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 المؤھ�ت العلمــــــــية

 

  .أنقرة، تركيا -جامعة أنقرة : ) PhD Philosophy( درجة الدكتوراة في الفلسفة:     2006

  
  .أنقرة، تركيا -جامعة أنقرة : درجة الماجستير في الفلسفة :    1997

  
 -) M.E.T.U( )ا&مريكية(  جامعة الشرق ا&وسط التقنية: كالوريوس في الفلسفة درجة الب :     1991

 .أنقرة، تركيا
  

  

  )ONREAS OF SPECIALIZATIA(   ا�ختصاص مجال

  

  .، تاريخ الفلسفة غربي حديثفكر 

  عصر النھضة ا&وروبي

  حداثةال

  

  (Areas of Competence)  :  مجا"ت أخرى

  فكر عربي حديث .أخ4ق �
 

  

  )ISSERTATIOND D.HP(   الدكتوراة لةرسا
  

  )ISLAM AND MODERNITY(   ا7س4م والحداثة:     عنوانھا
    )أرتورول توران(ركاشبروفيسور م:     المشرف

     جامعة انقرة –رئيس قسم الفلسفة 

1232 Ext: - 310328-312-+90Tel.:   turan@hotmail.comertugrulmail: -e 

  
  

  )ISSERTATIONDASTER M(     رالماجستي رسالة
  

  )PERSONALISM(  الشخصانية:     عنوانھا

  )كنعان جورسوي(بروفيسور :     المشرف
 اسطنبول –جامعة غ4طة ساراي  –عميد كلية ا&داب 

 روما -حاليا يتولى منصب سفير الجمھورية التركية لدى دولة الفاتيكان 

  

  أردني:     الجنسية

  04/08/1966:   تاريخ المي4د

  + 962- 796632199 :    خلوي

  24924:     المكتب ھاتف

  ا&ردن 11185عمان  851966: صندوق بريد:     العنوان

 amershatara@yahoo.com البريد ا7لكتروني     :  
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2274480/109 -212 :+90.elT         kgursoy@gsu.edu.trmail: -e 

 

برات العملــــــــيةــــالخ  

 

 ا5ردنيةالجامعة  –فسم الفلسفة -  )استاذ مساعد ( محاضر متفرغ :   أ"نحتى  -2011  -  أ
لتغطية المقررات التعليمية  ، قسم الفلسفة،يةمحاضر غير متفرغ في كلية العلوم ا�نسان:  2011 -2007أيلول   - ب

  التالية
  

 

       :)Mediaeval philosophy(فلسفة العصور الوسطى وعصر النھضة  �

2303327  

  

: القديس أوغسطين؛ القديس أنسلم؛ القديس توما ا&كويني؛ ألبير الكبير؛ معالجة القضايا التالية لديھم: الوصف

  .وا&دلة على وجوده، مشكلة الكليات المعرفة ووجود العالم، معرفة هللا

  

  Philosophy of Social Sciences( :     2303103( فلسفة العلوم ا�جتماعية وا�نسانية �

  

شكالية المنھج في العلوم ت التفكير فيھا؛ منطق البحث وإالعلوم ا7جتماعية وا7نسانية وسمطبيعة ا: الوصف
وذج موذج ا7ستنباطي والنمالمنھجية الفردية الھولستية، الن: ية؛ بعض نماذج التفسير ا7جتماعيعا7جتما

  .القصدي؛ إشمالية العق4نية، الموضوعية في العلوم ا7جتماعية وا7نسانية

  

 Issues in Contemporary Thought(  :      2303352( قضايا الفكر المعاصر �
  

جتماعية، ظور فلسفي، كالعدالة ا7سياسية من منو المساق قضايا إجتماعية، أخ4قية يتناول ھذا: الوصف
نسان، مفھوم الحرب والسلم العالمي، السعادة وحرية ا7نسان، العنف والتغيير الديموقراطية وحقوق ا7

  .الخ... ا7جتماعي، ا7غتراب والتحرر، الحداثة والعق4نية 

  

  

 Modern & Contemporary Arab Thought( :   2303352( الفكر العربي الحديث والمعاصر �

  

إتجاھات ا7ص4ح المدني والديني والسياسي : ھات الفكر العربي في عصر النھضةاإتج: الوصف
السلفية والليبرالية والقومية : وا7جتماعي؛ بعض ا7تجاھات الفكرية المعاصرة في الوطن العربي مثل

  .والماركسية؛ مع دراسة لبعض أع4م ھذا الفكر

 

 Business Ethics(  :            2303353( خ�ق المھنةأ �

 

ذا المساق أھم المشك4ت الخلقية التي تتراءى في ميادين ا7دارة العامة وإدارة المؤسسات يتناول ھ: الوصف
فيقدم معالجات فلسفية . أي في مجال ا&داء الوظيفي؛ وفي تعاملنا مع البيئة الطبيعية التي تكتنفنا: الخاصة

مدى  ،في إختيار الموظفين) ريأو العشائ(لمشك4ت الخداع في ا7ع4نات والفساد المالي، والتمييز العنصري 
  .الخ... والصالح ا7نساني العام  ،ا7قتصادية مع المعايير الخلقية إتساق معايير الكفاءة

  

 Philosophy of Ethics( :          2303241(فلسفة ا5خ�ق  �
  

ا&حكام  المعايير والقواعد؛ أحكام القيمة، تسويغ: الفعل الخلقي؛ الضمير الخلقي؛ التقييم الخلقي: الوصف
الخلقية؛ مفاھيم أخ4قية؛ الفضيلة؛ السعادة؛ الواجب؛ الخير؛ الحرية والمسؤولية، الع4قة بين ا&خ4ق وكل من 

  .الميتافزيقا والدين

  

  Current Trends in Philosophy( :      2303458( إتجاھات راھنة في الفلسفة �
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النظرية النقدية : ا7تجاھات الفلسفية الراھنة مثل يعالج ھذا المساق أفكار ف4سفة معاصرين أثروا في: الوصف
  للماركسية الجديدة، الھيرمنيوطيقا الفلسفية، البنيوية السيكولوجية، التفككية، الحداثة وما بعد الحداثة، 

 

 Philosophical Problems(  :          2303111( مشك�ت فلسفية �
  

  &خ4قية؛ المعرفة القبلية والمعرفة البعدية؛ التفسير حرية ا7رادة والحتمية؛ وجود هللا؛ المعرفة ا: الوصف

  .العلمي

  

  Modern Philosophy: الفلسفة الغربية  الحديثة    �

 
 

 2005حزيران  – 1997أيلول   - ت
  

  أنقرة، تركيا –السفارة ا5ردنية  –مدير الع�قات العامة 
 

نشورات والمساھماتالم  

  .من اللغة العربية إلى اللغة التركية) لى الشخصمن الكائن إ(ترجمة كتاب عبد العزيز الحبابي  �

 ".المجتمع المدني" الذي أعدته وزارة الثقافة بعنوان " المجتمع المدني" المساھمة في ورقة في مؤتمر �

  .بالتعاون مع أمانة عمان والمركز الثقافي العربي" السلوك المدني"قائم على إعداد منظومة  �

 ."لمسيحية ا&صولية ا"بحث عن  "قيد النشر"  �

  " كيركيجارد انموذجا  –بحث عن الفكر الفرداني " قيد النشر" �
 

 

  اللغات

 
 اللغة ا&م  :    العربية �

 كتابة -قراءة  -محادثة :   ا7نجليزية �

 كتابة –قراءة  -محادثة :     التركية �

  

  

  
  

  : ن والمعرف

  

1. Prof. Dr. Kenan Gursoy  

 ولاسطنب -جامعة غ4طة ساراي  –عميد كلية ا&داب 

 روما–حاليا يتولى منصب سفير الجمھورية التركية لدى دولة الفاتيكان 

 kgursoy@gsu.edu.tr 

Tel: +90 212-2274480/10   

 

  

2. Associate Prof. Ertugrul Rufayi Turan  

 تركيا  –جامعة أنقرة  -)قسم الفلسفة ( 

 ertugrulturan@hotmail.com  

Tel.: +90-312-310328-Ext: 1232  
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3. Dr. Marco J. DiBernardo  

 

Southwest Florida College,Tampa-USA  

Director of Education  

mdibernardo@swfc.edu  

  

 

4. Prof. Dr Yasin Ceylan 

  yceylan@metu.edu.trنقرةأ –وسط جامعة الشرق ا& –رئيس قسم الفلسفة 

 

  


