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اهداف مقرر فلسفة العلم:
-

-

تهتم فلسفة العلم بالتحليل املنطقي ملفاهيم العلم ومناهجه من غير ان يكون هذا التحليل جز ًءا من العلم.
وف##ي ه##ذا امل##قرر س##نتعرف ع##لى ن##ظري##ة امل##عرف##ة وم##ناه##ج ال##بحث ال##علمي ف##ي ال##قرن العش##ري##ن ب##نزع##تيها ال##عقلية امل##نطقية
واالجتماعية التأريخية؛ السيما تلك املتعلقة بفلسفة علم االرض.
التعرف علم مبادئ علم املنطق وتعلم ادواته.
تحاول فلسفة العلم االجابة على االسئلة التالية:
 ماهي معايير تمييز العلم عن العلم الزائف؟ كيف يتقدم العلم؟ هل من خالل تراكم املعرفة؟ ام بالوثبات؟ هل العلم مشروع فوضوي؟ هل يمكن تطبيق اكثر من منهج معرفي محدد؟ ماهي حدود االستدالل العلمي؟ هل هناك حقيقة علمية؟هل علم االرض علما ً حقيقياً؟ ماهي مناهجه؟ وكيف يمكن ان نطور هذه املناهج؟

جدول املحاضرات
املحاضرة املوعد

املوضوع

املصطلحات واملفاهيم

1

 ١٧اذار

الفلسفة و فلسفة العلم

-

الفلسفة وسمات التفكير الفلسفي.
فلسفة العلم :مفهومها كنظرية للمعرفة.
تاريخ العلم وتطور مناهجه.
العلم ،الالعلم ،العلم الزائف

2

 ٢٤اذار

علم املنطق

-

تعريف املنطق
اللغة وانواع الجمل )البسيطة واملركبة(
الروابط املنطقية
نظرية القياس واملنطق الرياضي

3

 ٣١اذار

الجدل والتفكير النقدي

-

من الجمل البسيطة الى الجمل املركبة
الحجج املنطقية )الجدل(
التفكير النقدي وتمييز الحجج الصحيحة من الكاذبة في
العلوم الطبيعية
تمارين للتفكير النقدي

4

 ٧نيسان

االستقراء ومشكلة االستقراء

-

مفهوم االستقراء
التجريبية والحتمية وازمة العلم الحديث
مشكلة االستقراء
حلول ملشكلة االستقراء

5

 ١٤نيسان

ابستمولوجيا العلم الحديث
ونشأة فلسفة العلم

-

املالحظة ام الفرض؟
املنهج االستنباطي
الفرض والنظرية

6

 ٢١نيسان

االمتحان االول

-

7

 ٢٨نيسان

قابلية التكذيب

-

منطق البحث العلمي
حل كارل بوبر ملشكلة االستقراء
مفهوم التقدم العلمي
اطروحة دوهيم -كوين
مشكلة مبدأ قابيلية التكذيب

8

 ٥ايار

بُنية الثورات العلمية

-

توماس كون وتاريخية الثورات العلمية
النماذج االرشادية والعلم العادي
النظرية واملالحظة

الواقعية والالوقعية العلمية

-

فوضوية العلم و"ضد منهجية" فيير آبند
النسبوية
الالمقياسية

10

 ١٢ايار

فلسفة علم االرض ١

-

علم االرض كعلم تأويلي
علم االرض كعلم تأريخي

11

 ١٩ايار

االمتحان الثاني

9

املحاضرة املوعد

املوضوع

املصطلحات واملفاهيم

فلسفة علم االرض  ٢والسمنر -
-

 ٢٦ايار

علم االرض كعلم وصفي تعددي
علم االرض كعلم وصفي سببي

توزيع الدجات
االمتحان

الدرجة

االمتحان االول

25

٪٢٥

االمتحان الثاني

25

٪٢٥

البحث

20

٪١٥

السمنر

5

املوعد

التاريخ

االمتحان االول

 ٢١نيسان

تسليم البحوث

 ١٩ايار

االمتحان الثاني

 ١٩ايار

السمنر

 ٢٦ايار

تواريخ مهمة

