
 جودة مركز االعتماد وضمان ال             الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية    

 

 1  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية 
 
 بابسة محمود الدحامد أحمد  االســـــــم  
 1962أيلول  14 تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 الفلسفة  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص  الدرجة العلمية  
 2017 ردنية جامعة األلا الفلسفة   الدكتوراه  
 1988 الجامعة األردنية  الفلسفة   الماجستير  
 1985 دنية الجامعة األر  الفلسفة  /ةاللغة العربي البكالوريوس 
 1981 وزارة التربية/ كلية الحسين  الفرع العلمي  الثانوية العامة  
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام 
 
 الفلسفة  التخصص العام  
 اإلسالمية واليونانية  األخالق /الميتافيزيقا – الميةة اإلسالفلسف ص الدقيق صتخال 

 /مناهج البحث اإلسالميةاإلسالمي/  علم الكالم/ التصوفالفلسفة اإلسالمية/  مـجاالت االهتمام 
 الفلسفة والواقع عبر العلوم االجتماعية واإلنسانية /األخالق
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150وراه )في حدود لة الدكتملخص رساعنوان و  

 ند ابن رشد أزلية العالم ع 
ي فسأزلية العالم في الفكر الفلة مسألة مهمة من مسائل الخالف الجوهري بين الفلسفة والدين، وهي تعالج الدراس 

تعرضد  ًا علد  تكفيدر الغزالدي للفالسدفة فدي هدسه المسدألة وويرهدا، وقدد التي تصدد  لهدا ابدن رردد رداإلسالمي، و 
كمددا  . ومنهددا موقددم علددم الكددالم اإلسددالمي إلسددالمياو  نددانياليو  بعددديها ة فدديمسددأللللفلسددةية صددول األلالدراسددة 

عدالم عبدر ي طبيعدة العالقدة بدين ا والبحثد  فدو  للموضدوع، عرضد وعالج  المنهجيدة التدي تبناهدا ابدن رردد فدي 
. والعدددر  هيم الخلدددا واإلبدددداع ومفهدددوم الدددسا ا وصدددفات  ودرادتددد  وفعلددد  ومفدددا وجدددود  علددد دلدددةاألالبحدددث فدددي 
ببية وبالتددالي العالقددة بدددين العلددة والمعلددوم وطبيعددة القدددرة اإللهيددة ومفهددوم الحركدددة سددة الوجددود والألوعرضدد  لمسدد

طبيعتد  وعالقتد  . كما تعرضد  لمفهدوم اإلمكدان و وجود بالقوة والوجود بالفعل والوجود والعدموطبيعتها والزمان وال
الحركدة والردروري والممتندع. وكدسلل فصدل  الدراسدة العالقدة بدين اإلمكدان ة والعدم والوجدود والزمدان و بمفهوم القو 
مدن  العدر ، ومدا الغدر و  الهيدول  وطبيعدة الصدورة ودورهدا والجدوهر  -المدادة األولد   والتي تردمن والموضوع  

 لةللمسدددأبموقدددم نقددددي  للوكدددستردددمن  خالصدددة الفكدددرة، يدددة اتمدددة تحليلبخالدراسدددة النظدددام فدددي العدددالم. وانتهددد  
 .الرردي الفلسفيالموقم  وضعم استقص  الجوانب المختلفة من قوة

  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

 حت  اآلن  2018 األردنيةالجامعة كلية اآلداب، قسم الفلسفة،  أستاذ مساعد  
 2015-2014 جامعة األميرة سمية  فة محاضر في الفلس 

 2012-1997 ث االستراتيجية مركز اإلمارا  للدراسا  والبحو  محرر أول وباحث  

 1997-1992 للدراسا    الجديد  مركز األردن باحث ومحرر رئيسي  

 /مدرس فلسفة ومنطا 
 المرحلة الثانوية

فلسفة ومنطا/  مدرس
 المرحلة الثانوية

 مساعد بحث وتدريس 

 ة اليمنية مهوريالج /عليمتلالتربية وا وزارة
 

 والتعليم/ دولة الكوي  وزارة التربية
 

 قسم الفلسفة، الجامعة األردنية

1990-1992 
 

1988-1990 
 

1986-1987 
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  األعمال اإلدارية واللجان  

 
 التاريخ داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل 

 حت  اآلن  2022 لية اآلدابكعرو مجلس  
 حت  اآلن  2021 فة عرو مجلس قسم الفلس 

 ث االستراتيجيةمركز اإلمارا  للدراسا  والبحو  -اللجنة العلميةعرو  
 مركز األردن الجديد للدراسا  -عرو اللجنة العلمية

 موحاقع وطو ان عرو اللجنة التحريرية لمؤتمر عم  

2009-2011 
1993-1997 
1995 
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  آخر خمس سنوات  األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ   حثين( اسم الباحث )البا 
يورغن هابرماس والنظرية النقدية: الفلسفة والبحث عن االنعتاق " حامد أحمد الدبابسة 

،  37، المجلد حاث )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألب"، والحرية
ار: دراسة في مفهوم اإلبداع عند التفاعل الحضاري وأثره في تطور األفك" حامد أحمد الدبابسة  . 2023، 2العدد 

، الجزائر، مجلة العلوم اإلسالمية والحرارة"، دي والفيض عند الفارابيالكن
 . 2021، 01، العدد  06المجلد 

المجلة األردنية للعلوم ، "دور اإلمكان في أزلية العالم عند ابن رشد" حامد أحمد الدبابسة 
 . ( 2018، 1، العدد  11)المجلد ، االجتماعية

   

   

   

   

   

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 
 
 المشاركة  نوع خ انعقاده مكان وتاري اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 تقديم ورقة 1995ان/ عم   عمان: واقع وطموحمؤتمر  
 وأثرها العربية ةالمدني النشراتمؤتمر  

 المعرفي 
 ديم ورقةتق 1996 /لقاهرةا

سالمية وأثرها في إلحركات االمؤتمر  
 االستقرار السياسي في العالم العربي

 

 تعقيب  2002ظبي/  أبو
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 اللغة العربية والتعليم ؤتمر م 
 الفلسفي العربي التاسع المؤتمر 
 اشر الفلسفي العربي العالمؤتمر 

 

 2008أبو ظبي/ 
 2017مان/ ع

 2019عمان/ 
 

 تعقيب 
 ورقة بحثية
وعرو  ورقة بحثية 
يرية  اللجنة التحر
 ورئاسة جلسة 

 
  الدورات التدريبية 

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة  

 
 التاريخ

 1996 ودوره المعرفي المجتمع المدني ومؤسسات  
 2019 2019تطوير أعراء الهيئة التدريسية الجدد  
 GBLENDED LEARNIN  2019التعلم المدمج  
 reating Effective Cنشاء االستطالعا  الفعالة باستخدام نماذج جوجلإ 

Surveys Using Google Forms 
2019 

 Developing and) إعداد ومونتاج الفيديوها  التعليمية باستخدام برنامج 
editing educational videos using (Camtasia 9 

2020 

 ONLINE) How to" حقائا ونصائح حول كيةية النشر في قاعدة البيانا  
Publish in "Scopus) 

2020 

 2020 للكليا  اإلنسانية Automated Exams انا  المحوسبةاالمتح 
 2020 طاإلنسانية فق  للكليا (CAEP) الدولي االعتمادكيةية إجراءا   
   
 
 

  األنشطة التدريسية 
 
 التي    الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسها ب قام
 الدراسات  البكالوريوس 

 العليا 
 ❑ ◆ ير الناقدفكمقدمة في الفلسفة والت 
 ❑ ◆ الفلسفة اإلسالمية 
 ❑ ◆ التصوف اإلسالمي 
 ❑ ◆ سانيةواإلن االجتماعيةفلسفة العلوم  
 Introduction of Philosophy and Critical Thinking ◆ ❑ 
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 مناهج لبحث عند مفكري اإلسالم  
 األخالق والقيم اإلنسانية

◆ 
 

◆ 
❑ 

 
 

  لمية المهنية العضوية في الهيئات والجمعيات الع
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2017 األردنية الجمعية الفلسةية  
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  

 1995 ردنيين رابطة الكتاب األ   األول  في الرواية جائزةال 
لدراسا  والبحوث مركز اإلمارا  ل جائزة الموظم المثالي 

 أبو ظبي -ةاإلستراتيجي
2008 

    
    
 
 


