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 :العنوان الدائم      :لعنوان العم

 (14131)د ـصندوق بري    كلية اآلداب - قسم الفلسفة

 اجلامعة األردنية      اجلامعة األردنية

 (11931) ــ عمان      األردن –عمان 

 +(961)6 ــ 5513545  : هاتف املنزل    +(961)  6 ــ 5455555 :هاتف

 +(961) 6 ــ 5511211  :                     ( 13912) فرعي              

 (+961)29-5315555:  اخللوي              salbdour@ju.eud.jo:الربيد االلكرتوني 

 

 :معلومات شخصية

 .1933ا، بماد  :مكان وتاريخ الوالدة

 متزوج، وله ولدان       :ةية االجتماعاحلال

 ةينأرد           :ةيـاجلنس

 ، الفارسيةاإلجنليزيةالعربية،            :اللغات

 

 :التحصيل العلمي

  ،1915دكتوراه يف الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة طهران. 

  ،1924ماجستري يف الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة طهران. 

 1961واالجتماع، جامعة دمشق،  الجتماع، قسم الفلسفةبكالوريوس يف الفلسفة وا. 

 

 :رسالة الدكتوراه

  اإلسالميةاحلقائق األزلية يف الفلسفة الديكارتية والفلسفة. 
 

 :التخصص

 فلسفة إسالمية ومقارنة. 
 

 :األكادمييةمات االهتما

 الفلسفة اإلسالمية. 

 الفلسفة املقارنة. 

 الفلسفة الغربية احلديثة. 

mailto:salbdour@ju.eud.jo


 لعامل الثالثالفلسفة يف ا. 

  املعاصر واإلسالميالفكر العربي. 

 فلسفة الدين. 
 

 :األكادمييةاخلربة 

 ــ 1513، األردنيةلفلسفة، اجلامعة قسم ا  :تاذ شرفـأس 

 1513 ــ 1993، األردنيةلفلسفة، اجلامعة قسم ا   :تاذـأس. 

 1993 ــ 1916، األردنيةقسم الفلسفة، اجلامعة   :مشارك أستاذ. 

 1994األدنى، جامعة برنستون، قسم دراسات الشرق :ريسعضو هيئة تد . 

 1911 ــ 1912قسم دراسات الشرق األوسط، جامعة هارفارد،   :زائر أستاذ. 

 1916 - 1911قسم الفلسفة، اجلامعة األردنية،   :مساعد أستاذ. 

  1911 - 1915قسم الفلسفة، اجلامعة األردنية،   :متفرغحماضر. 

 1926 - 1924غة العربية، جامعة طهران، قسم الل  :سـمساعد تدري 

 

 :اإلداريةاخلربة 

  1514جامعة عمان األهلية   :أمناءعضو جملس – 

 املركز اإلسالمي اخلرييةمجعية  :رئيس اهليئة اإلدارية املؤقتة، 

 1511 – 1552األردن     

 1515 – 1559جامعة الريموك   :عضو جملس أمناء. 

 1551 -1555دارا للدراسات العليا جامعة ج  ونائب  عضو جملس أمناء. 

  :رئيس اجمللس

 اجلامعة األردنية /االجتماعيةاجمللة األردنية للعلوم    :رئيس حترير 

 – 1552 التعليم العالي، ووزارة

 1552  - 1555  األردن،، الوطين حلقوق اإلنساناملركز   :عضو جملس أمناء. 

 1553 – 1551   جامعة آل البيت    :رئيس. 

  1551 ــ  1991  ردنيةاألة ـاجلامع :داريةإلارئيس للشؤون نائب. 

 1551 ــ 1991      جامعة الريموك  :عضو جملس أمناء. 

 1991 ــ 1996  األردنيةاجلامعة   :عميد شؤون الطلبة. 

 1995 ــ 1993ت البيجامعة آل   :عميد شؤون الطلبة. 

  1999 ــ 1995ت البيجامعة آل ، جملة املنارة   :رئيس حترير. 

 1996 ــ 1995األردنية اجلامعة   :رئيس قسم الفلسفة. 

 

 



 

 :مواضيع مت تدريسها

 :عليادراسات 

 الفلسفة اإلسالمية املتأخرة. 

 الغزالي وابن رشد 

  اإلسالميةالفلسفة. 

 فلسفة كانت وهيجل. 

 املعاصر اإلسالميالفكر  اجتاهات. 

 الفعل يف الرتاث العربي اإلسالمي فلسفة. 

 سطوأفالطون وأر. 

 كويينألفلسفة توما ا. 

 فلسفة الدين 

 الفارابي ومدرسته 

  الواليات املتحدة األمريكية – جامعة برنستون ــدراسات يف الفكر العربي. 

  األردن -جامعة البلقاء التطبيقية  –دراسات يف جمتمع املعرفة. 
 

 :للدرجة اجلامعية األوىل

  اإلسالميةالفلسفة. 

 الفلسفة اليونانية. 

 عصور الوسطى وعصر النهضةفلسفة ال. 

 فلسفة عصر التنوير. 

 الفلسفة الشرقية. 

 امليتافيزيقا. 

 علم الكالم. 

 الفلسفة احلديثة. 

 

 :على رسائل جامعية اإلشراف

 املستوى        عنوان الرسالة اجلامعية  اسم الطالب

 ماجستري        .1916 ،(أجيزت) يف فلسفة الكندي، اإلنسان  حممد الكحلوت

 ماجستري      .1912  ،(أجيزت) ،األماميةالنظرية السياسية املعاصرة للشيعة   لعتومحممد ا

 ماجستري        .1919 ،(أجيزت) در واملاركسية،ـحممد باقر الص  أمحد كريِّم



 ماجستري       .1993 ،(أجيزت) السلطة يف فلسفة أبي احلسن العامري،  عافت النعيمات

 ماجستري       .1995 ،(أجيزت)من العقل والفلسفة، موقف سيد قطب   حممد العساف

 ماجستري       .1555 ،(أجيزت) األسطورة واملعرفة يف فكر حممد أركون، أمحد إبراهيم الفارس

 بناء أمنوذج إسالمي للرتبية السياسية اإلسالمية املعاصرة من         دكتوراه  حممد العتوم

 عند السنة والشيعة، خالل حتليل ومقارنة الرتبية السياسية

 .1551  ،(أجيزت)

 دكتوراه       .1511 ،(أجيزت) الدميقراطية يف الفكر العربي املعاصر،  حممد العساف

 دكتوراه        من العلم إىل احلكمة البيئية،: البيئية يف اإلسالمالفلسفة  حممود بين دومي

 .1511 ،(أجيزت)

 دكتوراه         .1511 ،(أجيزت) ،لقيالتحليل املنطقي للفعل اخل  مها السمهوري

 دكتوراه           .1511 ،(أجيزت)العقل والفعل بني الغزالي وابن رشد،   أمين اخلاليله

 دكتوراه         .  1514 (أجيزت) العوملة بني رفاهية اإلنسانية واحتكار القوة،  رجائي حرب

 دكتوراه        ،(أجيزت)فة اإلسالمية، نظرية أفضل عامل ممكن يف الفلس فايز رجا ساطع العقيل

   1513. 

 دكتوراه         .1513، (اجيزت)نظرية املعرفة عن الفارابي،  حممود موسى حممود

 دكتوراه        .1513، (اجيزت)الفضيلة والسعادة عند حييى بن عدي،   لذة عياد العتييب 

 دكتوراه          ديثة، العصبية عند ابن خلدون وصورها احل أمين رضوان املناعسة

 .1513، (اجيزت)

 دكتوراه         .1511، (قيد اإلعداد)نظرية املعرفة عند الغزالي،  أمحد مصطفى  مسرتحيي

 دكتوراه        .1514، (عدادإليد اق)مفهوم اإلمكان يف الفلسفة اإلسالمية،  أمحد خالد القهيوي

 دكتوراه         .1514، (عدادإلقيد ا)نظرية املعرفة عند ابن رشد،  خالد حسني مجعة

 

 :املنشورات 

   3العــدد  اجلامعــة األردنيــة، الشــريازي، دراســات، نصــدر الــدياحلركــة اجلوهريــة يف فلســفة ،

 .1913، 11اجمللد 

   ،11، اجمللـد  6العـدد   اجلامعـة األردنيـة،  مشكلة املصطلح الفلسفي يف اللغة العربية، دراسـات ،

1913. 

 1913، 4العدد  اجلامعة األردنية، الفلسفة، اجمللة الثقافية،تأمالت يف الشعر و. 

 واملوسـوعة الفلسـفية العربيـة،    1915 ، 2العـدد   اجلامعـة األردنيـة،   دشتية، اجمللة الثقافية،الزرا ،

 .1911بريوت، 

  اجلامعـة   ، دراسـات، لعلم وكيفيـة تعلقهـا بواجـب الوجـود    صفة ا يف الشريازي نصدر الدينظرية

 .1916، 14، اجمللد 1لعدد ا األردنية،



  ــديفلســفة ميتافيزيقــا الوجــود يف ــة، الشــريازي، دراســات، نصــدرا ل ، 3العــدد  اجلامعــة األردني

 .1916، 14اجمللد 

  1916، 9العدد  اجلامعة األردنية،، اجمللة الثقافية، اإلسالميةمقال يف الفلسفة. 

   نالالتينيـة، مرتجـم عـ    أمريكـا فلسفة التحليـل يف History of Philosophical Quarterly ،

، 15/11العـدد   اجلامعـة األردنيـة،   اجمللـة الثقافيـة،   .جلورج غراتسيا 1913، 1، اجمللد 1العدد 

1916. 

 دراســة نقديــة، أعمــال اليــوم العلمــي لكليــة اآلداب، اجلامعــة األردنيــة، : الفكــر القــومي العربــي

1912. 

 ،1911، 15، اجمللد 4العدد  ية،اجلامعة األردن نظرية ابن سينا يف الفعل، دراسات. 

 Ayatollah Khomeini's Pantheism and the Guardianship of the Jurist 

as Self-Knowledge ،،1991، 11، اجمللد 1العدد  اجلامعة األردنية، دراسات. 

          ،أزمة اهلوية وفلسفة التغري االجتمـاعي يف فكـر علـي شـريعل، النـدوة، مجعيـة الشـؤون الدوليـة

 .1991، 4، اجمللد 4دالعد

 كتـاب املـؤ ر العـام    , مشـاركة اللغـة الفارسـية يف احلضـارة اإلسـالمية     : تعقيب على ورقة بعنوان

 .1991األردن،  –الثامن، اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عمان 

 ،1991 ة،اجلامعة األردني اإلمساعيلية يف بالد الشام، أعمال املؤ ر الرابع لتاريخ بالد الشام. 

  در شـاهنامه   إسـالمي جنبه هاى از فلسـفه  "يف شعر الفردوسي، بالفارسية  اإلسالميةتأثري الفلسفة

 1991، 45، اجمللـد  1/3، جامعة طهران، العدد اإلنسانيةة كلية اآلداب والعلوم ، جمل"فردوسى

- 1994. 

 ،العـدد   ،األردن - عمان األصالة واملعاصرة ورؤية لفلسفة عربية معاصرة، اجمللة الفلسفية العربية

 .1991، 1، اجمللد 1

 ،1994، 45العدد  اجلامعة األردنية، الزنوجة، اجمللة الثقافية. 

 ،3العـدد   اجلامعة األردنية، البناء االنطولوجي يف فلسفة الكندي ونظريته يف الفعل، دراسات، 

 .1994، 15 اجمللد

  ،عمــان  ، املعهــد امللكــي لبحــوث احلضــارة اإلســالمية   األبــد، موســوعة احلضــارة اإلســالمية– 

 .1994 األردن،

  عمـان   ،املعهـد امللكـي لبحـوث احلضـارة اإلسـالمية      ،اإلسـالمية ، موسـوعة احلضـارة   اإلبـداع– 

 .1994 األردن،

 3العـدد   اجلامعـة األردنيـة،   نـة، دراسـات،  دراسـة مقار : الفـارابي واسـبينوزا   القوة املتخيلة عند ،

 .1993، 11اجمللد 

 Ibn Hazm, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998. 

 Jawini, Rautledge Encyclopedia of Philosophy, 1998. 



  األردن،  –عمـان   ،منتـدى الفكـر العربـي    والعامل العربـي، املنتـدى،   إيرانثيولوجيا السياسة يف

1999. 

 1556 األردن، – عقل والفعل يف الفلسفة اإلسالمية، كتاب، دار الشروق، عمانال. 

 1556 األردن، – الفلسفة الرواقية، كتاب مرتجم، دار الشروق، عمان. 

    دراســة مفاهيميــة، نشــر يف كتــاب العــامل الثالــث اهلويــة       : حريــة الــرأي والتعــبري يف اإلســالم

 .1515 دن،األر –دار جمدالوي للنشر، عمان  واحلضارة،

 1515، األردن - العامل الثالث، اهلوية واحلضارة، كتاب، دار جمدالوي للنشر، عمان. 

 1511 األردن، – جملة أفكار، عمانابن سينا،  درؤية نقدية مليتافيزيقا املعرفة عن. 

  ،1513، لبنان - املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوتحماورات أفالطون، كتاب. 
 

 : لندواتاملؤ رات وا

    ،ــة ــة األردنيــ ــي األول، اجلامعــ ــفي العربــ ــؤ ر الفلســ ــااملــ ، 1/11/1914 - 5 األردن، -نعمــ

 .مشكلة املصطلح الفلسفي يف اللغة العربية: املساهمة

 11/15/1915 - 15 األردن، – املـــؤ ر الثقـــايف األردنـــي األول، اجلامعـــة األردنيـــة، عمـــان ،

 (.أعمال املؤ ر منشورة يف ) تعقيب على ورقتني : املساهمة

 الفكـر  : ، املساهمة1912، األردن - أعمال اليوم العلمي لكلية اآلداب، اجلامعة األردنية، عمان

 .دراسة نقدية: القومي

 15/11/1912 - 15 األردن،– املؤ ر الفلسفي العربي الثاني، اجلامعة األردنية، عمان. 

 Tribe, Religion and State in the Middle East, دراسات الشرق األوسط،  مركز

 .11/11/1912 –12 دة األمريكية،حالواليات املت - جامعة هارفارد

 IRAN, War and Society: Power, Language and Memory, 

، 15/3/1911 -1، الواليات املتحدة األمريكية - شيكاغومركز دراسات الشرق األوسط، جامعة 

 .اإلسالميةجذور والية الفقيه يف الفلسفة  : املساهمة

 Biography and Autobiography in Iran in the Last two Centuries. 

وحـدة الوجـود عنـد    : ، املسـاهمة 15/3/1911 الواليات املتحـدة األمريكيـة،   - جامعة هارفارد

 .آية اهلل اخلميين باعتبارها معرفة الذات

     ــان ــة، عمـ ــة األردنيـ ــام، اجلامعـ ــالد الشـ ــاريخ بـ ــع لتـ ــؤ ر الرابـ ، 1/4/1995 - 3ردن، األ –املـ

 .يف بالد الشام اإلمساعيلية :املساهمة

       ،املؤ ر الدولي عن الفردوسي، مبناسبة مرور ألف عـام علـى إنشـاء الشـاهنامه، جامعـة طهـران 

 .رؤى من الفلسفة اإلسالمية يف الشاهنامه: ، املساهمة16/11/1995-11 ايران، –طهران 



  اإلسالمية يف بناء احلضـارة اإلسـالمية، املعهـد امللكـي     مشاركة الشعوب  –املؤ ر العام الثامن

ــة   :املســاهمة ،3/2/1991-1 األردن، –لبحــوث احلضــارة اإلســالمية، عمــان   تعقيــب علــى ورق

 .بعنوان مشاركة اللغة الفارسية يف احلضارة اإلسالمية

   ــي ا ــفي العرب ــثاملــؤ ر الفلس ــة األلثال ــة، اجلامع ــانردني ، 15/15/1991 - 15 ،األردن - ، عم

 .األصالة واملعاصرة يف الفكر العربي املعاصر: املساهمة

     12/11/1995 - 15 ،األردن - ، عمــانردنيــةاملــؤ ر الفلســفي العربــي الرابــع، اجلامعــة األ ،

 .ومناقشات األوراق وإخراجتنظيم : املساهمة

 11 ايــران، – املــؤ ر العــاملي حــول فلســفة مالصــدرا، مؤسســة مالصــدرا للدراســات، طهــران - 

 .فلسفة الوجود عند مالصدرا: ، املساهمة12/5/1999

    ،نــدوة التعــاون العربــي اإليرانــي، منتــدى الفكــر العربــي، ومعهــد الدراســات السياســية والدوليــة

 .ثيولوجيا السياسة يف إيران والعامل العربي: ، املساهمة15/11/1999 - 13، ايران - طهران

 Quality Assurance in Higher Education, Strathclyde University in 

Co-operation with the British Council, 11-17 March, 2001.                 

 12-11، بريطانيا - املؤ ر الدولي حول جودة التعليم، اجمللس الثقايف الربيطاني، جالسكو

 .1551آذار 

 International Conference on Globalization and Higher Education, 

International Association of Universities, Lyon - France,                 

12-14 April, 2002.                                                                                        

 International Conference of the University Presidents, 

Accreditation and Quality Assurance in Higher Education, Sydney - 

Australia, 24-27 June, 2002.                                                             

 1554شباط  13-14، األردن- الشرق األوسط، الثقافة والدين واجملتمع، عمان. 

 UNESCO International Conference on Globalization and Higher 

Education, Implications for North-South Dialogue, Oslo-Norway, 

25-28 May, 2003.                                                                              

 1553آب  16-13 ايران، –، همدان همدان املؤ ر الدولي حول ابن سينا، جامعة. 

 Workshop on Human Rights, Copenhagen–Denmark, 5-18 Nov, 2005. 

 Workshop "The Creation of a Parallel Comparative Dictionary of 

European and Arabic Political Words and Notions, Budapest-
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  ،املركــز الــوطين حلقــوق  نــدوة حــول عالقــة الالمركزيــة سقــوق اإلنســان واحلاكميــة الرشــيدة

 .1515األردن، كانون الثاني  –عمان  اإلنسان،



   عمــان نــدوة حــول النهضــة يف ســلطنة عكمــان، مركــز منــرب األمــة احلــر للدراســات واألســاث ،– 

 .1515األردن، تشرين الثاني 

 

 :ــــــحاملنــ

 ،1924، ايــرانوزارة اخلارجيــة اإليرانيــة،  منحــة لدراســة الفلســفة، العالقــات الثقافيــة والدوليــة-

1921. 

 ،1911 - 1912 حدة األمريكية،الواليات املت فولربايت، جامعة هارفارد. 

     عضـو هيئــة تــدريس زائـر علــى حســاب برنــامASAIP ،الواليــات املتحــدة  ، جامعـة برنســتون

 .1994 األمريكية،

  عمــان  التميــز األردنيــة عــن جمموعــة األســاث األكادمييــة، مجعيــة التميــز األردنيــة،   جــائزة– 

 .1553 األردن،

 

 :اجلمعيات واللجان 

  1914يف اجلمعية الفلسفية العربية،  ةإداريمؤسس وهيئة عضو  -

  1911، األردنينيعضو مؤسس يف احتاد الكتاب. 

 عضو جملس كلية اآلداب، اجلامعة األردنية، عدة سنوات. 

 عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية اآلداب، اجلامعة األردنية، عدة سنوات. 

 1994 ــ 1991بية والتعليم، عضو يف الفريق الوطين لإلشراف على تأليف مناه  وزارة الرت. 

 1555، انيةعضو يف مجعية الصداقة األردنية األسب - 

 عضو يف معظم جلان وجمالس رئاسة اجلامعة األردنية. 

  ،1551 -1991عضو جملس أمناء جامعة الريموك. 

  1553 - 1551عضو جملس التعليم العالي. 

  1553 - 1551عضو اللجنة األكادميية يف جملس التعليم العالي. 

  1555( يناير)مراقب دولي، انتخابات الرئاسة الفلسطينية، كانون الثاني. 

    ،1552 - 1555عضو جملس األمناء، املركز الوطين حلقوق اإلنسان، األردن . 

  ،1551 – 1555جامعة جدارا للدراسات العليا، ونائب رئيس اجمللس، عضو جملس األمناء. 

  1515 - 1559مناء جامعة الريموك، األجملس عضو. 

  األردن1511عضو جلنة حتكيم، جائزة عبداحلميد شومان للباحثني العرب الشبان لدورة ،. 

  ،1514عضو جملس األمناء جامعة عمان األهلية – 

      عضو جلنة حتكيم جائزة الدولة التقديرية والتشـجيعية يف الفنـون واآلداب والعلـوم االجتماعيـة

 .، دولة الكويت1513واإلنسانية لعام 


