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Fiche descriptive d’un cours 

 

Intitulé du cours : 

 االتصال و االنفصال في تاريخ العلوم…

Enseignant :ياسمينة الكافي غضبان 

Département :…الفلسفة 

 

  

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

ساعة                
  

   ساعتان     

 

2- Objectifs du cours : 

 

 

:  الهدف من طرح اشكالٌة  تطّور العلوم بٌن القراءتٌن االتصالٌة  و االنفصالٌة  هو

إبراز  الخصوصٌة التارٌخٌة للدراسة اإلبستٌمولوجٌة للعلم الذي ال ٌنفصل عن تارٌخه و الكشف -  1

.  عن االختالف القائم بٌن المقاربة الفلسفٌة للعلم و مقاربته إبستٌمولوجٌا

التؤكٌد على أن تقّدم العلم ٌستلزم عملٌة تصحٌح متواصلة لألخطاء و تجاوز عسٌر للعقبات تجعل  - 2



. من عالقة الحاضر بالماضً عالقة قطع ال عالقة تواصل

 

 

 

 

 

 
3- Résumé 

 

ٌّة لمبادئ العلوم و فروضها و نتائجها فإن هذا .… إذا كانت اإلبستمولوجٌا تعّرف بؤنها الدراسة النقد

التعرٌف ال ٌستقٌم إال إذا نّزلنا هذه العلوم فً سٌاقها التارٌخً و نظرنا إلٌها كعملٌة بناء مستمّرة و 

اذا ما  اهتممنا بآلٌة االنتاج الفعلً للعلوم ٌتبٌن لنا . متواصلة للحقٌقة و لٌس كقائمة من النتائج الٌقٌنٌة

أنتقّدمها و إن كان ٌتؤسس بالنسبة الى  البعض مثل ماٌرسون و كونط على امتداد الماضً فً الحاضر و 

ٌتحدد بالرجوع الى مفهوم التراكم فإنه ٌمّثل بالنسبة الى البعض اآلخر عملٌة عسٌرةمتعثرة تقوم على 

ٌّن . مراجعة مستمرة و تصحٌح ألخطاء الماضً التً تشكل عوائق معرفٌة ال بد من القطع معها لقد ب

أنصار النظرٌة االنفصالٌة مثلبشالر و كوٌرٌمدى الهّوة الفاصلة بٌن الفكر العلمً الجدٌد و الفكر العلمً 

كما ان  الوقوف ....القدٌم،هذه الهوة التً تتجلى فً تغٌٌر مفهوم الواقع، الحقٌقة، العقالنٌة و الموضوعٌة

على االخطاء الكامنة فً نشاط انتاج العلم ذاته و ادراك التغٌٌر الجذري الحاصل فً بنٌته ٌتطلب كما 

اذا ما اخذت . بٌن ذلك بشالر القٌام بعملٌة تحلٌل نفسً للمعرفة و الولوج الى ماضً العلم عبر حاضره

 .اإلبستٌمولوجٌا على عاتقها النظر فً العلم من داخل العلم فال مفّر لها من ان تكون تارٌخٌة

. 

 

4- Plan ducours 

 

 العلن بين الفلسفة و اإلبستيمولوجيا   – 1

 

 تاريخ العلوم                     – 2          

 

 القراءة االتصالية لتطور العلوم – 3

 



 (العوائق اإلبستيمولوجية -  القطيعة اإلبستيمولوجية  )القراءة االنفصالية لتطور العلوم  – 4        

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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1. 7- Liste des travaux dirigés  
1- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



4- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et 

outils pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



 


