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السيرة العلمية لعميد كلية االداب

الدكتور صالح فليفل عايد حسن الجابري

اسم الشهرة العلمية :صالح الجابري

تاريخ الميالد ومحله 6611 :ذي قار

التحصيل العلمي :الدكتوراه

اللغات التي يجيدها :العربية  +االنجليزية

سنوات الخدمة 22 :سنة.

الدرجة العلمية :أستاذ مساعد.
الدرجة الوظيفية :األولى

الشهادات الحاصل عليها:
.6

بكالوريوس فلسفة (بترتيب الثاني على قسمه) بدرجة جيد جدا عال من قسم الفلسفة في

كلية اآلداب جامعة بغداد .6699 -6691

.2

.6662

.3

.6661

ماجستير فلسفة (فلسفة العلم) بدرجة جيد جداً من جامعة بغداد ـ كلية اآلداب-6666 ،

دكتوراه فلسفة (فلسفة المنطق) بدرجة جيد جداً من جامعة الكوفةـ كلية اآلداب-6661 ،

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

البحوث النفسية.

من  6669- 6663استاذا في قسم الفلسفة ـ كلية اآلداب ـ في جامعة الكوفة.

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

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

األعمال اإلدارية:

 .6رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز البحوث النفسية ،جامعة بغداد من 6663-6662
 .2معاون العميد للشؤون العلمية في كلية اآلداب ـ جامعة ذي قار ،عام .2006

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

المؤلفات العلمية المنشورة

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

 .2فلسفة العقل ،التكامل العلمي والميتافيزيقي ،دار الفارابي ،بيروت.2062 ،
 .3الباراسيكولوجي من المنظور العلمي ،دار األوائل ،دمشق.2003 ،
 .1الوعي والعالم ،دار األوائل ،دمشق.2001 ،

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

 .1حفريات في االستبداد ،قراءة نقدية ،دار العارف ،بيروت. 2060،
 .1االصالح الديني والسياسي ،دار االنتشار العربي ،بيروت.2066 ،

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

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

.60

يورغن هابرماز ،العقالنية التواصلية في ظل الرهان االيتيقي ،مشترك مع باحثين

عرب وعراقيين ،ابن النديم للنشر ،الجزائر.2062 ،

البحوث الفلسفية:

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

 .2التفكير وصدمة التغيير ،أنماط التحول في العراق بعد  ،2003مجلة الكوفة ،العدد الثاني للسنة

الثاني ،نيسان.2063 ،

 .3قراءة كانت على ضوء الفلسفة اإلسالمية ،مجلة األستاذ ،كلية التربية ابن رشد.2062 ،
 .1فكر الصدر وفلسفة الحداثة ،مجلة كلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية.2063 ،

 .1فلسفة العلم واستراتيجيات التعليم العالي ،وقائع المؤتمر السنوي للجامعة المستنصرية.2062 ،
 .1مشكلة العقل والجسم ،المؤتمر العلمي الخامس ،لكلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية.2066 ،
.1

النظرية والتفسير العلمي (بحث في فلسفة العلم) ،وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلية اآلداب

الجامعة المستنصرية ،المنعقد في  63-66نيسان.6661 ،

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

لسنة .2003

 .6قراءة في فلسفة ديكارت ،مجلة الجامعة األسمرية العدد الثاني لسنة .2001
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.60

ماوراء المنطق ،بحث في أسس التصور والتصديق ،مجلة الجامعة االسمرية ،العدد

.66

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

السادس لسنة .2001
.62
.2002

.63
.61

قراءة نقدية لالستشراق وموقفه من اإلسالم ،مجلة الدعوة االسالمية ،العدد 66لسنة
الخبرة الصوفية وتطور الوعي ،مجلة الدعوة االسالمية ،العدد  20لسنة .2003

عقالنية التعليل العلمي ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب ،جامعة المرقب ،العدد

األول ،لسنة  ،2002ليبيا.
.61

النص وحركية الواقع ،مجلة الملتقى للنشر األلكتروني.2002 ،

.61

فلسفة العلم والمسار االبستمولوجي للواقع ،مجلة فضاءات العدد 6 ،لسنة ،2003

طرابلس.
.61

كيف تكون الحجج المتعالية ممكنة  ،فورستر ،ترجمة عن االنجليزية ،نشر في مجلة

فضاءات ،العدد  62لسنة .2001
.69

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

.66

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

.20

.2009

.26

.1

التسامح ومبادئ السلم االجتماعي ،ندوة بيت الحكمة باإلشتراك مع جامعة ذي قار،
العنف ،دراسة وتحليل ،ضمن ندوة بيت الحكمة ،المنعقدة في سوق الشيوخ.2009 ،

البحوث الفكرية السياسية:

.6

الديمقراطية والدولة الدستورية ،يورغن هابرماز( ،ترجمة عن االنجليزية) عن

مجلة ،Radical philosophyنشر في مجلة فضاءات ،العدد  62لسنة .2001
.2

تفكيك الفكر العراقي المعاصر (محمد باقر الصدر أنموذجا)  ،مجلة جدل

.3

أسس الديمقراطية ((قراءة في جدل الحرية والمساواة بين الفكر الغربي والفكر

.1

مبادئ التفكير اإلستراتيجي عند الشهيد محمد باقر الصدر ،مجلة التضامن

العراقية العدد الثاني لسنة .2001

اإلسالمي) بحث نقدي ،منجز ،مقبول للمشاركة في مؤتمر جامعة النهرين 3-2 ،آيار.2009 ،

اإلسالمي.2009 ،
.1

أمة في قرية ،عشيرة آل جويبر والعمل السياسي والمسلح ضد نظام البعث،

بحث ألقي في مؤتمر كلية اآلداب ،جامعة ذي قار.2001 ،
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.1

تفكيك االستبداد والتطرف واإلرهاب ،في بحث في االيدولوجيا الدينية السياسية،

.1

التطرف الديني في ضوء التحليل الفلسفي والسيكولوجي ،مجلة الجامعة

.9

فلسفة التشريع اإلسالمي ،الحجاب وحرية المرأة أنموذجا ،مؤتمر المرأة في

بحث مشارك ،في مؤتمر بيت الحكمة وكلية الفقه في جامعة الكوفة ،لسنة .2001

االسمرية ،العدد الثاني لسنة .2001

اإلسالم ،المنعقد في الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية في ليبيا ،سنة  .2003نشر ضمن وقائع

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

البحوث الفكرية :

مركزية الثقافة الغربية ،مجلة فضاءات  ،العدد 66لسنة ،2003

.6

طرابلس.
.2

مشاريع نهضة أم مشاريع انتكاس ،قراءة في الفكر العربي .مجلة

.3

الدين واالسطورة .فضاءات ،العدد  69لسنة .2001

.1

آالم المسيح ،فضاءات ،العدد  ،61لسنة .2001

فضاءات ،العدد ،61لسنة .2003

الترجمات المنجزة:

.6

.2063

.2

.3

نظرية الفعل التواصلي(كتاب) ،ضمن كتاب هابرماس ،دار ابن النديم ،الجزائر،
التفكيك (بحث) :جيمس .ي .فالكونر .منشور على موقع مجلة الملتقى االلكترونية.

الدماغ والرقائق المعدنية(مقال علمي) عن مجلة العلوم األمريكية . 2001

البحوث والمقاالت العلمية:

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

 .3الباراسيكولوجي في إطار فلسفة الفيزياء المعاصرة (مقال) ،مجلة علوم ،العدد ،13لسنة .6661
 .1هل البارسيكولوجي علم؟ (مقال) ،مجلة علوم ،العدد  ،19لسنة .6662

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

لسنة .6662

 .1تأمالت فلسفية حول الباراسيكولوجي (مقال) ،مجلة الباراسيكولوجي والحياة ،مركز البحث

النفسية ،بغداد ،العدد  ،2لسنة .6662
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 .1االعتراضات العلمية والفلسفية على الباراسيكولوجي ،بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي
الثاني للباراسيكولوجي ،مركز البحوث النفسية ،بغداد.6662 ،

 .9التسويغ المنطقي للباراسيكولوجي ،بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الثالث للباراسيكولوجي،

مركز البحوث النفسية ،بغداد.6663 ،

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

.60

اسهام العنصر الروحي في التفاعل الحيوي في اإلنسان ،بحث منشور ضمن وقائع ندوة

الظواهر والرياضات الروحية في الباراسيكولوجي المنعقدة بتاريخ  ،6661-60-66مركز البحوث
النفسية بغداد.6661 ،

6

النشاطات العلمية واإلنتاج العلمي للدكتور صالح الجابري للعالم الدراسي – 2212
2211

.6

محاض ـ ـ ـرة بعن ـ ـ ـوان(( :فلسـ ـ ــفة الرياضـ ـ ــيات والعلـ ـ ــوم)) فـ ـ ــي مـ ـ ــؤتمر الرياضـ ـ ــيات والعلـ ـ ــوم

التطبيقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة لكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرياض ـ ـ ـ ـ ـ ــيات والحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبات ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي جامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكوف ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المنعق ـ ـ ـ ـ ـ ــد بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
.2066/3/23
.2

عضو لجنة تحكيم جائزة اإلبداع في و ازرة الثقافة لعام .2066

.3

االش ـ ـراف علـ ــى النشـ ــاط الثق ـ ـافي فـ ــي قسـ ــم الفلسـ ــفة بكليـ ــة اآلدابـ ـ ـ جامعـ ــة بغـ ــداد ،للعـ ــام

الدراسي  .2066-2060وقد قام بالنشاطات اآلتية:
أ-

إلق ـ ـ ـ ــاء محاضــ ـ ـ ـرة بعنـ ـ ـ ـ ـوان  :حفري ـ ـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ــبداد .2066/6/1 ،عل ـ ـ ـ ــى قاعـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ــدني

صالح في كلية اآلداب.
ب-

محاض ـ ـرة بعن ـ ـوان :المثقـ ــف والغربـ ــة ،ضـ ــمن الموسـ ــم الثقـ ــافي لقسـ ــم الفلسـ ــفة باالشـ ــتراك

م ـ ــع مجل ـ ــس بغ ـ ــداد الثق ـ ــافي الت ـ ــابع لمحافظ ـ ــة بغ ـ ــداد ،وبحض ـ ــور الس ـ ــيد مح ـ ــافظ بغ ـ ــداد .بت ـ ــاريخ
.2066/1/66
ت-

محاض ـ ـ ـرة بعن ـ ـ ـوان :التحليـ ـ ــل الفلسـ ـ ــفي للثـ ـ ــورات العربيـ ـ ــة الراهنـ ـ ــة فـ ـ ــي العـ ـ ــالم العربـ ـ ــي،

ضمن مهرجان الربيع في كلية اآلداب ـ جامعة بغداد ،بتاريخ .2066/1/21
ث-

محاض ـ ـرة فـ ــي مجلـ ــس بغـ ــداد الثقـ ــافي فـ ــي محافظـ ــة بغـ ــداد ،بعن ـ ـوان المتغي ـ ـرات الثقافيـ ــة

بعد سقوط الدكتاتورية في العراق ،بتاريخ .2060/66/62
الشكر والتقدير والشهادات التقديرية للعالم الدراسي .2211-2212
.6

شـ ـ ــهادة تقديريـ ـ ــة مـ ـ ــن معـ ـ ــالي وزيـ ـ ــر الثقاف ـ ـ ــة للمشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي تقيـ ـ ــيم أبحـ ـ ــاث ومؤلف ـ ـ ــات

المتقدمين لجائزة اإلبداع للعام .2066
.2

ش ـ ــكر وتق ـ ــدير م ـ ــع ش ـ ــهادة تقديري ـ ــة م ـ ــن الس ـ ــيد رئ ـ ــيس جامع ـ ــة بغ ـ ــداد لمناس ـ ــبة ص ـ ــدور

كتابين للمؤلف للعام الدراسي .2066-2060
.3

شـ ـ ــكر وتقـ ـ ــدير مـ ـ ــع شـ ـ ــهادة تقديريـ ـ ــة مـ ـ ــن كليـ ـ ــة الرياضـ ـ ــيات والحاسـ ـ ــبات فـ ـ ــي جامعـ ـ ــة

الكوفة للمحاضرة العلمية التي ألقيت في مؤتمرهم العلمي المنعقد بتاريخ .2066/3/23
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النشاط العلمي والثقافي لـ د .صالح فليفل عايد الجابري للسنة الدراسية .2212-2211
 .6مؤتمر العراق الفلسفي الخامس لكلية اآلداب ـ الجامعة المستنصرية المنعقد للمدة -22
 ،2066/66/23في البحث الموسوم (فلسفة العلم واستراتيجية التعليم العالي).
 .2المؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلداب في الجامعة المستنصرية المنعقد للفترة .2066/6/66-69
بالبحث الموسوم( :مشكلة العقل والدماغ :بحث في فلسفة العلم).

 .3مؤتمر المركز العلمي العراق "مستقبل الثقافة في العراق" الذي أقيم بتاريخ  .2062/3/60بالبحث
الموسوم :التحول السياسي –ثقافي في العراق بعد .2003
 .1ندوة قسم الفلسفة في كلية اآلداب جامعة بغداد ،باالشتراك مع قسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة
بغداد بتاريخ  ،2066/60/20بعنوان :فلسفة العلم ،عنوان البحث :الحتمية واالحتمالية ،قراءة في
ضوء الرؤية الواقعية.

 .1محاضرة بعنوان :الروحانية الحديثة ،في الندوة العلمية التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ـ
الجامعة المستنصرية ،بتاريخ .2062/3/69
 .1مشاركة في الندوة التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ـ ـ جامعة بغداد بعنوان :السؤال السياسي
وخطاب الحداثة.

 .1مشاركة في الندورة التي عقدها قسم الفلسفة في كلية اآلداب ـ جامعة بغداد ،بعنوان :التراث
وتحديات العصر ،بتاريخ 2062/1/2عنوان الورقة المقدمة :العولمة وتحديات العصر.
 .9ندوة حول :المنجز الفكري للشهيد السيد محمد باقر الصدر ،بتاريخ  2062/1/61عقدها مجلس
بغداد الثقافي في محافظة بغداد ،بالبحث الموسوم :المدرسة الفلسفية للسيد محمد باقر الصدر:

محاولة في مأسسة األفكار.

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


محاضرة بعنوان :أزمة الفكر في الثقافة العراقية المعاصره ،لألستاذ جمعة عبد اهلل ،بتايرخ



محاضرة بعنوان :التعددية الثقافية في العراق الهاشمي ،عرض نقدي ،القاها األستاذ علي

.2062/1/66

حاكم صالح ـ جامعة البصرةـ كلية اآلداب ،قسم الفلسفة .بتاريخ .2062/1/69


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

