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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

الدكتوراه/امليتافيزيقا عند وايتهيد
املاجستري /األنا عند فخته

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 مفهوم الكوجيتو الديكارتي - 51025102
 اما البحوث يف عام 5102- 5112 -كتـــاب التـــارية فلســـفة ـ ـ

اصـــالة

الشرق ومتركز الغرب
 االجتاهــاا الفلســفية للقيــاداا يفالعراق  /حبث مشرتك مع أ.د .علـي
حسون الطائي
 املنظــــور الفلســــفي للع قــــة ــــالقـــواا و عـــا اال عـــاد اال

قيـــة

لقائــد االداري  /حبــث مشــرتك مــع
أ.د .علي حسون الطائي
 مفهــوم الوجــود يف الفكــر الفلســفياملعاصر .
 -العوملة

االشكالية واملواجهة

 االنسان يف الفلسفة الوجودية -احلرية االنطلوجية يف فلسفة سارتر

 املنظور الفلسفي ملشكلة الزمان يفالفكر الفلسفي .
 -االنتقـا مـا الشـىل ال الــيق

يف

فلسفة كانط .
 اما البحوث املشرتكة اال ـ ـ ق الدمقراطيـــة عنـــد جـــونديــوي  /حبــث مشــرتك مــع ــح
صدام

سم

 مفهــوم احلريــة والفردانيــة يف فكــراوشوو  /حرير در .
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير

 كت ا االنظمة اامالنا يت قيةيفياامالق ا الق ا مالونيتهيدال ممال3102الال.
 2كتب شكر ما عمداء الكلية عام - 5102
 / 5102و  8كتب يف السنواا املا ية ما
رئيس جامعة غداد ورئيس اجلامعة العراقية
وما وكيل وزارة حقوق االنسان والباقي ما
عمداء الكلية .

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

رئيس اللجنة االمتحانية يف قسم الفلسفة
وعضو اللجنة العلمية يف قسم الفلسفة .

ذكر العضوية يف هيئاا حترير اجمل ا العلمية والفرق
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