
 ذاتية سيرة

  عامة معلومات

 السمهوري عمر احمد مها : االسم

  أردنية : الجنسية

       األردن – عمان : الوالدة مكان

  متزوجة : االجتماعية الحالة

   السماق أم _عمان :العنوان

  00962/777200045:  موبايل

 malsamhori@gmail.com  البريد

  العلمية المؤهالت

 .الخلقي للفعل المنطقي التحليل :األطروحة عنوان .الفلسفة في الدكتوراة درجة -

  2012 الشهادة تاريخ األردن /عمان –األردنية الجامعة :الدراسة مكان

 .امتياز التقدير :  3,67 :المعدل

  .السياسي الفارابي لفكر تحليلية دراسة :األطروحة عنوان .الفلسفة في الماجستير درجة -

  .جدا   جيد :التقدير 3.63 :المعدل

  2003 الشهادة ريختا األردن /عمان –األردنية الجامعة :الدراسة مكان

   فلسفة فرعي تخصصوالتعليم  التربية في البكالوريوس درجة - 

  . جيد : التقدير 

  1986الشهادة تاريخ . األردن / عمان – األردنية الجامعة  : الدراسة مكان

        العملية الخبرات

 19/10/2020من تاريخ  الجامعة األردنية -قسم الفلسفة  /مشاركحالياً: أستاذ   * 

 المواد التي قمت بتدريسها:

قضايا اساسية في مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد، دراسات في فلسفة األخالق،  أعالم فلسفية،

 ،المهنة ،فلسفة اللغة ، اخالققبحث ، مشكالت فلسفية، فلسفة أخالالمنطق ومناهج الالمنطق ، 

الحضارة اإلنسانية ، فكر عربي حديث ومعاصر ، فلسفة  ،فة العلوم االجتماعية واإلنسانيةفلس

، اإلبستمولوجيا، ، التصوف اإلسالمي، فلسفة  الفن والجماللتفكير الناقدالمنطق وا، معاصرة

 أخالقيات الحياة الجامعية.

 2020تشرين أول  19ولغاية  2018من نيسان  أستاذ مساعد* 



   . 2018غاية نيسان ل 2013محاضر متفرغ من سنة  

  .األردنية الجامعة _اآلداب كلية /الفلسفة قسم متفرغ، غير محاضر 2011 • 

  .األردنية الجامعة _واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية /الفلسفة قسم متفرغ، غير محاضر 2009  • 

  .واإلنسانية االجتماعية العلوم فلسفة لمادة

 للمواد األردنية الجامعة -واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية/الفلسفة قسم متفرغ غير محاضر 2008 :   األول كانون لغاية 2007

   .واإلنسانية االجتماعية العلوم فلسفة حديثة، فلسفة فلسفية، مشكالت يونانية، فلسفة :التالية

 .للشباب األعلى المجلس في األقاليم لشؤون منسقة مديرة :الثاني كانون لغاية 2006 • 

 للشباب األعلى المجلس لرئيس مستشاره 2006 –2003 • 

 للشباب الحسين مدينة – عامة عالقات مديرة 2003 –1999 • 

1998– 1999 

 التاسعة العربية األلعاب دورة مدير مكتب مديرة • 

 التاسعة العربية للدورة العامة العالقات لجنة عضو • 

 للشباب الحسين مدينة في العامة العالقات قسم رئيسة 1998 – 1997 • 

 للشباب الحسين مدينة في الرياضي النشاط قسم رئيسة 1997–1996 • 

 الشباب وزارة في اإلداري التطوير مديرية – والمتابعة المعلومات قسم رئيسة 1996 –1992 • 

 البشرية الموارد قسم في مشرفة 1992 –1991 • 

 النسوية الوطنية الرياضية المنتخبات قسم على مشرفة 1991– 1990 • 

 الوطنية الرياضية المنتخبات قسم على مشرفة 1990 –1986 • 

 المنشورة األبحاث

 .2016( 3( العدد  )9المجلة األردنية للعلوم االجتماعية المجلد ) –اللغة والمعنى عند فتجنشتين  

 أيار 2، العدد 45)العلوم اإلنسانية واالجتماعية( المجلد مجلة دراسات -نماذج من العلمانية في الفكر العربي المعاصر ،

2018  

 2020، 2، العدد  3، المجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، العالقة المنطقية بين الوقائع والقيم 

  د. رانيا جبر، د. مها السمهوري، د. نوال الشوابكة: نفسية تحليليةالمازوخية في شعر إبن سهل األندلسي/ دراسة  

 (2020) 39العدد ، مجلة جامعة إبن رشد في هولندا              

 وآخرون  د. منى السين، مها السمهوريكتورة د، اللسفة والدين وتأثره باألفلوطينيةالفارابي بين الف 

Journal of social sciences (((COES & RJ- JSS) VOL 9, NO 4, OCT 2020 

  مها  كتورة دالداخل الجامعات الرسمية والخاصة. التحديات التي تواجه األكاديميات األردنيات في مجال التدريب

 Journal of statistics applications & probability لبنى عكروش كتورةدال، السمهوري

 special issue- Dec 2020 

  Impact of Syrian Refugees Crisis on Al-Mafraq hosting Community  

 العلوم االجتماعية  -تمجلة دراسا، د. مها السمهوري د. طالل القضاة، د. منى السين، د. تمارا العمد، منال العنبتاوي

   2020 -8-17قبول نشر بتاريخ ، واإلنسانية



 2016، 3، العدد 9المجلد  ،األردنية للعلوم االجتماعيةالمجلة ، الدكتورة مها السمهوري فتجنشتين اللغة والمعنى عند 

 2018، 2، العدد 45المجلد ،العلوم االجتماعية واإلنسانية -مجلة دراسات، نماذج من العلمانية في الفكر العربي المعاصر 

 أخرى أبحاث 

 الماجستير درجة على للحصول بحث - السياسي الفارابي لفكر تحليلية دراسة • 

 الدكتوراة درجة على للحصول بحث -الخلقي للفعل المنطقي التحليل • 

 )خالل فترة الدراسة( أفكار مجلة – والالحتمية الحتمية – اإلرادة حرية • 

 )خالل فترة الدراسة( أفكار مجلة – والمعتزلة األشاعرة – اإلرادة حرية • 

 التدريبية الدورات

 تدريبية ساعة 45 االستراتيجي التخطيط 2005   

 متوسطة انجليزية لغة دورة • 

 األردنية الجامعة – متقدمة انجليزية لغة دورة • 

 األمريكي المركز – متوسط مستوى انجليزية لغة دورة • 

 ICDL الحاسوب قيادة دورة • 

 تدريبية ساعة 40 مدربين تدريب دورة 2001 

 تدريبية ساعة 20 مدربين تدريب دورة • 

 تدريبية ساعة 40شاملة كمبيوتر دورة • 

 ساعة 150 تنفيذية إدارة دورة 1999

 تدريبية ساعة 20 والمشاركة الشباب مدربين تدريب دورة • 

 اإلجراءات تبسيط دورة • 

 والهوايات النشاطات

  المؤسسين لرابطة األكاديميات األردنياتمن 

 )عضو الهيئة العامة والهيئة اإلدارية لرابطة األكاديميات األردنيات)أمينة السر 

  ولغاية اآلن 2016الحركة الرياضية من عضو رائدات . 

 اآلن غايةل 2006ن من الدوليي الالعبين لرابطةواالجتماعية والرياضية  الثقافية اللجنة عضو     • 

    2002 عام الشمالية كوريا في والعشرون الرابع أسيا كأس في النسوية الوطنية المنتخبات على مشرفة      • 

  1996 اليابان في شبابي تبادل اليابانية القرية في المشاركة       •            

  الطفل انقاذ ومؤسسة اليونيسيف مع عمل ورشات في المشاركة • 

  الطفل عند النمو مراحل موضوع في الشبابية المراكز على للمشرفين محاضرات إعطاء • 

  2005 للسكان الوطنية اإلستراتيجية وضع في المشاركة • 

  الثقافية الدوليين الالعبين رابطة عضو • 



 للشباب الحسين مدينة في العليا الرياضية اللجنة عضو • 

  العمل محور / للشباب الوطنية اإلستراتيجية وضع في المشاركة • 

  1987- 1986 الطاولة كرة في العرب بطلة • 

  وفرق – مختلط زوجي – زوجي  :الطاولة كرة في العرب فضية • 

 المحلية والعربية المختلفة البطوالت في والمشاركة الطاولة لكرة الجامعة منتخب عضو • 

 ت داخل الجامعة : انشاطات ودور

  القسم،لجنة االمتحانات النهائية للدراسات العليا، لجنة االمتحانات في  المختلفة:المشاركة في لجان الكلية 

للتبرع  إضافة)اآلداب اللجنة الثقافية للكلية، لجنة الملتقى األول لخريجي كلية  للكلية،اللجنة االجتماعية 

بهدايا رمزية للطلبة الخريجين( المساهمة في تبرعات اإلفطار الذي أقيم في الجامعة األردنية للمسنين من 

 للعيون.المساهمة في نشاط العمل االجتماعي مع المستشفى التخصص  –قبل منتدى الرواد الكبار 

  األكاديمي.دورة الباحث تدريب: حضور ورشات  

 لكلية اآلداب الموسوم بـ "اتجاهات معاصرة في ا 2018نيسان  11-10من  الدولي الرابع مقررة المؤتمر

 الدراسات اإلنسانية/تجارب ومقاربات". 

 .عضو اللجنة المالية والتحضيرية للمؤتمر 

  

  اللغات

  .وآدابها العربية للغة تامة إجادة • 

  .جيدة بدرجة ومحادثة وكتابة قراءة  اإلنجليزية اللغة إجادة • 

  الحاسوب مهارات

  .(… Windows, Office, Excel) الحاسوب تطبيقات جميع إتقان • 

 .اإلنترنت تطبيقات جميع إتقان • 

 


