الســـ يـرة العلميــة لتدريسيي كلي ــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

أ.م.د.كريم موسى حسني
فلسفة – فلسفة العلم
Engineer_kmhfee@yahoo.com
الرسالة :أنسنة تطور العلم يف فلسفة
توماس كون  /االطروحة :فلسفة العلم
من العقالنية إىل الالعقالنية

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 " .1الثورات العلمية والثورات
السياسية من منظور فلسفة العلم "
 /حبث منفرد  /جملة كتابات
فلسفية  /8002بغداد
 " .8املالمح املاركسية يف فلسفة
توماس كُون "  /حبث منفرد /
جملة األستاذ  /8018بغداد
 " .3النزعة الديالكتيكية التكوينية

يف فلسفة توماس كُون "  /حبث
منفرد  /جملة العلوم االجتماعية
 /8018بغداد
 " .4فلسفة النيرتوسويف "  /حبث
منفرد  /جملة اآلداب
/8013بغداد
 " .5الذكاء االصطناعي من منظور
فلسفة العقل – رحلة العقل إىل
السليكون  / " -حبث منفرد /
جملة الفلسفة  /8014بغداد
• .6

" ذكاء املادة ايحية يف

مسرية فلسفة ايحياة "  /حبث
منفرد  /جملة دراسات فلسفية –
بيت ايحكمة
 .7جدلية نظرية االحتمال يف

فلسفة العلم  /جملة االستاذ /
كلية الرتبية
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 .1كتاب " فلسفة العلم "  /عمل منفرد
 /منشورات دار الفارابي  /بريوت
8018
 .8كتاب " سوسيولوجيا العلم "  /عمل
منفرد  /منشورات دار الشؤون
الثقافية  /بغداد 8014
 .3كتاب " موسوعة الفلسفة الغربية
املعاصرة ج  / " 8عمل مشرتك /
منشورات
ضفاف

االمان -االختالف
/

الرباط

-

–اجلزائر -

بريوت8013/
 .4كتاب " املاركسية الغربية وما بعدها
"  /عمل مشرتك  /منشورات مكتبة

عدنان -االختالف  -ضفاف /
بغداد -اجلزائر -الرباط 8014 /

كتب الشكر والتقدير

عشرة كتب شكر وتقدير موجهة من
عمادة كلية اآلداب

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

 – 1مقرر الدراسات العليا
 – 8مقرر الدراسات االولية

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا
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العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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Dr.(assistant prof.)Karim Mousa Hussian
Philosophy-philosophy of science

Name and academic Title
&

(Major

Specialization
)Minor

Email

Engineer_kmhfee@yahoo.com
Thesis: Humanization of the Development of

Titles of MA thesis & Ph.D
dissertation

science in Thomas Kuhn Philosophy
Dissertation: Philosophy of Science: from
rationality to irrationality
1" Scientific Revolutions and Political
Revolutions from view of Philosophy of
science " ( Kitabat Magazine , Baghdad
2008 ) , sole-authored
2" Marxian Features in Philosophy of
Thomas Kuhn " ( Al – Austathe Magazine
, Baghdad 2012 ) , sole-authored
3" Dialectical and Genetic tendency in

Titles of Published Research

Philosophy of Thomas Kuhn " ( Social
Sciences Magazine , Baghdad 2012 ) soleauthored
4" Philosophy of Neutrosophy " ( Al –
Adab Magazine 2013 ) sole-authored
5" Artificial Intelligence from View of
Philosophy

of

Mind " ( Philosophy

Magazine 2014 ) , sole-authored
6"Argument of Probability Theory in
Philosophy of Science"

7" The Intelligence of Living Matter in
Progress of Philosophy of Life"
1. " Philosophy of Science : From Rationality

Titles

of

Published

(Authored

Books

&Translated

Books)

Letters of

Appreciation &

toward
Irrationality " ( Dar Al – Farabi Press , Beirut 2012
)
Sole-authored
2. " Sociology of Science – A Reading to
Philosophy of Thomas Kuhn " ( Press and
Publishing of Culture Ministry of Iraq ,
Baghdad 2014 ), sole-authored
3. " Contemporary Western Philosophy
"second Volume ( Editions Ehkhtilef – Difaf
Publishing , Rabat 2013 ) , co-authored
4. " Western Marxism and Postmarxism "
( Editions Ehkhtilef – Difaf Publishing , Rabat
2014 ) co-authored
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Recognition.
Professional Experience
Membership

(Journals,

Scientific committees, etc.)
Total Number of Supervised

3

Graduate Students.
Total Number of Graduate
Examining Committees.
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