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 امليتافيزيقا عند وايتهيدالدكتوراه/ عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

 األنا عند فخته املاجستري/

-5102مفهوم الكوجيتو الديكارتي  - عنوان البحوث العلمية املنشورة

5102 

 5102-5112اما البحوث يف عام  -

ــالة    - كتـــاب التـــارية فلســـفة  ـــ  اصـ

 الشرق ومتركز الغرب 

االجتاهــاا الفلســفية للقيــاداا يف     -

. علـي  العراق / حبث مشرتك مع أ.د

 حسون الطائي 

ــة  ــــ      - ــور الفلســــفي للع قــ املنظــ

القـــواا و عـــا اال عـــاد اال  قيـــة  

ــع    لقائــد االداري / حبــث مشــرتك م

 أ.د. علي حسون الطائي 

مفهــوم الوجــود يف الفكــر الفلســفي   -

 املعاصر .

 واملواجهة العوملة    االشكالية  -

 االنسان يف الفلسفة الوجودية  -

 يف فلسفة سارتر احلرية االنطلوجية -



املنظور الفلسفي ملشكلة الزمان يف  -

 الفكر الفلسفي .

االنتقـا  مـا الشـىل ال الــيق  يف     -

 فلسفة كانط .

 

 اما البحوث املشرتكة  -

ــون   - اال ـــ ق الدمقراطيـــة عنـــد جـ

ديــوي / حبــث مشــرتك مــع  ــح    

 صدام   سم

مفهــوم احلريــة والفردانيــة يف فكــر     -

 .اوشوو / حرير  در 

 

 املؤلفة واملرتمجة عنوان الكتب
كتاا االنظمة اامالنا يت قيةيفياامالقاا الق  اا مال -

 .الال3102ونيتهيدال ممال

 

-5102كتب شكر ما عمداء الكلية عام  2  كتب الشكر والتقدير

كتب يف السنواا املا ية ما  8و /   5102

رئيس جامعة  غداد ورئيس اجلامعة العراقية 

وما وكيل وزارة حقوق االنسان والباقي ما 

 الكلية .عمداء 

 رئيس اللجنة االمتحانية يف قسم الفلسفة  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

 وعضو اللجنة العلمية يف قسم الفلسفة .

 اليوجدذكر العضوية يف هيئاا حترير اجمل ا العلمية والفرق 



 االستشارية

 العدد اإلمجالي لإلشراف عل  طلبة الدراساا العليا
 ماجستري  2

 ماجستري 8دكتوراه و  4 اإلمجالي للمشاركة يف املناقشااالعدد 
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Name and academic Title 

 
Philosophy / contemporary philosophy 

Specialization (Major & Minor) 

Moh1974.2017@gmail.com Email 

PhD / metaphysics when 

Whitehead 

Master / ego when Fakhteh 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

The concept of Cartesian 

Alkojito 

- Transition from 

uncertainty to certainty in 

the philosophy Kant2015-

2016. 

- The research in 2005-2015 

- History book philosophy 

between the East and the 

originality of the 

concentration of the West 

- Philosophical trends of 

the leaders in Iraq / joint 

research with Prof. Ali 

Hassoun al-Taie 

- Philosophical perspective 

of the relationship between 

the forces and some of the 

ethical dimensions of the 

commander of administrative 

/ joint research with Prof. 

Titles of Published Research  



Ali Hassoun al-Taie 

- The concept of existence 

in contemporary 

philosophical thought. 

-Globalization and 

confrontation between 

problematic 

- Rights in existential 

philosophy 

- Freedom Alantlogih in the 

philosophy of Sartre 

- Philosophical perspective 

to the problem of time in 

philosophical thought. 

- The Joint Research 

- Ethics, the Balkan region 

when John Dewey / joint 

research with Saddam 

sacrificed Balm 

- The concept of freedom and 

individuality in the thought Aochuo / Silk 

Badr 

- A book of metaphysical 

systems in the philosophy of 

Whitehead in 2013. 

Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

6 books of thanks from 

college deans year 2015-2016 

/ and 8 books in the last 

years of the president of 

Baghdad University and head 

of the Iraqi League and 

Undersecretary of the 

Ministry of Human Rights and 

the rest of the college 

deans. 

Letters of Appreciation & Recognition. 

 

President of the exam committee in the 

Department of Philosophy 

Professional Experience 



 

There is no 

 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

M.A.5 

 

Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

4 .8 Master Ph.D. 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


