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 : وصف المادة

طبيعة المعرفة العلمية ، التفسير العلمي ، نموذج القانون الشامل ، القوانين والنظريات     

 العلمية ،السببية، الحتمية والالحتمية ،التقدم في المعرفة :بوبر ،كون ،فيراباند .

 يوجد  متطلب سابق : ال

 المواضيع التي سيتم مناقثتها في الفصل :

 العلم : المعنى والداللة  -

  : كتاب فلسفة العلوم الطبيعيةخصائص التفكير العلمي  -

 ما الذي يجعل العلم مختلف عن باقي النشاطات اإلنسانية ؟      

 النظرية العلمية والتفسير      -  

 م اختبار هذا التفسير ؟ ماهي حدود هذا التفسير؟كيف تفسر النظرية العلمية ؟ كيف يت   *   

،          فيليب فرانك كتاب فلسفة العلم : *  المعايير "العلمية " و المعايير "  الفلسفية " للحقيقة :  

  04-53ص   

 :مشكلة االستقراء  -

 554-520مشكلة االستقراء : )كتاب فلسفة العلوم الطبيعية ص *        

 531ص  دونالد جيليزكتاب فلسفة العلم في القرن العشرين  : : وبر للنزعة االستقرائيةنقد ب*       

دونالد جيليز في القرن العشرين  العلمكتاب فلسفة  عالقة مشكلة االستقراء بمفهوم االحتمال :*            

 )نفس الكتاب( -225+ ص 98+ من ص  04-23ص 

 

            

mailto:a.shatara@ju.edu.jo


 من الفيزياء الكالسيكية الى الفيزياء المعاصرة  -

 493-475ص  : كتاب فلسفة العلم : فيليب فرانك)من نيوتن الى اينشتين              

 449-447ص فيليب فرانك  كتاب بين الفيزياء والفلسفة:  التفسيرات الفلسفية لنظرية الكم : -

كتاب بين الفيزياء والفلسفة:  فيليب  :ة الحتمية و الالحتمية في الفيزياء الحديثة والمعاصر -

 402 – 454فرانك ص

كتاب نظرية المعرفة العلمية بين كارل بوبر : القابلية للتكذيب بوصفها معيارا للتمييز :   -

 72المنهج والتطبيق ص 

 توماس كون :  -

 402كتاب نظرية المعرفة بين ..صنظرية النموذج :                       

 االتفاق واالختالف بين بوبر و كون  –طبيعة الثورة العلمية                      

 فيرابند :  -

 ما بعد الحداثة  –ضرورة فصل العلم عن الفلسفة  –األثر االبستمولوجي  -                  

 (223)كتاب : نظرية المعرفة العلمية بين المنهج والتطبيق ص                         

 

 شة: موضوع للمناق

  88-77الهندسة كهدف للفلسفة من كتاب فلسفة العلم :فرانك ،ص   

 

 المراجع :

 ترجمة علي ناصيف  –فلسفة العلم : فيليب فرانك  -

 ترجمة محمد العابد  –بين الفلسفة والفيزياء : فيليب فرانك  -

 ترجمة حسين علي  –جيليز  ة العلم في القرن العشرين : دونالدفلسف -

 ابراهيم جمول  –علمية بين المنهج والتطبيق نظرية المعرفة ال -

 محمد  حفلسفة العلوم الطبيعية  : بدوي عبد الفتا -

  –% االمتحان الفصلي  54   العالمات :

 Quizامتحانات صغيرة % 44 مشاركة +%  44               



 


