د .دعاء علي ,أستاذة الفلسفة المعاصرة في الجامعة األردنية

البيانات الشخصية
االســـــــم

دعاء خليل مصطفى علي

الوظيفة

عضو هيئة تدريسية في قسم الفلسفة /كلية اآلداب /الجامعة األرنية

الرتبة األكاديمية

أستاذ مساعد

رقم الهاتف

00962795330959

اإليميل

d.khalil@ju.edu.jo

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التقدير

الدكتوراه

الفلسفة الغربية المعاصرة

الجامعة األردنية

امتياز

الماجستير

الفلسفة المعاصرة /الفلسفة

الجامعة األردنية

امتياز

البكالوريوس

الفلسفة

الجامعة األردنية

امتياز

الوجودية

التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

الفلسفة

التخصص الدقيق

الفلسفة الغربية المعاصرة ,الفلسفة الحديثة ,الفلسفة الوجودية ,الفكر العربي الحديث

مـجاالت االهتمام

فلسفة التنوير ,فلسفة القيم واألخالق

والمعاصر والمعاصر
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السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

التاريخ

أستاذ مساعد

قسم الفلسفة -كلية اآلداب -الجامعة األردنية

 -2021لآلن

محاضر متفرغ

قسم الفلسفة -كلية اآلداب -الجامعة األردنية

2021-2019

باحثة ومدربة مهارات تفكير

مركز تعلم واعلم للدراسات واألبحاث

2019 - 2014

محاضر غير متفرغ

كلية اآلداب – جامعة فيالدلفيا

2015-2014

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

التاريخ

عضو لجنة خدمة المجتمع /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2023 -2022

عضو لجنة الخدمة االجتماعية /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2023- 2022

عضو لجنة الخدمة االجتماعية /قسم الفلسفة

2023 -2022

عضو لجنة خدمة المجتمع /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2022 -2021

عضو في لجنة تطوير منهاج مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد /الجامعة األردنية

2022 -2021

أمين سر /قسم الفلسفة /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2022 -2021

عضو اللجنة الثقافية /قسم الفلسفة /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2022 -2021

عضو اللجنة االجتماعية -قسم الفلسفة

2022-2021

عضو لجنة الخريجيين -قسم الفلسفة

2022 -2021

عضو لجنة خدمة المجتمع – كلية اآلداب

2020- 2019

عضو اللجنة االجتماعية -كلية اآلداب

2020-2019
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األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم الباحث
(الباحثين)

دعاء خليل علي القلق الوجودي عند سارتر ,مجلة دراسات ,الجامعة األردنية ,عمان ,مقبول للنشر بتاريخ

2022/7/7
دعاء خليل علي الفلسفة الوجودية :دراسة مقارنة بين الوجوديين المؤمنين والوجوديين الملحدين ,مجلة ابن
رشد ,جامعة ابن رشد في هولندا ,هولندا ,العدد 2022 ,46

دعاء خليل علي العولمة والهوية في الفكر العربي المعاصر ,مجلة جامعة جرش ,عمان ,المجلد (,1 )22
حزيران 2021

دعاء خليل علي ابن رشد واالستشراق الروسي المعاصر ,مجلة كراسات ,جامعة تونس ,تونس ,مقبول للنشر

بتاريخ 2021/1/3
وأحمد ماضي
دعاء خليل علي فلسفة سارتر في الفكر العربي المعاصر ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية),
المجلد (2018 ,10 )32

دعاء خليل علي العلمانية عند فهمي جدعان ,كتاب العقل النقدي ,غسان عبد الخالق ,عمان2019 ,

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

محاضرة بعنوان "ضرورة الفلسفة"

بيت الثقافة والفنون2022 /

إلقاء محاضرة

محاضرة بعنوان أنسنة الفلسفة

بيت الثقافة والفنون2022 /

إدارة المحاضرة

ندوة عن الفلسفة وعالقتها بباقي االختصاصات

الجامعة األردنية2021/

إدارة الجلسة

مؤتمر الفجيرة الدولي

االمارات /الفجيرة 2021/

المشاركة بورقة

3

ندوة عن "السعادة"

بيت الثقافة والفنون 2020

إدارة الندوة

محاضرة بعنوان القلق في فلسفة سارتر

الجمعية الفلسفية األردنية2019 ,

إلقاء المحاضرة

محاضره بعنوان القلق الوجودي

الجامعة األردنية2019 ,

إلقاء المحاضرة

ندوة بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

رابطه الكتاب األردنيين بعنوان

تقديم ورقة عن أهمية

محاضرة بعنوان الوجود عند هيدغر

الجمعية الفلسفية األردنية2018 ,

إلقاء المحاضرة

ندوة عن الدكتورة الراحلة خديجة العزيزي

رابطة الكتاب األردنيين2017 ,

ورقة عن

ندوه بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

جامعة فيالدلفيا2014 ,

أهمية الفلسفة2018 ,

الفلسفة

فينومينولوجيا الفعل

واالنفعال والتخيل

والخيال عند سارتر
ورقة عن سارتر

والفكر العربي
المعاصر

الدورات التدريبية
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التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
عن بعد) -توظيف خصائص متقدمة الستخدام (ONLINE) Advanced

29-06-2020

التعلم المدمج  - BLENDED LEARNINGالفصل االول 2020-2019

30-10-2019

التعلم القائم على المشاريع  /Project-Based Learningالجامعة األردنية

01-08-2019

تطوير أعضاء الهيئة التدريسية الجدد  /2019الجامعة األردنية

// 2019-09-03

كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة Etiquette of Dealing with

2019-08-05

)Features on Using (Microsoft Teams

05-09-2019

 /People with Disabilitiesالجامعة األردنية

األنشطة التدريسية
البكالوريوس

الدراسات

المقررات والمواد الدراسية التي
الميتافيزيقا

■



مشكالت فلسفية

■



الفلسفة الحديثة

■



فلسفة عصر التنوير

■



الفلسفة المعاصرة

■



اتجاهات فلسفية معاصرة

■



أعالم فلسفية

■



فلسفه العلوم االجتماعية واإلنسانية

■



مقدمه في الفلسفة والتفكير الناقد

■



األخالق والقيم اإلنسانية

■



الفكر والحضارة اإلنسانية

■



مهارات التعلم والبحث العلمي

■



قام بتدريسها

العليا

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
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التاريخ

جمعية الثقافة الفلسفية – أمين سر

 -2022اآلن

المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين  -عضو

 -2021اآلن

رابطة األكاديميات األردنيات  -عضو

 - 2021اآلن

الجمعية األردنية الفلسفية  -عضو

 - 2017اآلن
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