
1 
 

 

 االداب  كليةلعميد  السيرة العلمية
 لدكتور صالح فليفل عايد حسن الجابريا

 اسم الشهرة العلمية: صالح الجابري
 ذي قار 6611تاريخ الميالد ومحله: 

 التحصيل العلمي: الدكتوراه
 اللغات التي يجيدها: العربية + االنجليزية

 سنة. 22: سنوات الخدمة
 الدرجة العلمية: أستاذ مساعد.

 الدرجة الوظيفية: األولى
 الشهادات الحاصل عليها:

بكالوريوس فلسفة )بترتيب الثاني على قسمه( بدرجة جيد جدا عال من قسم الفلسفة في  .6
 .6699 -6691 كلية اآلداب جامعة بغداد

 -6666 ماجستير فلسفة )فلسفة العلم( بدرجة جيد جدًا من جامعة بغداد ـ كلية اآلداب، .2
6662. 

 -6661 فلسفة )فلسفة المنطق( بدرجة جيد جدًا من جامعة الكوفةـ كلية اآلداب،دكتوراه  .3
6661. 

. في جامعة بغداد، رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز 6662-2-66تاريخ أول تعيين: 
 البحوث النفسية.

 استاذا في قسم الفلسفة ـ كلية اآلداب ـ في جامعة الكوفة. 6669-  6663من 
 ستاذا في قسم الفلسفة في كلية االداب في جامعة السابع من ابريل في ليبيا.ا 6666-6669من 
 استاذا مساعدا في الجامعة االسمرية للعلوم االسالمية في ليبيا. 2001-6666من 
 ، أستاذا مساعدا في كلية اآلداب في جامعة ذي قار.20/1/2006 -2001من 

 لمية في كلية اآلداب جامعة ذي قار.شغل منصب معاون العميد للشؤون الع  2006في عام 
 أستاذا مساعدا في قسم الفلسفة في كلية اآلداب جامعة بغداد. 20/1/2006منذ يعمل 

 األعمال اإلدارية:
 6663-6662نفسية، جامعة بغداد من رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز البحوث ال .6

 .2006قار، عام  معاون العميد للشؤون العلمية في كلية اآلداب ـ جامعة ذي .2

 .2061عام  في كلية اآلداب جامعة بغداد وكالة رئيس قسم الفلسفة  -1
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 2061عميد كلية اآلداب جامعة بغداد عام  -1
 المؤلفات العلمية المنشورة

فلسفة العلم ، بحوث متقدمة في فلسفة الفيزياء والسببية والتزامن والعقل والدماغ، دار  .6
 .2001االنتشار العربي، بيروت، 

 .2062فلسفة العقل، التكامل العلمي والميتافيزيقي، دار الفارابي، بيروت،  .2

 .2003الباراسيكولوجي من المنظور العلمي، دار األوائل، دمشق،  .3

 .2001الوعي والعالم، دار األوائل، دمشق،  .1

 ، دمشق.2006االستشراق، قراءة نقدية، دار األوائل،  .1

 . 2060العارف، بيروت،حفريات في االستبداد، قراءة نقدية، دار  .1

 . 2066االصالح الديني والسياسي، دار االنتشار العربي، بيروت،  .1

الفلسفة العربية المعاصرة، مشترك مع مجموعة باحثين عرب، منشورات االختالف،  .9
 .2061الجزائر، 

 ، الجزائر.2063فلسفة التاريخ، مشترك مع باحثين عرب، ابن النديم للنشر،  .6

العقالنية التواصلية في ظل الرهان االيتيقي، مشترك مع باحثين يورغن هابرماز،  .60
 .2062عرب وعراقيين، ابن النديم للنشر، الجزائر، 

 البحوث الفلسفية: 

الميتافزيقا، النقد والنقد المضاد، المجلة الفلسفية، يصدرها قسم الفلسفة في كلية اآلداب، الجامعة  .6
 .2066المستنصرية، العدد الثالث، لسنة 

كوفة، العدد الثاني للسنة ، مجلة ال2003في العراق بعد  وصدمة التغيير، أنماط التحولالتفكير  .2
 .2063، نيسان، الثاني

 .2062قراءة كانت على ضوء الفلسفة اإلسالمية، مجلة األستاذ، كلية التربية ابن رشد،  .3

 .2063فكر الصدر وفلسفة الحداثة، مجلة كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية،  .1

 .2062فلسفة العلم واستراتيجيات التعليم العالي، وقائع المؤتمر السنوي للجامعة المستنصرية،  .1

 .2066مشكلة العقل والجسم، المؤتمر العلمي الخامس، لكلية اآلداب، الجامعة المستنصرية،  .1

داب النظرية والتفسير العلمي )بحث في فلسفة العلم(، وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلية اآل .1
 .6661نيسان،  63-66الجامعة المستنصرية، المنعقد في 

حركية المفاهيم في الفلسفة اإلسالمية، مجلة الجامعة اإلسمرية للعلوم االسالمية، العدد األول  .9
 .2003لسنة 

 .2001قراءة في فلسفة ديكارت، مجلة الجامعة األسمرية العدد الثاني لسنة  .6
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والتصديق، مجلة الجامعة االسمرية، العدد  ماوراء المنطق، بحث في أسس التصور .60
 .2001السادس لسنة 

 .2009الفهم كعالقة حوارية، المؤتمر الفلسفي لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة،  .66

لسنة  66قراءة نقدية لالستشراق وموقفه من اإلسالم، مجلة الدعوة االسالمية، العدد .62
2002. 

 .2003لسنة  20لدعوة االسالمية، العدد الخبرة الصوفية وتطور الوعي، مجلة ا .63

عقالنية التعليل العلمي، مجلة العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة المرقب، العدد  .61
 ، ليبيا.2002األول، لسنة 

 .2002النص وحركية الواقع، مجلة الملتقى للنشر األلكتروني،  .61

، 2003لسنة  6د، فلسفة العلم والمسار االبستمولوجي للواقع، مجلة فضاءات العد .61
 طرابلس.

كيف تكون الحجج المتعالية ممكنة ، فورستر، ترجمة عن االنجليزية، نشر في مجلة  .61
 . 2001لسنة  62فضاءات، العدد 

 .2001، لسنة 61العلم والدين واألسطورة، مجلة فضاءات العدد  .69

 .2001فلسفة الفيزياء المعاصرة، مجلة الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة،  .66

سامح ومبادئ السلم االجتماعي، ندوة بيت الحكمة باإلشتراك مع جامعة ذي قار، الت .20
2009. 

 .2009العنف، دراسة وتحليل، ضمن ندوة بيت الحكمة، المنعقدة في سوق الشيوخ،  .26

 البحوث الفكرية السياسية:  .1

الديمقراطية والدولة الدستورية، يورغن هابرماز، )ترجمة عن االنجليزية( عن  .6
 .2001لسنة  62، نشر في مجلة فضاءات، العدد Radical philosophyمجلة

تفكيك الفكر العراقي المعاصر )محمد باقر الصدر أنموذجا( ، مجلة جدل  .2
 .2001العراقية العدد الثاني لسنة 

أسس الديمقراطية ))قراءة في جدل الحرية والمساواة بين الفكر الغربي والفكر  .3
 .2009آيار،  3-2مقبول للمشاركة في مؤتمر جامعة النهرين، اإلسالمي( بحث نقدي، منجز، 

مبادئ التفكير اإلستراتيجي عند الشهيد محمد باقر الصدر، مجلة التضامن  .1
 .2009اإلسالمي، 

أمة في قرية، عشيرة آل جويبر والعمل السياسي والمسلح ضد نظام البعث،  .1
 .2001بحث ألقي في مؤتمر كلية اآلداب، جامعة ذي قار، 
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فكيك االستبداد والتطرف واإلرهاب، في بحث في االيدولوجيا الدينية السياسية، ت .1
 .2001بحث مشارك، في مؤتمر بيت الحكمة وكلية الفقه في جامعة الكوفة، لسنة 

التطرف الديني في ضوء التحليل الفلسفي والسيكولوجي، مجلة الجامعة  .1
 .2001االسمرية، العدد الثاني لسنة 

إلسالمي، الحجاب وحرية المرأة أنموذجا، مؤتمر المرأة في فلسفة التشريع ا .9
. نشر ضمن وقائع 2003اإلسالم، المنعقد في الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية في ليبيا، سنة 

 .2001المؤتمر في العدد الرابع من مجلة الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية، لسنة 

 البحوث الفكرية : 
، 2003لسنة  66ربية، مجلة فضاءات ، العددمركزية الثقافة الغ .6

 طرابلس.

مشاريع نهضة أم مشاريع انتكاس، قراءة في الفكر العربي. مجلة  .2
 .2003، لسنة 61فضاءات، العدد

 .2001لسنة  69الدين واالسطورة. فضاءات، العدد  .3

 .2001، لسنة 61آالم المسيح، فضاءات، العدد  .1

 الترجمات المنجزة:

لي)كتاب(، ضمن كتاب هابرماس، دار ابن النديم، الجزائر، نظرية الفعل التواص .6
2063       . 

 التفكيك )بحث(: جيمس. ي. فالكونر. منشور على موقع مجلة الملتقى االلكترونية.                                   .2
 .  2001الدماغ والرقائق المعدنية)مقال علمي( عن مجلة العلوم األمريكية  .3

 الت العلمية:البحوث والمقا

 .6661، لسنة 1التحليل الفلسفي للعلوم الجديدة، علم الساي، مجلة آفاق عربية، العدد .6
 .6661تشرين األول،  60-6ماهوية اإلنسان وقواه العقلية، مجلة آفاق عربية، العدد  .2

 .6661، لسنة 13الباراسيكولوجي في إطار فلسفة الفيزياء المعاصرة )مقال(، مجلة علوم، العدد .3

 .6662، لسنة 19هل البارسيكولوجي علم؟ )مقال(، مجلة علوم، العدد  .1

، 3من وحي الطبيعة )مقال(، مجلة الباراسيكولوجي والحياة، مركز البحوث النفسية، بغداد، العدد .1
 .6662لسنة 

تأمالت فلسفية حول الباراسيكولوجي )مقال(، مجلة الباراسيكولوجي والحياة، مركز البحث  .1
 .6662، لسنة 2بغداد، العدد النفسية، 
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االعتراضات العلمية والفلسفية على الباراسيكولوجي، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي  .1
 .6662الثاني للباراسيكولوجي، مركز البحوث النفسية، بغداد، 

التسويغ المنطقي للباراسيكولوجي، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الثالث للباراسيكولوجي،  .9
 .6663البحوث النفسية، بغداد، مركز 

السببية التراجعية في الباراسيكولوجي، بحث منشور ضمن وقائع الندوة العلمية الخامسة  .6
 .6661للباراسيكولوجي، مركز البحوث النفسية بغداد، 

اسهام العنصر الروحي في التفاعل الحيوي في اإلنسان، بحث منشور ضمن وقائع ندوة  .60
، مركز البحوث 6661-60-66ية في الباراسيكولوجي المنعقدة بتاريخ الظواهر والرياضات الروح

 .6661النفسية بغداد، 
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 – 2212النشاطات العلمية واإلنتاج العلمي للدكتور صالح الجابري للعالم الدراسي 
2211 

ــــــوم  .6 ــــــي مــــــؤتمر الرياضــــــيات والعل ــــــوم(( ف ــــــوان: ))فلســــــفة الرياضــــــيات والعل محاضــــــرة بعن
ـــــــــــــة الرياضـــــــــــــيات والحاســـــــــــــب ـــــــــــــد التطبيقيـــــــــــــة لكلي ـــــــــــــاريخات فـــــــــــــي جامعـــــــــــــة الكوفـــــــــــــة، المنعق  بت

23/3/2066 . 
 .2066عضو لجنة تحكيم جائزة اإلبداع في وزارة الثقافة لعام  .2
ـ جامعـــــة بغـــــداد، للعـــــام افي فـــــي قســـــم الفلســـــفة بكليـــــة اآلدابـــــاالشـــــراف علـــــى النشـــــاط الثقـــــ .3

 . وقد قام بالنشاطات اآلتية:2066-2060الدراسي 
ة مـــــــــدني قاعـــــــــ. علـــــــــى 1/6/2066إلقـــــــــاء محاضـــــــــرة بعنـــــــــوان : حفريـــــــــات االســـــــــبداد،  - أ

 صالح في كلية اآلداب.
قســـــم الفلســـــفة باالشـــــتراك الثقـــــافي لموســـــم المحاضـــــرة بعنـــــوان: المثقـــــف والغربـــــة، ضـــــمن  - ب

مـــــع مجلـــــس بغـــــداد الثقـــــافي التـــــابع لمحافظـــــة بغـــــداد، وبحضـــــور الســـــيد محـــــافظ بغـــــداد. بتـــــاريخ 
66/1/2066. 

بعنـــــــوان: التحليـــــــل الفلســـــــفي للثـــــــورات العربيـــــــة الراهنـــــــة فـــــــي العـــــــالم العربـــــــي، محاضـــــــرة  - ت
 .21/1/2066ضمن مهرجان الربيع في كلية اآلداب ـ جامعة بغداد، بتاريخ 

محاضـــــرة فـــــي مجلـــــس بغـــــداد الثقـــــافي فـــــي محافظـــــة بغـــــداد، بعنـــــوان المتغيـــــرات الثقافيـــــة  - ث
 .62/66/2060بعد سقوط الدكتاتورية في العراق، بتاريخ 

 .2211-2212لشكر والتقدير والشهادات التقديرية للعالم الدراسي ا

تقيـــــــيم أبحـــــــاث ومؤلفـــــــات  للمشـــــــاركة فـــــــيمـــــــن معـــــــالي وزيـــــــر الثقافـــــــة  شـــــــهادة تقديريـــــــة .6
 .2066لعام لالمتقدمين لجائزة اإلبداع  

شـــــكر وتقـــــدير مـــــع شـــــهادة تقديريـــــة مـــــن الســـــيد رئـــــيس جامعـــــة بغـــــداد لمناســـــبة صـــــدور  .2
 .2066-2060راسي كتابين للمؤلف للعام الد

شــــــكر وتقــــــدير مــــــع شــــــهادة تقديريــــــة مــــــن كليــــــة الرياضــــــيات والحاســــــبات فــــــي جامعــــــة  .3
 .23/3/2066الكوفة للمحاضرة العلمية التي ألقيت في مؤتمرهم العلمي المنعقد بتاريخ 
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 .2212-2211النشاط العلمي والثقافي لـ د. صالح فليفل عايد الجابري للسنة الدراسية 

-22الفلسفي الخامس لكلية اآلداب ـ الجامعة المستنصرية المنعقد للمدة مؤتمر العراق  .6
 ، في البحث الموسوم )فلسفة العلم واستراتيجية التعليم العالي(.23/66/2066

. 66/6/2066-69المؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلداب في الجامعة المستنصرية المنعقد للفترة  .2
 ماغ: بحث في فلسفة العلم(.بالبحث الموسوم: )مشكلة العقل والد

. بالبحث 60/3/2062مؤتمر المركز العلمي العراق "مستقبل الثقافة في العراق" الذي أقيم بتاريخ  .3
 .2003ثقافي في العراق بعد –الموسوم: التحول السياسي 

ة ندوة قسم الفلسفة في كلية اآلداب جامعة بغداد، باالشتراك مع قسم الفيزياء في كلية العلوم جامع .1
، بعنوان: فلسفة العلم، عنوان البحث: الحتمية واالحتمالية، قراءة في 20/60/2066بغداد بتاريخ 

 ضوء الرؤية الواقعية. 
محاضرة بعنوان: الروحانية الحديثة، في الندوة العلمية التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ـ  .1

 .69/3/2062الجامعة المستنصرية، بتاريخ 
دوة التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ـــ جامعة بغداد بعنوان: السؤال السياسي مشاركة في الن .1

 وخطاب الحداثة.
مشاركة في الندورة التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ــ جامعة بغداد، بعنوان: التراث  .1

 .عنوان الورقة المقدمة: العولمة وتحديات العصر2/1/2062وتحديات العصر، بتاريخ 
عقدها مجلس  61/1/2062ندوة حول: المنجز الفكري للشهيد السيد محمد باقر الصدر، بتاريخ  .9

بغداد الثقافي في محافظة بغداد، بالبحث الموسوم: المدرسة الفلسفية للسيد محمد باقر الصدر: 
 محاولة في مأسسة األفكار.

 .3/1/2062محاضرة بعنوان: الوحي وحركة التاريخ، في مجلس بغداد الثقافي،  .6
 أشرفت على النشاطات الثقافي في مجلس بغداد الثقافي ـ محافظة بغداد، اعدادا وتقديما، كاآلتي: .60

  محاضرة بعنوان: أزمة الفكر في الثقافة العراقية المعاصره، لألستاذ جمعة عبد اهلل، بتايرخ
66/1/2062. 

 ،القاها األستاذ علي  محاضرة بعنوان: التعددية الثقافية في العراق الهاشمي، عرض نقدي
 .69/1/2062حاكم صالح ـ جامعة البصرةـ كلية اآلداب، قسم الفلسفة. بتاريخ 

  ،محاضرة بعنوان: أدب الحيوان في النقد العربي المعاصر: للدكتور محمد كريم الكواز
 .2062/ 21/1كلية اإلمام الكاظم. بتاريخ 

 
 

 
 


