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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 

  البيانات الشخصية
 
 عمي جبر بني ياسين ضرار االســـــــم 
 إربد - 82/8/9191 تاريخ ومكان الميالد 
 اآلداب الكمية 
 الفمسفة القسم 

 962795429131+ رقم الهاتف 
  d.baniyasin@ju.edu.jo البريد اإللكتروني 

derarbaniyaseen@yahoo.com  

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 2102 الجامعة األردنية  الفمسفة دكتوراه  
 0774 الجامعة األردنية  الفمسفة ماجستير 
 0771 الجامعة األردنية الفمسفة دبموم عالي 
 0761 جامعة بيروت اآلداب بكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الفمسفة التخصص العام 
 الحديث والمعاصرالفمسفة اإلسالمية والفكر العربي اإلسالمي  التخصص الدقيق 

الحداثة وما بعد  -فمسفة التأويل -الفمسفة السياسية واالجتماعية -فمسفة الدين مـجاالت االهتمام 
 الحداثة
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 
 كممة( 991ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 فكر محمد أركون.المعرفة والحقيقة والمنيج: دراسة في إشكالية التراث في  

ىدفت الدراسة إلى تقديم قراءة تحميمية فكرية ونقدية إلشكالية التراث الفكري العربي اإلسالمي اعتمادًا عمى 
المقومات األساسية لممشروع الفكري والفمسفي لدى محمد أركون، بعد إذ أصبحت ىذه اإلشكالية ىدفًا بحثيًا 

ة، عمى أساس تقديم فيم أعمق وأشمل لمعالقة بين كل من المعرفة والحقيقة بارزًا ألفكاره النقدية الفمسفية التفكيكي
 والمنيج بإزاء المشكالت الفكرية والفمسفية الخاصة بالتراث.

وأظيرت الدراسة أن القراءة الفمسفية لمتراث تطمبت ربطيا مع إشكالية الحداثة في الفكر العربي المعاصر، عبر 
والفمسفية والنقدية. وأن الدراسة بالنتيجة سعت إلى الكشف عن مستوى اإلصرار اعتماد بعض المعايير المنيجية 

الفمسفي عند أركون الستيعاب إشكالية التراث بموازاة كل المشاكل النظرية والعممية التي تفرضيا مسألة الحداثة 
 عمى الفكر العربي المعاصر.

مختمفة، بحاجة إلى قراءات واسعة، تفرض نفسيا عمى وانتيت الدراسة إلى أن التراث الكّمي لإلسالم بمعارفو ال
نتاج تقاليد  المشتغمين بالفمسفة والفكر عمومًا، بغرض تقديم صورة عممية مطابقة لموضوعيا عن التراث، وا 
معرفية لفكرة الحقيقة وتجمياتيا في ىذا التراث، باالستعانة بمقاربة تعتمد تعددية المنيجيات في العموم الفمسفية 

 سانية واالجتماعية الحديثة.واإلن

 
 
 

   
 

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 2112 -0774 وزارة التربية والتعميم/ كمية الحسين/ عّمان مدّرس 
 2117 -2112 وزارة التربية / عّمان مساعد مدير 

 2102 -2116 قسم الفمسفة -الجامعة األردنية محاضر غير متفرغ 

 2101 -2102 جامعة األميرة سمّية/ عّمان محاضر غير متفرغ 

 2103 -2101 قسم الفمسفة -الجامعة األردنية محاضر متفرغ 

 2107 -2103 قسم الفمسفة  -الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

  -2107 قسم الفمسفة -الجامعة األردنية أستاذ مشارك 
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  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 

 2121/ 2107 رئيس قسم الفمسفة 
 2104/2105 رئيس قسم الفمسفة 

 2103/2104 رئيس قسم الفمسفة 

 2103 منسق مادة التربية الوطنية )متطمب جامعة إجباري( 

 2105 عضو لجنة إعداد مادة الحضارة اإلنسانية )متطمبات الجامعة( 

 2105 لجنة إعداد مادة مقدمة في الفمسفة والتفكير الناقد )متطمب جامعة إجباري( عضو 

 2105 عضو لجنة إعداد مادة األردن تاريخ وحضارة )متطمبات الجامعة( 

 2102/نيسان/05 -04 عضو أعمال المؤتمر الخامس المحّكم لبحوث الرسائل واألطروحات الجامعية  

 2107 -2106 لشؤون الطمبةمساعد عميد كمية اآلداب  

 2103/2104 عضو لجنة الدراسات العميا في الكمية  

 2121/ 2107 عضو لجنة الدراسات العميا في الكمية  

 2103 عضو المجنة االجتماعية في الكمية 

 2121 -2103 عضو لجنة الدراسات العميا في قسم الفمسفة 

 2106 الفمسفة العالميعضو لجنة احتفالية قسم الفمسفة بيوم  

 2104 عضو لجنة توطين مادة التربية الوطنية 

 2103 عضو لجنة دراسة موضوع الوالء واالنتماء لدى العاممين في الجامعة األردنية 

 2101 عضو المجنة الثقافية في كمية اآلداب  
2102 

 2102 عضو لجنة احتفالية قسم الفمسفة باليوم العالمي لمفمسفة  

 2105/2106 ممثل قسم الفمسفة في مجمس الكمية 

 2102/2103 ممثل قسم الفمسفة في مجمس الكمية  

 2106 -2102 عضو لجنة انتخابات الطمبة في كمية اآلداب 
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 2104 -2103 عضو لجان التحقيق في قضايا ومخالفات الطمبة 

  -2106 عضو لجان التحقيق في قضايا ومخالفات الطمبة 

 2106/2107 لجنة قضايا ومخالفات الطمبةمقرر  

 
 

  ألبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 فمسفة الفارابي السياسية "دراسة في عالقة الفيض بالعمم المدني" ضرار عمي بني ياسين 

 0/2103عدد / 22الجامعة األردنية، مجمد  -مجمة دراسات

منزلة الحقيقة في نظرية المعرفة الدينية "دراسة في مقاربة محمد أركون لمعقل  ضرار عمي بني ياسين 
 اإلسالمي"

 0/2103( ممحق 22الجامعة األردنية، مجمد ) -مجمة دراسات
 ابن رشد"التأويل عمى ُمقتضى القياس البرىاني "دراسة في النظرية التأويمية عند  ضرار عمي بني ياسين 

Journal of Social Sciences (COES & RJ- JSS), July 2016 
Centre of Excellence for Scientific Research Journalism 

COES & jllc. Houston. U.S.A 
 ضرار عمي بني ياسين 

 محمد عبد اهلل الطوالبة
أركون الموقف من االستشراق في الفكر العربي المعاصر "دراسة في نقد محمد 

 لممنيج االستشراقي"
Journal of Social Sciences (COES & RJ- JSS), April 2018 

Centre of Excellence for Scientific Research Journalism COES 

& jllc. Houston. U.S.A 
 التراث والمعرفة والمنيج "دراسة في ُمقاربة الجابري النقدية" ضرار عمي بني ياسين 

، الجامعة 2106(، 0(، عدد )00األردنية لمعموم االجتماعية، مجّمد )المجمة 
 األردنية.

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

المؤتمر الخامس المحّكم لبحوث الرسائل  
 واألطروحات الجامعية

2102نيسان  05-04 الجامعة األردنية  دارة   تنظيم وا 
 أعمال الجمسات
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ندوة الدولة المدنية والدولة الدينية، خطوط  
 الوصل والفصل

2105كانون الثاني  22عمان   محاضر 

21/00/2102الجامعة األردنية  ندوة اليوم العالمي لمفمسفة   محاضر 

 محاضر 04/00/2105الجامعة األردنية  ندوة اليوم العالمي لمفمسفة 

 
 

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 2116 مركز أبو غزالة  –الدولي لميارات تقنية المعمومات دبموم كامبردج  
 2105 مركز الحاسوب –ورشة تدريبية لنظام المعمومات الجديدة  
 2103 الجامعة األردنية  –مركز المغات  –دورة التوفل  
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  والموادالدراسية المقررات 

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   الفمسفة اإلسالمية  
   الفكر العربي الحديث 

   فمسفة الدين 

   اتجاىات في الفكر اإلسالمي المعاصر 
   الفمسفة اإلسالمية 
   عمم الكالم اإلسالمي 
   الفمسفة السياسية في اإلسالم 
   الفمسفة السياسية واالجتماعية  
   الفكر العربي الحديث والمعاصر 
   الفمسفة اليونانية 
   التصّوف اإلسالمي 
   مناىج البحث عند مفكري اإلسالم 
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   فمسفة العموم اإلجتماعية واإلنسانية 
   العموم عند العرب والمسممين 
   االنثروبولوجيا الفمسفية  
   قضايا رئيسة في فمسفة العموم اإلنسانية 
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2106 الجمعية األردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية/ عمان 
 2104 لمدراسات التاريخية والتراثية/ عمانالجمعية األردنية  
 
 
 

  كتب الشكر من جهات مختمفة عممت معها قبل العمل في الجامعة وبعد العمل فيها
 

 التاريخ المناسبة/ الجهة المانحة لكتاب الشكر

 22/2/2106 عميد الكمية –فعاليات األسبوع العالمي لمفمسفة 

عمادة البحث  -المؤتمر الخامس المحّكم لبحوث الرسائل واألطروحات الجامعية

 عميد البحث العممي -الجامعة األردنية –العممي 

2102 

 2105 عميد الكمية -كمية اآلداب -أعمال السنة

 2107 عميد الكمية – 2106/2107انتخابات اتحاد الطمبة لمعام 

 2106 عميد الكمية – 2105/2106انتخابات اتحاد الطمبة لمعام 

 2105 عميد الكمية  – 2104/2105انتخابات اتحاد الطمبة لمعام 
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  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
 

 


