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  C.Vالسیرة الذاتیة 

  

  
  

:First: Personal Data  
  :البیانات الشخصیة: أوالً 

  الجدھني محمد عادل عبده علي/د :االسم 
Name: Adel Abdu Ali Mohamed AL-gdhni   
                                                           

    ٢١/١٢/١٩٧٨ الیمن  -وصاب العالي: محل وتاریخ المیالد
  

Place and Date of Birth: Wessab, Yemen 
  

  عدن - خور مكسر :اإلقامة الدائمة
Permanent residence:, Khor Maksar, Aden  

  
  متزوج  :الحالة االجتماعیة

Marital status: Married 
 

 adelgdhni2018@gmail. com      الموقع االلكتروني
  

  ٧٣٦٢٤٦١٣٥            :رقم الجوال
  
  
ً ثا    Second: Educational Qualifications: المؤھالت العلمیة: نیا
  . ٢٠٠٢ حاصل على شهادة بكالوریوس الفلسفة من كلیة اآلداب جامعة عدن عام  -

Bachelor of Philosophy from the Faculty of Arts, University of Aden in 2002.   
   . ٢٠٠٨ جامعة عدن عام -بحاصل على شهادة ماجستیر الفلسفة من كلیة اآلدا -

Master of Philosophy from the Faculty of Arts - University of Aden in 2008   
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جامعة  -في فلسفة العلوم ومناهج البحث، كلیة اآلداب (.Ph.D)الفلسفة حاصل على شهادة الدكتوراه   -
  .٢٠١٤  عام -عدن

- PhD in Philosophy of Science and Research Methods, Faculty of Arts 
University of Aden in 2014.  

 
  Third: Certificates of Appreciation:               :الشهادات التقدیریة: ثالثاً  

 .م٢٠٠٣ریوس  عام الو شهادة التفوق العلمي في البك -
- Certificate of scientific excellence in bachelor in 2003. 
  .م٢٠٠٩في الماجستیر   عام  شهادة التفوق العلمي -
- Certificate of scientific excellence in Masters in 2009.  

  
 ً    Fourth: Scientific Courses                                      :الدورات العلمیة: رابعا
  . ٢٠١٢دورات في الكفاءة باللغة اإلنجلیزیة عام  -
- Proficiency courses in English in 2012                     
 ٢٠١٦عام  spssنظام الحقیبة اإلحصائیة دورة في  -
- A course in the statistical bag system spss in 2016           
 . ٢٠١٩جامعة عدن  عام  -دورة طرائقیة في التدریس -
-  Admission course in teaching - University of Aden in 2019         
) الحقیبة األكادیمیة -توصیف المقررات( ة لرؤساء األقسام العلمیة في تطویر المناهجتأهیلی دورة -

شراف نیابة الشؤون األكادیمیة في جامعة  –تنظمها كلیة اآلداب  ٢٠٢٠مارس  ١٨- ١٦من  وإ
 .عدن

  
 ً   :بھا  تودرس تالجامعات التي عمل: خامسا

  :بھا تودرس تالجامعات التي عمل) أ(
  )مستمر( ٢٠٢٠-٢٠١٠ اآلداب كلیة -جامعة عدن -
  )مستمر( ٢٠٢٠- ٢٠١٩ الجامعة الوطنیة -
  ٢٠١٥- ٢٠١٢من عام  الفصلیة تصحیح االمتحانات_ جامعة العلوم والتكنولوجیا، التعلیم عن بعد -
 :المقررات والمواد التي قمت بتدریسھا) ب(
 Research Methods in Natural and Humanمناھج البحث في العلوم الطبیعیة واإلنسانیة -

Sciences 
 Ethics                             .علم األخالق -

 General Sociology علم االجتماع العام      -
 علم النفس العام -
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 تفكیر علمي -
 فلسفة یونانیة -
 فلسفة أوربیة وسیطة -
 فلسفة حدیثة -
 مشكالت فلسفیة -
 نصوص فلسفیة -
 فلسفة الجمال -
  .Field descent training  .تدریب نزول میداني -
 جمالیات عند العرب -

  
 ً   : وعضویة اللجان الوظیفيالعلمي و التدرج: سادسا

  : الوظیفيو العلمي التدرج) أ(
وصاب العالي من عام / الفلسفة ومناهج البحث والمنطق في مدرسة الفجر الجدید في أخصائي -

٢٠٠٩- ٢٠٠٧. 
 م ٢٠١٤ -٢٠١٠جامعة عدن  -قسم الفلسفة –مدرس -
 م٢٠٢٠ -٢٠١٤جامعة عدن  –الفلسفة  قسم - أستاذ مساعد -
  ٢٠١٨-٢٠١٦جامعة عدن  -قائم بأعمال رئیس قسم الفلسفة -

 .)إلى اآلن  -٩/١٠/٢٠١٨( كلیة اآلداب جامعة عدن  -رئیس قسم الفلسفة -
  
 :عضویة اللجان)ب(
  )إلى اآلن - ٢٠١٨( جامعة عدن - رئیس لجنة الدراسات العلیا بقسم الفلسفة -
إلى  -٢٠١٨(جامعة عدن -كلیة اآلداب –اسات العلیا والبحث العلمي عضو لجنة في نیابة الدر  -

 . )اآلن
 . )إلى اآلن - ٢٠١٨(جامعة عدن -عضو لجنة في مجلس كلیة اآلداب -
 ). إلى اآلن - ٢٠١٨(جامعة عدن -كلیة اآلداب -البكالوریوس  عضو لجنة االمتحانات -
 -٢٠٢٠(جامعة عدن -كلیة اآلداب - )اهالدكتور  - الماجستیر(عضو لجنة االمتحانات الدراسات العلیا -

 ). إلى اآلن
 .م٢٠٢٠عضو لجنة تطویر الخطة الدراسیة لبرنامج البكالوریوس، عام  -
لحضاریة والسیاسیة للدراسات امركز اإلصباح  -مجلة توازن للعلوم اإلنسانیة عضو لجنة في -

 . ٢٠٢٠، عام واإلستراتیجیة
  

 ً   : الرسائل العلمیةمشروعات التخرج  و اإلشراف على : سابعا
  :اآلتيمنھا ، أشرفت على  عدد من مشاریع التخرج) أ(

   .)٢٠١٦(فضل علي عبدالرحمن الطیار :مفهوم السعادة عند أرسطو -
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  .)٢٠١٨(روئ خالد الحمادي :مفهوم الجوهر عند اسبینوزا -  
  .)٢٠١٨(محمد كاظم تایه :مفهوم الخبرة عند جون دیوي  -
  .)٢٠١٨(سرحان محمد عمر :زاليمفهوم النفس عند الغ  -
  .)٢٠١٩(نورا حسین أحمد .آلراء التربویة عند أبو حامد الغزاليا  -
  .)٢٠١٩(راویة علي بن صالح :المنهج البراجماتي عند ولیم جیمس  -
  .)٢٠١٩(عهود أحمد حسن صالح :مفهوم التغیر عند هیراقلیطس  -
    جمیلة سعید  :عدنیدانیة على عدد من مدارس محافظة دراسة م –ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس  -

  .)٢٠١٩(علي أحمد
  .)٢٠٢٠(عهد عارف موسى :المنهج الفلسفي عند سقراط -
  .)٢٠٢٠(عیدروس یسلم عوض :األفكار الفلسفیة  عند ابن عربي  -
 
 
  .Supervisor of graduation projects.   رسائل الماجستیر) ب (
  :شرفت علیھارسائل الماجستیر  ا - 1

 .)٢٠٢٠(رشاد الحمیدي/للطالب ،الفكر اإلصالحي للشیخ البیحاني -
 .)٢٠٢٠(السویدي عبداهللا علي مختار/للطالب ،أصول المعرفة عند المعتزلة  -
محسن  وعمر /للطالب ،عصر الخلفاء الراشدین أنموذجاً  -فلسفة الحكم في الدولة اإلسالمیة -

 .)٢٠٢٠(یحي ثابت
  .)٢٠٢٠(أعیاد عثمان باوزیر /، الطالبةزالي وابن خلدونفلسفة التربیة عند الغ -

  
  )مناقش داخلي( اناقشتھ التي رسائل الماجستیر  -٢

 .)٢٠١٩(عادل محمد عبداهللا الجعدي/ الطالب .منهجیة المعرفة العلمیة عند ابن سینا -
الرحمن رائد علي عبد /الطالب .الغزالي أنموذجاً  -مفهوم الشك المنهجي في الفلسفة اإلسالمیة -

 ).٢٠٢٠(الجیالني
ماني عبداهللا فارع أ/الطالبة ).دراسة في األدوات المنهجیة(فلسفة العلم الطبیعي واالجتماعي -

 .)٢٠٢٠(محس
 .)٢٠٢٠(نصر عبده ردمان عبداهللا /الطالب ،نقد بوبر للمنهج التاریخي -
 .)١٩٩٠-١٨٣٩(خطاب التنویر في عدن): ٢٠٢٠(سعید عبدربه سعید عبدالباسط -

  
  

ً ثامن   :أنجزتھاالتي  والخطط العلمیة الرسائل واألبحاث: ا
  :مشروع التخرج والرسائل العلمیة) أ(
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  .مطلق مسعد علي/ رسالة ماجستیر، إشراف د) ٢٠٠٨(المنهج والمعرفة عند دیكارت -
/ الدكتوراه، إشراف د أطروحة، )٢٠١٤(إشكالیة المالحظة والفرض في المنهج العلمي المعاصر -

 .مطلق مسعد علي
  ):غیر منشورة(المؤلفات واألبحاث العلمیة) ب(

   ١٩٩٥سؤال وجواب في مختلف العلوم عام  ٥٠٠٠  -    
 )بحث(، ٢٠٠٠الفن التشكیلي المعاصر في الوطن العربي  -

  )مؤلف(.)٢٠٠٢(تاریخ المخا عبر العصور -
 ٢٠٠٣- ٩٨أجزاء ،  ٤  المختصر المفید في المحاضرات الفلسفیة -
 .٢٠٠٨عام  )ماجستیر(لبة الدراسات العلیا لط فلسفیةبحوث ودراسات  -
 .٢٠١٠عام  )دكتوراه( بحوث ودراسات فلسفیة  لطلبة الدراسات العلیا -
 الكتب والرسائل الفلسفیة في المكتبات الجامعیة والحكومیة في الیمندلیل  -

ً  -ذمار -تعز - عدن(   ٢٠١٤  -٢٠٠٥عام من . )صنعاء أنموذجا
  .٢٠٢٠) بحث( اإلنسانیة واالجتماعیةالعلوم  علىتطبیق المنھج  مشكالت -

  
  :دلیلالخطط و ال) ج(
جامعة  - كلیة اآلداب -قسم الفلسفة والعلوم السیاسیة -الدراسیة خطةللمقترح مشروع إعداد  - ١

  ).٢٠١٧(عدن
جامعة عدن  -كلیة اآلداب – )الدكتوراه -الماجستیر -البكالوریوس(لمرحلة  دلیل قسم الفلسفة - ٢
  .)٢٠٢٠ -٩٥من عام (
  .٢٠٢٠ینایر  إعداد الخطة الدراسیة المقترحة لقسم الفلسفة والدراسات الثقافیةـ - ٣
  .  ٢٠١٩ـ یونیو  المقررات الدراسیةدلیل إرشادي لتوصیف  - ٤
 -الماجستیر(العلمیةعلى الرسائل  والمناقشین قاعدة بیانات بأسماء المشرفین العلمیینإعداد  - ٥

م ٢٠٢٠كلیة اآلداب جامعة عدن فبرایر  - لدراسات العلیا ا) ٢٠٢٠- ٢٠٠٠(من عام  )الدكتوراه
  .)إعداد(

 
  

  :التي حضرتها والمحاضرات المؤتمرات والندوات: تاسعاً 
 - لرحابجولة ا) صن شاین(، في إحدى قاعات فندق جامعة عدنأنا وقبول اآلخر، نظمته : ندوة -

  ).المشاركة بالمناقشة( م٢٠١٤عام  ٤-٢خور مكسر، خالل الفترة 
كلیة اآلداب،  -في قاعة ابن خلدون وأقیمتالعادات السبع للنجاح،  نظمتها جامعة عدن، : محاضرة -

  ٢٤/٣/٢٠١٤یوم األحد 
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كلیة  -القانون الدولي اإلنساني ، أقامتها منظمة نداء جنیف السویسریة في قاعة ابن خلون: محاضرة -
  .٧/٨/٢٠١٨جامعة عدن یوم الثالثاء  -اآلداب

، )١٩ (، بقاعةعمادة الكلیةنظمته ". امج الدراسات اإلسالمیة وعلوم القرآن الواقع والمأمولبرن: ورشة -
  ).المشاركة بالحضور(٢٠١٩ ینایر  ٣ من

  
  :المشاركة في األنشطة الطالبیة: عاشراً 

لوحـة شـجرة الفالسـفة ( أسبوع الطالب الجـامعي  فعالیات المشاركة بعدد من اللوحات الفنیة في -
لوحـــة بأشــــهر فالســـفة التـــاریخ مـــع الســــیرة + وان الفلســـفة أم العلــــوم وبنـــت زمانهـــالوحـــة بعنـــ+ 

  .٢٠١٩فبرایر  ٢٤بتاریخ ) الذاتیة
  ،جامعــة عــدن  -كلیــة اآلداب -قســم الفلســفة  -النشــاط االجتمــاعي والثقــافي اإلشــراف علــى  -

  .٢٠٢٠-٢٠١٨خالل عامي 
  

  :الخبرات األكادیمیة واإلداریة األخرى: عشر الحادي
االستشارات وتقدیم  (SPSS)بواسطة الرزم اإلحصائیة الحاسوبیة تحلیل اإلحصائي ال -

  . والنفسیة واالجتماعیة اإلحصائیة في مجال البحوث التربویة
 .لطلبة الدراسات العلیا تحكیم االستبیانات -

 .مراجعة الرسائل واألبحاث العلمیة منهجیًا وفنیاً  -

  )التقریر الفصلي ألعمال القسم+ تقریر لجنة االمتحانات( كتابة التقاریر -

 ).مجلس الكلیة+ مجلس القسم العلمي( محضر اجتماع مقرر -

 .فني تصمیم جداول -

مشــــروع + إدارة الوقــــت+ لمیــــةإعــــداد الســــیرة الذاتیــــة والع+ إعــــداد اســــتبیان( تقــــدیم دورات فــــي  -
  .)الخ...ضبط االنفعاالت+ أطفال الصفأسلیب لتنمیة الذكاء عند + جدوى
  
  
  

  .م٢٠٢٠ هیولی ٢١بحمد اهللا ـ تحدیثها في یوم السبت الموافق  تم ـ
  


