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

د .عبد الكريم سلمان حممد الشمري
فلسفة  /فلسفة اسالمية
-الفلسفة االهلية يف كتاب املقاصد
(ماجستري )
نقد املتكلني ملشكلة العلم االهلي عند
الفالسفة (دكتوراه)

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 منهج التفكري الفلسفي عند فالسفةاملشرق العربي .
 اخلطاب الفلسفي وكيفية تصديقهيف اجملتمع االسالمي .
 نظرية املقوالت عند ابو يوسفالكندي .
 -مشكلة الوجود يف فكر حسام

الدين االلوسي .
 نقد املتكلمني ملشكلة املعاد عندالفالسفة .
 تفسري الشر يف الوجود -التناهي

والالتناهي

/دراسة

حتليلية الراء الفالسفة واملتكلمني
 امليتافيزيقا والتطور عند بريس نظرية املعنى عند بريس . -مشكلة العلم االهلي يف الفكر الفلسفي

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 -الشرح الكبري ملقوالت ارسطو  ,البي الفرج بن

الطيب البغدادي (مشرتك)
 -الفلسفة االهلية يف كتاب املقاصد

كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها

04
رئيس قسم الفلسفة

عضو استشاري ببيت احلكمة

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

, استشاري يف الرتقيات
054

والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات
العليا

084

Name and academic Title
Specialization (Major & Minor)

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Abdul Karim Salman Mohammed alShammari
Philosophy / Islamic philosophy
--

Email

Divine philosophy in a book
)purposes (MS
Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Criticism of those who lean to the
problem of divine science
)philosophers (PhD

Titles of Published Research

Approach philosophical thinking -

.when philosophers Levant
Philosophical discourse and how to believe in the Islamic
.community
Theoretical arguments at Abu .Yousef Canadian
The problem of existence in the .thought Hossam Eddin al-Alusi
Criticism of the speakers to the .problem of re-philosophers
Interpretation of evil to exist Finiteness and infinitude / analytical study of the opinions of
philosophers and speakers
Metaphysics and sophistication when Pierce

The theory of meaning when Pierce
Divine science problem in
philosophical thought
Explanation of the great Titles of Published Books (Authored arguments of Aristotle, the father
&Translated Books)
)Faraj Bin Tayyib al-Baghdadi (joint
Divine philosophy in a book purposes
Letters of Appreciation & Recognition.
Professional Experience
Membership

(Journals,

04
Head of Department of Philosophy

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

Advisory member house of wisdom
,Consultant in promotions
054

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

084

