الســـ يـرة العلميــة لتدريسيي كلي ــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

حنان علي حسني عواضه
فلسفة  /فلسفة معاصرة
Hanan.awada@yahoo.com
 النزعة العلمية يف فلسفة كارل بوبر بنيالتجربة وامليتافيزيقا (ماجستري)
 إشكالية العمل وحضارة اإليروس يف فلسفةهربرت ماركيوز ( .دكتوراه )

عنوان البحوث العلمية املنشورة

. 1موقف الوضعية املعاصرة من امليتافيزيقا (السلب
واإلجياب ).
. 2الفلسفة النقدية لكانط طبيعتها وتطبيقاتها.
. 3فلسفة القيم عند فرنسيس فوكوياما.
. 4املصدر األساس للتصوف يف اإلسالم.
. 5النزعة التجريبية عند جون لوك بني احلس والعقل.
. 6العلة البيولوجية يف تفسري احلضارة عند ابن
خلدون.
. 7السلطة عند ماكس فيرب .
. 8اإلرادة والالمعقول يف فلسفة شوبنهور.
. 9طبيعة احلرية عند سارتر .
. 11طبيعة الوجود عند يسربز( .مقبول للنشر )

 . 11طبيعة الوجود عند سارتر ( مقبول للنشر)
. 12الشعور املأساوي باحلياة ( عرض كتاب )

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

. 1دراسات فلسفية
 . 2النزعة العلمية يف فلسفة كارل بوبر بني التجربة
وامليتافيزيقا .
 . 3إشكالية العمل وحضارة اإل يروس يف فلسفة هربرت
ماركيوز.
. 4مقدمة إىل الفلسفة ( مقبول للنشر ) مشرتك
. 5منهج الفلسفة للصف اخلامس أدبي ( مشرتك )
وزارة الرتبية .

كتب الشكر والتقدير

 1شكر وزير
 13كتاب شكر عميد

املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

2

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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Name and academic Title
Specialization (Major & Minor)

Hanan Ali Hussein Awada
Philosophy/ contemporary philosophy

Email

Hanan.awada@yahoo.com

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation
1.Power when Max Fiber
2.Research deals with the idea " absurd "
when philosopher Arthur Schopenhaur.
3. The nature of existence when Sartre.
4. The recipes of existence.
5. The properties of freedom to Sartre.

Titles of Published Research

6. Critical philosophy of Kant
Nature and its applications.
7. Biological cause of interpret

to civilization for Ibn khaldun.
8. Authority when Max Weber
9.the tragic sense of life( book review)
10. Experimental trend to John Locke between
sense and reason.
11. Philosophy of values to Francis Fukuyama.
12.The situation of contemporary positivism
metaphysics ( positive and negative ).

1.Philosophical studies.
2.The scientific trend in the Philosophy of Karl
Titles of Published Books(Authored &Translated

Popper .

Books)

3.Introduction to Philosophy (accepted for
publication).
4.The problematic of labour and the
civilization of Eros in the philosophy of Herbert
Marcuse.

1 Minister
Letters of Appreciation & Recognition.

13 College Dean

Professional Experience
Membership (Journals, Scientific committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate Students.

2

Total Number of Graduate Examining Committees.
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