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املاجستري: أزمة نظرية رسالة  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

 اجملموعات

اطروحة الدكتوراه: التأثري السيميائي 

يف تأويل نصر حامد أبو زيد للنص 

 الديين

 تركيب االستدالل التواتري 1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

 تعريف الالمعرف املنطقي 2

دراسة يف فكر  -مرجعيات القراءة 3

 عبد الكريم سروش

أثر النص الرشدي  -اجلابري الشاب 4



 يف قراءة حممد عابد اجلابري للرتاث

دراسة حول نصوص  -مفهوم الوحي 5

 حممد جمتهد الشبسرتي

تأسيس نص صدر الدين الشريازي  6

 للوعي الفلسفي عند مرتضى مطهري

 / عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 ب شكر من السيد العميدكت 11 كتب الشكر والتقدير

 مقرر الدراسات األولية اليت تقلدها ةاإلدارياملناصب 

 مقرر الدراسات العليا

 رئيس قسم

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

عضوية قسم الدراسات الفلسفية يف بيت 

 احلكمة

 3 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 5 املناقشاتالعدد اإلمجالي للمشاركة يف 

 



 

Assistant professor D. ammar abdul 

kadhim rommy 
Name and academic Title 

Philosophy- arab and islamic 

contemporary thought 
Specialization (Major & Minor) 

Ammar-74@yahoo.com Email 

 Theory crisis 

Semiotic influence in nasr hamed 

abu zaid interpretation of religious 

text 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

Installation inferred altoatri 

Definition of logical allamaraf 

Alqrah- terms of reference of the 

study at the thought of abdul karim 

soroush 

Young jabri- effects of legal text to 

read mohammed abed al- jabri 

heritage 

Alouha- concept study on 

nsosmamed assiduous alshbstre 

Founding text din al- shirazi issued 

consciousness philosophical about 

morteza motahhari 

Titles of Published Research  



/ 
Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

       10 Letters of Appreciation & Recognition. 

Rapporteur of initial studies 

Rapporteur of graduate studies 

Head of department 

Professional Experience 

Memberships philosophical studies 

at the house of wisdom 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

3 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

5 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


