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 أنقرة، تركيا. -: جامعة أنقرة ( PhD. Philosophy) درجة الدكتوراة في الفلسفة:   0227

 
 .أنقرة، تركيا -درجة الماجستير في الفلسفة: جامعة أنقرة  :  1111

 
  -(M.E.T.U) األمريكية() كالوريوس في الفلسفة : جامعة الشرق األوسط التقنيةدرجة الب :  1114
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 (ISLAM AND MODERNITY)   : اإلسالم والحداثة  عنوانها
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برات العملــــــــيةــــالخ  

 ردنية سس  الفلسفةالجامعة األ –محاضر غير متفرغ     0211  – 0227أيلول  - أ

 

 ةالجامعة األردنية سس  الفلسف -محاضر متفرغ                 0212  -0211 - ب

 
 الجامعة األردنية سس  الفلسفة -أستاذ مساعد  02/11/0212  -0212 - ت

 

 
 حتى اآلن        0214/0122اعتبارا من بداية العام الدراسي  –رئيس سس  الفلسفة  - ث

 

 

        فلسفة عصر التنويرEnlightenment Philosophy) )                         02222202   

الموسوعيون: ، التنوير في فرنسا ، النزعة الشكية عند بيل ، مونتسكيو ودراسته للقانون ، فولتير ،كوندياك

لسفة الفلسفة السياسية :روسو. فلسفة التنوير في المانيا . ف . الماديون: المتري ودولباخ.دالمبير ديدرو،

 التاريخ : فيكو،هيردر.

 
 

 فلسفة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية (Philosophy of Social Sciences) :   0222122 

 

شكالية المنهج في العلوم ت التفكير فيها؛ منطق البحث وإالعلوم اإلجتماعية واإلنسانية وسمالوصف: طبيعة ا

وذج موذج اإلستنباطي والنمة الفردية الهولستية، النية؛ بعض نماذج التفسير اإلجتماعي: المنهجيعاإلجتما

 القصدي؛ إشمالية العقالنية، الموضوعية في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.

 

 سضايا الفكر المعاصر (Issues in Contemporary Thought)  :   0222220 

 

جتماعية، في، كالعدالة اإلسياسية من منظور فلسو المساق قضايا إجتماعية، أخالقية الوصف: يتناول هذا

نسان، مفهوم الحرب والسلم العالمي، السعادة وحرية اإلنسان، العنف والتغيير الديموقراطية وحقوق اإل

 اإلجتماعي، اإلغتراب والتحرر، الحداثة والعقالنية ... الخ.

 

 

 الفكر العربي الحديث والمعاصر (Modern & Contemporary Arab Thought) :  0222220 

 

هات الفكر العربي في عصر النهضة: إتجاهات اإلصالح المدني والديني والسياسي االوصف: إتج

واإلجتماعي؛ بعض اإلتجاهات الفكرية المعاصرة في الوطن العربي مثل: السلفية والليبرالية والقومية 

 والماركسية؛ مع دراسة لبعض أعالم هذا الفكر.

 

 خالق المهنةأ (Business Ethics)  :      0222222 

 

الوصف: يتناول هذا المساق أهم المشكالت الخلقية التي تتراءى في ميادين اإلدارة العامة وإدارة المؤسسات 

الخاصة: أي في مجال األداء الوظيفي؛ وفي تعاملنا مع البيئة الطبيعية التي تكتنفنا. فيقدم معالجات فلسفية 

مدى  ،أو العشائري( في إختيار الموظفينوالتمييز العنصري )لمشكالت الخداع في اإلعالنات والفساد المالي، 

 والصالح اإلنساني العام ... الخ. ،اإلقتصادية مع المعايير الخلقية إتساق معايير الكفاءة

 

  فلسفة األخالق(Philosophy of Ethics) :     0222041 

 

لقواعد؛ أحكام القيمة، تسويغ األحكام الوصف: الفعل الخلقي؛ الضمير الخلقي؛ التقييم الخلقي: المعايير وا

الخلقية؛ مفاهيم أخالقية؛ الفضيلة؛ السعادة؛ الواجب؛ الخير؛ الحرية والمسؤولية، العالقة بين األخالق وكل من 

 الميتافزيقا والدين.

 

 إتجاهات راهنة في الفلسفة (Current Trends in Philosophy) :   0222422 
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كار فالسفة معاصرين أثروا في اإلتجاهات الفلسفية الراهنة مثل: النظرية النقدية الوصف: يعالج هذا المساق أف

 للماركسية الجديدة، الهيرمنيوطيقا الفلسفية، البنيوية السيكولوجية، التفككية، الحداثة وما بعد الحداثة، 

 

 
 
 

نشورات والمساهماتالم  

 األبحاث المنشورة
 

 – 6463أكتوبر  3العدد  24المجلد –جتماعية / الجامعة األردنية  مجلة دراسات/ العلوم اإلنسانية واال 

 بعنوان : األنا وتمثالت اآلخر : األصولية المسيحية البروتستانتية أنموذجا 

 

 –   بعنوان :   العدد  6المجلد الملحق  –مجلة دراسات/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية / الجامعة األردنية

 يثة : كيركيجارد أنموذجا الفردانية في الفلسفة الحد

 

 عية والتأويلية ضقيد النشر : جدلية الماضي : بين الو 

 

   الثقافة : كلود ليفي شترتوس انموذجا  –قيد النثر : الطبيعة 

 

 

 نشر وزارة  ;ترجمة كتاب عبد العزيز الحبابي )من الكائن إلى الشخص( من اللغة العربية إلى اللغة التركية

 6446الثقافة التركية 

  المساهمة في ورقة في مؤتمر" المجتمع المدني" الذي أعدته وزارة الثقافة بعنوان " المجتمع

 6464المدني".

 .6464نشر امانة عمان  إعداد منظومة "السلوك المدني" بالتعاون مع أمانة عمان والمركز الثقافي العربي 

 

 في مجلس كلية اآلداب  عضو 

 عنوان " الربيع العربي االنعكاسات والتحديات"عضو اللجنة المالية لمؤتمر اآلداب ب 

  عضو اللجنة الثقافية لكلية اآلداب 

 

 

 

 
 

 

 اللغات

 

 اللغة األم  :  العربية 

 كتابة -قراءة  -: محادثة  اإلنجليزية 

 كتابة –قراءة  -: محادثة   التركية 

 

 

 


