف على أهمٌة 
 السببٌة فً العلم

ٌناقش مشكلة السببٌة 
 )هٌوم(

 مقال: قوة العلم نقاش حول السببٌة

مقال: السبٌة بٌن 
الفٌزٌاء الكالسٌكٌة 
 والفٌزٌاء الحدٌثة

 

النظرٌات 
 والقوانٌن

  السادس

ٌفرق بٌن النظرٌات 
 العلمٌة والقوانٌن العلمٌة

ٌتم التفرٌق بٌن 
العناصر الثابتة 

والعناصر المتحركة 
 فً العلم 

 

مقال الثابت 
 والمتحول فً العلم

مقال واقعٌة ال 
ردٌة فً عالم 

 تعددي

 الحقٌقة
  السابع

مقال: الحقٌقة بٌن   
 الحداثة وما بعدها

 تطور العلم 
  

البرنامج التقدمً  عروض الطلبة تطور العلمالتعرف على 
 فً العلم الكاتوش

 المنهج
  الثامن

التعرف على فكرة 
 المنهج ومعارضٌنها

ضد المنهج فٌرآبند  عروض الطلبة
 + كارتراٌت

 
  التاسع

مفهوم التعرف على 
 الحقٌقة فً فلسفة العلم

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

 

غاستون 
باشالر: 
القطٌعة 
 المعرفٌة

  العاشر

القطٌعة المعرفٌة 
 والثورات العلمٌة

تلخٌص + عروض 
الفكر العلممً  الطلبة

 الجدٌد

العقالنٌة فً 
مقابل 

 الالعقالنٌة
  الحادي عشر

العقالنٌة، العقالنٌة 
 التطبٌقٌة واالعقالنٌة

 عروض الطلبة
 فلسفة الرفض

الوضعٌة 
  الثانً عشر المنطقٌة

على تطورات التعرف 
الطرح الوضعً 

 المنطقً فً فلسفة العلوم

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

وجهة النظر 
الموروثة باترك 

 سوبٌز

 "الموضوعٌة"
  الثالث عشر

تلخٌص + عروض  ما معنى الموضوعٌة
 الطلبة

بٌن الذات 
والموضوع )ثالث 

 مقاالت(
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1.  
 

  

االستقراء  -فوق
 المتشائم

  الرابع عشر
التعرف على حجة فوق 

 االستقراء المتشائم
تلخٌص + عروض 

 الطلبة
 الري الودن

 نظرة عامة
  الخامس عشر

فلسفة العلم إلى أٌن 
 أسئلة مفتوحة...

تلخٌص + عروض 
 الطلبة

 

االمتحان 
 النهائً

  السادس عشر
 االمتحان النهائً 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

 المحاضرات النظرٌة التً ٌقدمها المحاضر . -
 عرض وتقدٌم ونقاشات من الطلبة. -
 تكلٌف الطلبة بإعداد بحث ومناقشته. -
 المدرس .تكلٌف الطلبة بترجمة بعض النصوص من مراجع اإلنجلٌزٌة الى العربٌة بإشراف  -
 تثبٌت المصطلحات والمفاهٌم األساسٌة التً ترد فً سٌاق المساق باللغة العربٌة واإلنجلٌزٌة -

 
 

 التقٌٌم ومتطلبات المادة .أسالٌب22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
-  . 

 

 عروض قصيرة من قبل الطلبة -
كلمثثثة علثثث  األقثثثل وبطري ثثثة بح يثثثة  5333بحثثثن مثثثن  -

 سليمة.
 االمتحان النهائي -

 
 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %33 العروض التقدٌمٌة

  %33 البحث 

 حسب البرنامج %43 االمتحان النهائً ) كتابً (

  %133 المجموع:  

 

 
 

 السٌاسات المتبعة بالمادة.23

 والغياب سياسة الحضور -أ
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مثن  %(51)مثن مجمثوا السثاعال الم ثررة للمثادة. وابا لثاب الطالثب كك ثر مثن  %(51)ال يسمح للطالب بالتغيثب كك ثر مثن 

مجموا الساعال الم ررة للمثادة دون عثبر مرضثي كو قهثرب ي بلثد عميثد الكليثةم يحثرم مثن الت ثدم لهمتحثان النهثائي 
اب بسبب المرض او لعبر قهرب ي بلد عميثد الكليثة التثي تطثر  وتعتبر نتيجتد في تلك المادة)صفراً(م كما ابا كان الغي

 المادة م يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية كحكام االنسحاب. 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرةالخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 جهاز عرض + كمبيوتر

 

 المراجع.25

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 الكتب )العنوانم المؤلفونم الناشرم سنة النشر(

 

بنيثثة ال ثثورال العلميثثةم ترجمثثة  حيثثدر اسثثماعيلم المنلمثثة العربيثثة للترجمثثةم بيثثرول تومثثاك كثثونم  -
3332 . 

توماك كوهنم الصراا الجوهربم ترجمة  فثؤاد الكثالميم سلسثلة المائثة كتثابم دار الشثؤون ال  افيثة العامثةم بغثدادم  -
 دون تاريخ. 

 . 3332عربية للترجمةم بيرول باتريك هيليم صورة المعرفةم ترجمة  نور الدين عبيدم المنلمة ال -
جورج كانغيهمم دراسال فثي تثاريخ العلثوم وفلسثفتهام ترجمثة  محمثد بثن ساسثيم المنلمثة العربيثة للترجمثةم بيثرول  -

 . الفصلين )كلود برنار ولاستون باشهر(3332
 . 3823جيمك جينزم الفيزياء والفلسفةم ل: جعفر رجبم دار المعارفم ال اهرة  -
م المجلثك الثوطني لل  افثة والفنثونم 434دنكان بريتشاردم ما المعرفة؟ ترجمة مصطف  ناصرم سلسلة عالم المعرفثةم  -

 . 3332سبتمبر 
م المجلك الوطني لل  افة والفنثونم 253روالن كومنيكم فلسفة الكوانتمم ترجمة كحمد فؤاد باشام سلسلة عالم المعرفةم  -

 . 3332كبريل 
-  
 .3338فلسفة العلم في ال رن العشرينم ترجمة حسين عليم دار التنويرم بيرول دونالد جيليزم  -
-  
 . 3336صه  الجابربم فلسفة العلمم االنتشار العربيم بيرول  -
 . 3888عماد فوزب الشعيبيم الخيال ون د العلم عند لاستون باشهرم دار طهكم دمشق  -
 . 3334ىم دمشق علي الشوكم ال ورة العلمية الحدي ة وما بعدهام المد -
 . 3825لاستون باشهرم فلسفة الرفضم ترجمة خليل خليلم دار الحدا ةم بيرول  -
 . 3822لاستون باشهرم التفكير العلمي الجديدم ترجمة عادل عوام المؤسسة الجامعيةم بيرول  -
 . 3822لاستون باشهرم التفكير العلمي الجديدم ترجمة عادل عوام المؤسسة الجامعيةم بيرول  -
 . 3823م المؤسسة الجامعيةم بيرول 3لاستون باشهرم تكوين الع ل العلميم ترجمة خليل خليلم ط  -
 . 3822فيليب فرانكم فلسفة العلمم ترجمة علي علي ناصيفم المؤسسة العربيةم بيرول  -
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 .3826كارل بوبرم منطق الكشف العلميم ترجمة: ماهر عبد ال ادرم دار النهضة العربيةم بيرول  -
 .3332وقيدبم ما هي االبستمولوجيام دار الحدا ةم بيرول محمد  -
 . 3823نورمان كامبيلم ما العلمم ترجمة طارق العانيم مطبعة جامعة بغدادم بغداد  -
 .3333هنرب بونكاريةم العلم والفرضيةم ترجمة حمادب بن جاء هللام المنلمة العربية للترجمةم بيرول  -
 . 3823م قيمة العلمم ل: الميلودب شغمومم دار التنويرم بيرول ---------------- -
م المجلثك الثوطني لل  افثة والفنثونم ديسثمبر 364يمن  الخوليم فلسفة العلم في ال رن العشرينم سلسلة عالم المعرفةم  -

3333 . 
- Plato.stanford.edu :Theory of Knowledge, Philosophy of Science 
- Philosophy 2, Ed. A.C. Grayling, OUP, Oxford 1998. 
- Nancy Cartwright, How the laws of Physics Lie, Clarendon, OUP, Oxford 1983. 
- Nancy Cartwright, The Dappled World, OUP, Oxford 1999. 
- Ian Hacking, Representing and Intervening, CUP, Cambridge 1983 
- JurgenHabermas, Knowledge and Human Interests, Beacon Press, Boston 1972. 
- Carl Hempel, Philosophy of Natural Science, Prentice –Hall, London 1966 
- Philip Kitcher, The Advancement of Science, OUP, Oxford 1993 
- Laudan, L. (1981), A confutation in convergent realism, Philosophy of Science 48 (1981), pp 19-

49. 
- -----------------, Explaining the Success of Science, in J. Cushing (ed), Science and Reality, Notre 

Dame University Press, Notre Dame 1984 

- Keith Lehrer, Theory of Knowledge, Westview Press, Boulder 1990 
- Ernest Nagel, The Structure of Science, Routledge, London 1982 
- Alex Rosenberg, Philosophy of Science, Routledge, London 2000 
-  Patrick Suppes, Representation and Invariance in Scientific Structure, Center for the 

Study of Language and Information, Stanford 2002.  
- Bas Van Fraassen, The Scientific Image, Clarendon, OUP, Oxford 1983 

 

 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 

 

 

 معمومات إضافية .02

 

 التوثٌق واألمانة األكادٌمٌة:

 )أسلوب التوثٌق )مع أمثلة توضٌحٌة 

 :سنعتمد المعادلة التالٌة 
 

  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتارٌخ النشر، ص عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ،--  . 
 :وفً الئحة المراجع

  ،الطبعة(، الناشر، مكان وتارٌخ النشر. عنوان الكتابعائلة المؤلف، أسمه( ، 
 
 مثال

  ،2333، مكتبة األسرة، القاهرة الفن واإلنسانأسماعٌل، عز الدٌن. 

  ،2336 ، البركة، عمانتذوق النص األدبًالمناصرة، عز الدٌن. 
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 حقوق الطبع والملكٌة 
 

 ٌجة على الطلثح أن ٌلتزمىا تحقىق الملكٍح الفكرٌح

 تجنب االنتحال 
 أي محاولح للتزوٌر أو النتحال األفكار ستعاقة وقد ٌنجم عنها رسىب الطالة فً المادج.

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

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

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

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

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

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


