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 .فيالدلفيان األردنن جامعة رئيس قسم األرشاد النفسس 2012-2014

 .فيالدلفيان األردنجامعة  كلية اآلداب والفنونن نرئيس قسم دراسات التنمية 2009-2010

 للتدريب التربوي، مؤسسة ثيودور شنلر، عمان )دوام جزئي(.مدير مركز شنلر  2009-2012

 .فيالدلفيان األردنجامعة  كلية اآلداب والفنونن نأستاذ مشارك 2009-2015

 مستشار ومدرب علد أهدا  األلفية للتنميةن برنامج األمم المتحدة اإلنمائسن عمان.   2006-2015

لمهارات الحياتية من عال  التفكير اإلبوداعسن برنوامج مستشار ومدرب للمدربين علد برنامج ا 2006-2015

 األمم المتحدة اإلنمائسن عمان.

 .فيالدلفيان األردنجامعة  كلية اآلداب والفنونن ننائب العميد 2005-2008

 األردن. –مستشار ومدرب للكادر اإلداري فس األنروان عمان  2005

 .فيالدلفيان األردنن جامعة رئيس قسم العلوم اإلنسانية 2004-2015

 األردن.  –محاضر غير متفرغن جامعة نيويورك لتكنولوجيا المعلوماتن عمان  2003

مدرب للمدربين على  برنىاما التمكىين مىن مىار م ىارات التبكيىر، برنىاما األمىم مستشار و 2003

 المتحدة اإلنمائي، عمان. 

 .فيالدلفيان األردنن جامعة قسم العلوم اإلنسانيةن أستاذ مساعد 2001-2009

 ن مركز فلسفة العلوم الطبيعية واالجتماعيةن جامعة لندن للعلوم االقتصادية.باحث مشارك اآلن-2000

 زميل بحثن مركز فلسفة العلوم الطبيعية واالجتماعيةن جامعة لندن للعلوم االقتصادية. 1993-2000

األردن. اقىىوم علىى  ر ىىوير البلسىىبة  –مستشىىار اكىىاديمي، المدرسىىة األلليىىة للبنىىات، عمىىان  2005_2000

 والسياسة التعليمية للمدرسة.

والقووودس نالحيووواة الدسووتورنأفكارن العربيووة منهوووا:  والمجوووالت كاتووب فوووس العديوود مووون الصووح  اآلن-1986

 والمسافر.ن والمفتاحنالعربس

األردن. سىىاعدت علىى  ر ىىوير  –مستشىىار اكىىاديمي، مدرسىىة المونتيسىىوري الحدي ىىة، عمىىان  1999

والسياسىىة التعليميىىة للمدرسىىة، ودرسىىظ مىىادة نفريىىة المعركىىة ل لبىىة البكالوريىىا  البلسىىبة

 الدولية.

 –مدرس للمنطقن قسم الفلسفة والمنطق والمنهج العلمسن جامعة لندن للعلوم االقتصاديةن لندن  1997-1995

 .بريطانيا

 مساعد بحث للدكتور كولن هاوسن للعمل علد كتابه  منطق بوالتفرع ن قسوم الفلسوفة والمنطوق 1995

 بريطانيا. -والمنهج العلمسن جامعة لندن للعلوم االقتصاديةن لندن

مركووز فلسووفة العلوووم الطبيعيووة ن رئوويس فريووق العموول حووو   النمذجووة بووين الفيزيوواء واالقتصوواد  1998-1994

 بريطانيا. -ن لندنواالجتماعيةن جامعة لندن للعلوم االقتصادية.

لسووفة والمنطووق والموونهج العلمووسن فلسووفة الفيزيوواءن قسووم الف األسووبوعية فووس نوودوةالمسووعو  عوون  1997-1993

 بريطانيا. -جامعة لندن للعلوم االقتصاديةن لندن

مساعد بحث لفستاذ الدكتور عزيز العظمة علد البحث:  اآلراء حوو  الديمقرا يوة فوس الفكور  1992

 بريطانيا.-العربس المعاصر ن مركز الدراسات العربية واإلسالميةن جامعة ةكسترن ةكستر

 والرياضيات فس عدد من المدارس األردنية.مدرس للعلوم  1992-1986

 

 النشر
 النشر البلسبي كي المجات العالمية

 ن  هرانن ةيران.الفلسفية ر ونقاشه م  اينشتاين ن أوراق مال صدرا بو   1998

 هوول التيصوويل ضوورورياا العتبووار العلووم علموواات  موون منشووورات شوور ة الشووارقة بمناسووبة انعقوواد المووعتمر  1999

 العلوم الشر يةن الشارقةن اإلمارات العربية المتحدة.العالمس لتيصيل 

 .1998لندنن  (1)49 مراجعة لكتاب: عن العالم وبداعله لهانس رادرن المجلة البريطانية لفلسفة العلومن 1998

العلوم ن دراسوات بووزنن فوس فلسوفة العلووم  صوندوق أدوات)م  نانسس كارترايو  ومواريثيو سوواريز(ن   1995

 ن رودبسن امستردام.44د واإلنسانياتن المجل

 .2000ن 12ن العدد 6ن المجلد  واقعية ال ردية فس عالم تعددي ن المجلة الفلسفية العربية 2000

 ةيران.  - وجه جديد للواقعية ن مجلة جامعة تبريز 2000

 ن  هرانن ةيران.الفلسفية مال صدرا أوراق مبدأ التطابق والواقعية البنائية ن  2003

 أجل حضارة ةنسانية عابرة للثقافات ن جامعة ناصر األمميةن ليبيا.من   2002

ن تحريوور: أ.د. عبوود الواحوود لعلووعة العىىرب والبىىرب التطووور فووس الفكوور الووديمقرا س وانعكاسووه عربيوواا ن  2003

 وآعرونن منشورات 

 جامعة فيالدلفيا. 



 .2006ن أب 2ن العدد 33يةن المجلد ن الجامعة األردنمجلة دراسات النمذجة فس الفيزياء التطبيقية ن  2006

ن دار 2ن تحريور أ.د. صوالأ أبوو أصوب ن كي البكر والحضىارة، اإلنسىانية نظرية التطور االجتماعس ن  2006

 . 2006البركةن عمان 

ن 10ن العودد 94ن المجلود العلىم المعاصىرالظاهراتية فس مقابول األصوولية: دراسوة فوس الموصولية الفائقوةن  2008

 . 2008أيار 

 كاليفورنيا. مبدأ التطابقن موسوعة تصميم البحوثن تحرير: نيل سيلكيندن دار سيجن  2009

 ألمانيا.  2009بور كواقعس ظاهراتسن مجلة فلسفة العلوم العامةن مارس  2009

 .  104األيديولوجية والعلم بين ماركس ومانهايمن شعون اجتماعيةن الجامعة األمريكية فس الشارقة  2010

 ( جامعة دمشق. 4+ 3) 26النشوء واالرتقاء فس المقتط ن مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةن   2010

السووببية والنظووام فووس علووم الكووالم اإلسووالمسن أوراق حواريووةن مركووز فلسووفة العلووومن جامعووة لنوودنن نشوور  2011

 ةلكترونس. 

 األردن. –الجغرافيا السياسية للتغييرن معتمر فيالدلفيا الساب  عشرن جامعة فيالدلفيان عمان  2013

مو  أ. د. سوالم الممارساتن  –االتجاهات  –باب األردنس والتنمية السياسية: دراسة مسحية للتحوالت الش 2018

 تحدة.  . الشارقة اإلمارات العربية الم2018( ربي  137) 35جتماعيةن اشعون سارين 

(ن جامعوة 145) 37فيورباخ فس فكور مواركس وأنجلوز: قوراءة جديودةن المجلوة العربيوة للعلووم االنسوانيةن  2019

 الكوي ن الكوي . 

(ن جامعوة 148) 37تيويل الفن: رؤية فينومينولوجيةن م  حنان الشيخن المجلة العربية للعلووم االنسوانيةن  2019

 الكوي ن الكوي . 

اإلدراك والتربيووة: دراسووة فووس فلسووفة التربيووةن موو  رزان الزعبووسن المجلووة األردنيووة للعلوووم االجتماعيووةن  2019

 (ن الجامعة األردنيةن عمان.2)12

 . 424 - 401هولندان ص ص ن سبرنجرن  25ن أسس العلمن التتامية: نظرة جديدة 2020

ن المجلة األردنية للعلووم االجتماعيوةن ا النحاسحناين م  الجسد ما بين الثقافة والطبيعة من منظور نسوي 2021

 ن الجامعة األردنيةن عمان.مقبور للنشر

 كاليفورنيا. ن دار سيجن بروس فريمبدأ التطابقن موسوعة تصميم البحوثن الطبعة الثانيةن تحرير:  2021

 

 

 

 

 األدلة التدريبية المنشورة والمعدة:

 األردن.-اإلنسانن المركز األردنس للبناء المعرفسن عمانآدلة تدريبية حو  المجتم  المدنس وحقوق  -

جموعوة موون األدلووة التدريبيوة ألسووتخدام مهووارات التفكيور األبووداعس فووس مجواالت مختلفووة بحسووب القائمووة م -

باالشوتراك مو  صوادق  2005التاليةن من ةصدار برنامج صندوق األموم المتحودة اإلنموائس للمورأةن عموان 

 عواجا:

 السياحة (1

 المشاري  (2

 األردن (3

 المهارات العامة (4

 دليل تدريب المدربين (5

 العلوم اإلدارية (6

 .2010األردن،  –دليل ردريب المعلمين، مركز شنلر للتدريب التربوي، عمان  -

 .2006دليل المراقبة والتقويم للمبتدئينن وكالة الغوث لتشغيل وةغاثة الالجيين الفلسطينينن  -

 .2006الغوث لتشغيل وةغاثة الالجيين الفلسطينينن دليل المراقبة والتقويم لإلداريينن وكالة  -

 2007 دليل مهارات العصر الرقمسن صندوق األمم المتحدة اإلنمائس للمرأةن  -
http://un.generic.jo/login.aspx?ReturnUrl=%2fAdmin%2flogin.aspx 

 

 

 :الكتب المنشورة
- Phenomenological Realism Superconductivity and Quantum Mechanics, Lambert, 

Germany 2013.  

 تح  الطب . آليات المجتم  المدنسن كتاب تح  الطب ن -

 .2011مهارات التفكيرن دار أزمنةن عمان  -



 .2010 عمان المراقبة والتقويم للمشاري  التنموية: دار أزمنةن -

 . 2008صندوق األمم المتحدة اإلنمائس للمرأة؛ مهارات العصر الرقمس؛  -

 

 الصحف والمجات:النشر كي 

ويودكم بقائموة المقواالت . ويمكننوس تزالبكر السياسي واسس التقدم كي الىونن العربىيعدد كبير من المقاالت عن 

 رة.المنشو
 

 الخبرات اإلدارية:
 عضو فس مجموعة كبيرة من اللجان اإلدارية المختلفةن الجامعة األردنية. اآلن -2015

 الحامعة األردنية. –رئيس قسم الفلسفة  2017-2018

 جامعة القديس يوس ن لبنان. –عضو اللجنة العلمية العليا لبرنامج ماجستير حقوق اإلنسان  اآلن-2011

 مدير مركز شنلر للتدريب التربوين بدوام جزئس. 2009-2011

 رئيس قسم دراسات التنميةن كلية اآلداب والفنونن جامعة فيالدلفيا. 2009-2010

 عميد كلية اآلداب والفنونن جامعة فيالدلفيا.نائب  2005-2008

 رئيس قسم العلوم اإلنسانيةن جامعة فيالدلفيا. 2004-2015

 عضو اللجنة المنظمة لمعتمر كلية اآلداب والفنون جامعة فيالدلفيا. 2002-2012

 عضو عمادة التعلم عن بعدن جامعة فيالدلفيا.  2002-2011

 عة فيالدلفيا.عضو عمادة البحث العلمسن جام  2003

 عضو فس مجموعة كبيرة من اللجان اإلدارية المختلفةن جامعة فيالدلفيا. 2000-2015

 مسعو  البرنامج التدريبس لمعلمس المدرسة األهلية للبنات.  2000-2005

منظم معتمر فلسوفة الفيزيواء لطلبوة البكوالوريوسن مركوز فلسوفة العلووم الطبيعيوة واالجتماعيوةن  1996

 دن للعلوم االقتصادية.جامعة لن

منظم المنتدى األسبوعس لفلسفة الفيزياء فس قسم الفلسفة والمنطوق والمونهج العلموس فوس جامعوة  1996-1993

 لندن للعلوم االقتصادية.

مسوعو  فريوق البحووث علود مشوروع  النمذجووة فوس الفيزيواء واالقتصوواد ن مركوز فلسوفة العلوووم  1996-1994

 االقتصادية.الطبيعية واالجتماعيةن جامعة لندن للعلوم 

 

 الجوائز األكاديمية:
سن جائزة الكاتوش للفلسفة علد مستوى الدراسات العليان قسم الفلسوفة والمنطوق والمونهج العلمو 1995/1996

 .جامعة لندن للعلوم االقتصادية

 مرتبة الشر ن األو  علد برنامج الماجستيرن قسم الفلسفةن الجامعة األردنية.   1990

 األو  علد برنامج الدبلومن قسم الفلسفةن الجامعة األردنية.مرتبة الشر ن   1988

 

 

 العضوية كي المنفمات األكاديمية:
 الجمعية الفلسفية العربية. (1

 معسسة أسس العلم واللغة والتعقل. (2

 الجمعية البريطانية لفلسفة العلوم. (3

 الجمعية الفلسفية األردنية. (4

 رابطة الكتاب األردنيين. (5

  منتدى الفكر األشتراكس. (6

   

 اشراف  –رسائل  / الدكتوراة 

    األسس الفلسفية لحقوق االنسان  عدنان مناعس (1

ةعادة التفكير فس الفضاء العام والبند االجتماعية    نوار ثاب  (2

  هابرماس نموذجا.

منهجية مهدي عام الفلسفية قراء فس األصو    كايد شريم  (3

  والتوظيفوالدالالت



 فس العالم االفتراضس )رؤية فلسفية (العمارة السائلة   حسن العيسوي  (4

   

 نظرية الدولة فس الفكر الماركسس العربس الحديث  وري  يعقوب  (5

  األمة عند يورغن هابرماس –ما بعد الدولة    ارق علس بابان  (6

ا  –ما فوق الدولة   راشد الدوسري (7  مجلس التعاون الخليجس نموذجا

 ة فينومينولوجية ( فلسفة الصورة الفوتوغرافية ) رؤي  حنان الشيخ (8

 األسس الفلسفية للتعلم بالممارسة بين دوي وفريري  رزان الزعبس  (9

اللغة ودورها فس فلسفة التواصل عند   ياسمين الشيشانس (10

 هابرماس

 فلسفة الفقد  أبراهيم الخطيب  (11

 فلسفة المعلومات  حمدان عنيزات  (12

 Materialism- Dualism Debate  سلفيا الربضس  (13
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