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االسـم واللقب العلمي
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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة  - 1مذهب املنفعة العامة عند جون ستيوارت مل
الدكتوراه

 - 2التجربة الفلسفية عند حسام حمي الدين اآللوسي
(املنهج والرؤية)

عنوان البحوث العلمية املنشورة  - 1اجملتمعات اإلسالمية وجتربة العلمنة عند حممد
اركون.
 - 2احلداثة يف فكر حممد سييال.
 - 3األمنوذج احلضاري الغربي وأثره يف الفكر العربي من
منظور حممد عابد اجلابري.
 - 4اشكالية العالقة بني الدين والعلم يف الفكر العربي
املعاصر :التيار العلماني امنوذجاً.
 - 5اشكالية اآلخر يف الفلسفة الوجودية.

 - 6أثر العلوم اإلنسانية يف قراءة حممد أركون للرتاث
اإلسالمي.
 - 7الثقافة والتنوير الثقايف يف الفكر العربي املعاصر.
 - 8مسري أمني ونقد اخلطاب السلفي.
 - 9العلمانية يف اخلطاب العربي املعاصر :جورج طرابيشي
أمنوذجاً.
 - 11أثر النزعة التجريبية يف دراسات جون ستيورات مل
األخالقية
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها
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 - 1رئيس قسم العلوم السلوكية.
 - 2رئيس قسم الفكر اإلسالمي.
 - 3مدير خدمات جممع كليات باب املعظم.

ذكر العضوية يف هيئات حترير
اجملالت العلمية والفرق

االستشارية
6

العدد اإلمجالي لإلشراف على
طلبة الدراسات العليا

13

العدد اإلمجالي للمشاركة يف
املناقشات

Name and academic Title

Specialization (Major & Minor)
Email

Asis. Prof. dr. Hussein Abdulzahra
Al-sheekh
Islamic philosophy/ philosophical
Thought Arabic Contemporary
dr.h.shnit@gmail.com
1- The Public benefit doctrine at
John Stuart Mill.

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

2- Philosophical experience at
Hussam Mohi Aldean Alaloosi (the
Syllabus and the vision)

Titles of Published Research

1- Islamic societies and the
experience of secularization at

Mohammed Arkoun.
2- Modernity at the thought of
Muhammad Ciela.
3- Western model of civilization and
its impact on the Arab Thought
from the perspective of
Mohammed Abed al-Jabri.
4- The problematic relationship
between religion and science in the
contemporary Arab thought: a
model secular trend.
5- Another problematic in the
existential philosophy.
6- The impact of the humanities in
Mohammed Arkoun reading for the
Islamic Heritage.
7- Culture and cultural
enlightenment in the contemporary
Arab Thought.
8- Samir Amin and criticism of the
Salafi discourse.
9- Secularism in the Arab
contemporary discourse: George

Tarabichi model.
10- The impact of the experimental
tendency in Jon Stewart Mill ethical
studies.
Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.
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1- Head of the Department of
Behavioral Sciences

Professional Experience

2-Head of the Department of the
Islamic thoughts
3-service manager of the

Membership

(Journals,

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

6

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.
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