الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

األستاذ الدكتور فيصل غازي جمهول
فلسفة
faisal.majhoul@gmail.com
أطروحة الدكتوراه:
نقد ابن رشد إلهليات ابن سينا
رسالة املاجستري:
حتليل اللغة يف رسالة فتجنشتاين
املنطقية الفلسفية

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 .1القوونان الالمية و لسووةلفتووشل لس الم و شةالالةل ق و ل
الفيسف  .ل
 .2الب نل لسةلميحة لجياشمش .ل
 .3تأثرلالفكرلالمربةلالةمشصرلبشلفكرلالميةةلالغربةل
(شبيةلشة للوإتةشع للمظهر) .ل
 .4أفكننلومحشول لالخروجلمالالس شجلالدوغةشتة .ل
 .5الرؤة لب الاإلثبشتلواللفة .ل
 .6الدفاتشتلالةل ق لالمرب لالةمشصرة .ل
 .7تحي للالمشلملعلدلس الم شةا .ل
 .8مغشل شتلاالت ل شج.
 .9البموووودلالوووودةلةلليةنتوووو قالعلوووودلإ وووونانلال ووووفشل
والة نس .
 .10الفيسف لب الالمرقلوالغرب.
 .11قنان الالفكرلاألتشت .
 .12نقدلبرتراندلفتللليةشفكس .
 .13تنافةخلالفيسف لالمرب لاإلتالم ،لممكي لال سوة ل
والةح نى.
 .14الفوووووشفابةلوالةنتووووو قا،لمخ وووووشفاتلموووووالك وووووشبل
الةنت قالالكب ر.
 .15مملالالفيسف لعلدلبرتراندلفتلل[مخ شفات].

 .16إششفاتلإلالالةسأل لالدةل لعلدلحسشملاآللنتة.
 .17طهلحس الوالةسأل لالدةل .
 .18لوونيس فلس الم و شةا.لمنتوونع لاالبحووشفلالفيسووف ،ل
الفيسف لالغرب لالةمشصرة.
 .19عيوووةلالووونفيالنشقوووداالليةل ووو لاألفتووو ة.لضوووةال
ك ووشبل(عيووةلالوونفيا،لملظوونفاتلم لنع و ،لماةنع و ل
مووالالبووشح ا.لتحرةوورلالدووشالعبوودلالحس و الومحةوونيل
الق سة( .ل

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

كتب الشكر والتقدير

عيالضفشفلالفيسف .ليافلأباد،لبغدايل .2004ل
نقدلابالفشودلإلله وشتلابوالتو لش.ليافلالهوشيا،لب وروتل
.2005
عيةلالنفيا،لقراءةلنقدة لسةلآفائهلالةلها .ل(منقفل
الووونفيالمووووالالةل وووو لاألفتوووو ة).ل(موووورلآ وووورةا).ل
الحضووشفة للي بشع و لواللموور،لالمووراق-بغووداي.لمستس و ل
المشففللية بنعشت،لب روت-لبلشن،ل(ط)1ل.2008
تحي وللاليغو لسوةلفتوشل لس المو شةالالةل ق و لالفيسووف .ل
يافلالك بلالمية ،لب روت-لبلشنل.2009
سةلالغيو لوالةغشل و لأولالسفسو لاليغنةو .ليافلالك وبل
المية ،لب روت-لبلشنل.2009
أغل وووو لومنعظوووو .لملموووونفاتليافل ناووووملالةموووورق ل
(،)29لبغدايل.2011
مد للإلالالةل .ليافلومك ب لعودنشن،لبغوداي،لشوشف ل
الة لبة،ل.2013
سووووةلالفيسووووف لوالةل وووو لوالفكوووورلالمربووووةلالةمشصوووور.ل
ملموونفاتلاال و الفل(الا)ائوور)،لملموونفاتلضووفشفل
(الرةشض)،لال بم لاألولال .2015ل

وزير6 :
رئيس جامعة6 :

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد
رئيس قسم الفلسفة يف كلية اآلداب،
جامعة بغداد

 كلية،معاون العميد للشؤون العلمية
اآلداب جامعة بغداد
عضو الفريق االستشاري لقسم الفلسفة

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

)2015( يف بيت احلكمة

والفرق االستشارية
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Name and academic Title
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Email

(Prof) Faisal Ghazi Majhoul
Philosophy
faisal.majhoul@gmail.com
Ph. D: Averroes' Criticism of Avicenna's
Theology

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

M. A: The Analysis of Language in
Wittgenstein's Tractatus LogicoPhilosophicus.

Titles of Published Research
Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)

Letters of Appreciation & Recognition.

Dean of the College of Arts, University of Baghdad.

Professional Experience
Membership

(Journals,

12

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

Member in philosophical studies / Bait Al-Hikma,
Baghdad

20

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.
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