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املاجستري

(- 1:االستقراء واالستدالل يف

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه الفلسفة احلديثة).والدكتوراه( - 2:نظرية التطور
بني داروين وبرجسون ـ دراسة حتليلية نقدية) ـ
1لعدد الكلي  11 :حبثا  .عناوينها كاالتي :
 1ـ نظرية النشوء واالرتقاء بني العلم والفلسفة .
 2ـ التطور اخلالق عند برجسون .
عنوان البحوث العلمية املنشورة

 3ـ العلم البنيوي واسرتاتيجية التفكيك .
 1ـ العوملة مبفهومها الفلسفي املعاصر .
 5ـ الفلسفة وعلم اخللية واثارها املعاصرة .
 6ـ فيزياء الدقائق االولية والدقائق املضادة
واثارها املعاصرة .

 7ـ االسس الفلسفية والعلمية لثورة العلم
والتكنولوجيا املعاصرة (النانوتكنولوجي).
 8ـ الفلسفة وكشف بكرتيا البنسلني ( .دراسة
معاصرة ) .
 9ـ النقد الفلسفي والعوملة ( قيد النشر ) .
 - 11أزمة النظام الرأمسالــي واثاره املعاصرة .
 11ـ حبث عن فلسفة العلم (قيد النشر ) .
12ـ حبث عن الفيزياء (قيد النشر ) .
13ـ حبوث اخرى قيد االجناز عددها )2(1

 1ـ كتاب بعنوان  ( :دراسات يف الفلسفة العلمية
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

واالنسانية ) .
 2ـ كتاب ( :معجزات اخلالق العظيم تدحض
التطور علميا وفلسفيا ) .

 3ـ كتاب قيد الطباعة بعنوان  ( :دراسات معاصرة
يف فلسفة العلم ) .
كتب الشكر والتقدير

املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت
العلمية والفرق االستشارية

 1من الوزير  ،و  2من رئيس جامعة  ،و  1من
العمـيد  .وشهادتان تقديـــــريتان .
اليوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اليوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة
الدراسات العليا
العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Assistant Professor Dr. Ghada
Abdu-Al-Sat tar Mahde

العـــــــــــــــدد االمجالي  ) 1 ( :مناقشات .

Name and academic Title

Philosophy , Philosophy of
Science and Contemporary of
Philosophy .

)Specialization (Major & Minor

Email: ghadahdr@yahoo.com.

ghadahdr@yahoo.com
1-Induction and Deduction in

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Modern Philosophy.
2- Theory of Evolution between
Darwin and Bergson.
Evolution between the
Science and Philosophy.
2- Creative Evolution at Bergson.
3-Structual Science and
Demonstrational strategy.
4- Globalization under view of
Philosophy.
5- Philosophy and Cell with

Titles of Published Research

contemporary effects.
6- Philosophical Physics of Manor
and Non Manor s Matter.
7- Basics of Philosophy and Science
to Revolution of Nanotechnology.
8- Philosophy and AL- Bensalen
Virus.
9- Philosophical critic and
Globalization.
10- Crises of Capitalism and

contemporary effects.
11- Research about Philosophy of
Science... Under doing.
12- Research about Physics...
under doing.
13- Others Research extremely 2
under doing now .

Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)

Studies in Human Beings and
Scientific Philosophy .
1-From Minster of Higher

Letters of Appreciation & Recognition.

Education . 2- From Present
of Baghdad's University. 4From Den .
/

Professional Experience
Scientific

/

Total Number of Supervised Graduate

/

Membership

(Journals,

committees, etc.)

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

( 4 ) Committees .

