الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي

أفراح لطفي عبد اهلل جنم
أستاذ /دكتور

التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

فلسفة (فلسفة العلم)
afrahlutfee@yahoo.com
نظرية

كروتشه

اجلمالية،

دراسة

مقارنة((ماجستري))
السببية يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة
((دكتوراه))
عنوان البحوث العلمية املنشورة

 -1ازمة السببية يف الفيزايء املعاصرة واتثريها على
العلم
 -2تفسري دولوز للفلسفة ومتييزها عن العلم
 -3تطور الفيزايء واتثريها على الفلسفة
 -4دراسة يف املناهج  -بني الفلسفة والعلم

 -5نسيج احلي واجلامد  -التداخل املعريف يف شبكة
التطور
 -6بعض مالمح الثورة عند توماس كون
 -7مشكلة اصل االشياء  -نظرة علمية
 -8رؤية كانت العلمية

 -9العناصر اجلمالية يف ملحمة جلجامش
االبعاد الفلسفية لعلم اللغة العام
- 11
- 11

اضاءات فلسفية يف فكر كلود ليفي

شرتاوس
ترمجة وتعليق لفصل "الفلسفة مبفتاح
- 12

جديد" لسوزان الجنر

- 13
- 14
- 15

فلسفة املمارسة معادلة مادية
فلسفة بندتو كروتشه

فلسفة التاريخ عند بندتو كروتشة

وقفة على السرية الفلسفية ملدين صاحل
- 16
يف كتابه "بعد خراب الفلسفة"
- 17
- 18

بوبر – ماركس نقد ام انكار
فلسفة علم اجتماع العلم

-1

حتوالت السببية

- 19

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

الفلسفة والعامل االفرتاضي

 -2نظرية كروتشة اجلمالية
 -3الفلسفة :فسيولوجيا العقل وعلم تشريح االفكار

 -4دراسات يف فلسفة العلم
حماضرات يف فلسفة العلم
كتب الشكر والتقدير

03

املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق

رئاسة قسم الفلسفة
االستشارية :عضوة يف جملة كلية اآلداب /جامعة بغداد

االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

03

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

03

Name and academic Title

P, Dr Afrah Lutfi Abdullah Naje

Specialization (Major & Minor)

Philosophy / Philosophy of Science

Email

afrahlutfee@yahoo.com

Titles of MA thesis & Ph.D

Aesthetics theory of B Croce’- an compare study

dissertation
Titles of Published Research

Causality in modern and contemporary philosophy

1-Aestitics Theory of CROCE’S.
2-Shifts of causality.
3-Philosophy; Physiology of reason and
Titles
of
Published Books
Anatomy of ideas.
(Authored &Translated Books)
4-Studies of philosophy of science.
5-Lectures of philosophy of science.

Letters

of

Recognition.

Appreciation

1-The crisis of
causality in
contemporary
physics and
its effects on
philosophy.
2-Deleuze
& interpretation
of philosophy
and
distinguish it
from
philosophy.
3-The
development
of physics
and its effect
on

philosophy.
4-Study on
methodsbetween
philosophy
and science.
5-Weave of
live and stiff,
the epistemic
interference
in evolution
net.
6-Some
features of
revolution
with Kuhn.
7-The
problem of
the original
of things,
scientific
sight.
8-The
philosophical
dimensions
for the
General
Linguistics.
9Philosophical
lights for
Claude Levi
Strauss.
10-Kant’s
scientific
vision.
11-The

Aesthetically
and Artistic
elements in
GILGAMESH
epic.
12Philosophical
biography for
MADANI
SALIH in his
book ‘after
ruin of
philosophy’.
13Philosophy of
praxis, an
material
equation.
14-Philosophy of B Croce

16--Translate
and comment
on the
chapter
1’philosophy
in a new key’Susanne K
Longer.
17-Popper –
Marx critic or
denial.
18-

15Philosophy of
history
according to
B Croce.`

Philosophy of
sociology of
science.
19Philosophy
and virtual
world.

Professional Experience

30

Membership (Journals, Scientific

Head of Department of Philosophy

committees, etc.)
Total

Number

of

Supervised

20

Graduate

30

Graduate Students.
Total

Number

of

Examining Committees.

