
 السيرة الذاتية
 الدكتور سلمان فضيل البدور

 

 

 :معلومات شخصية
 .1944مادبا،  مكان وتاريخ الوالدة:
 متزوج، وله ولدان  الحالة االجتماعية:

 أردنية  الجنسـية: 
 العربية، اإلنجليزية، الفارسية           اللغات:

 
 

 :التحصيل العلمي
 .1980طهران، دكتوراه في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة  ●
 .1973ماجستير في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة طهران،  ●
 .1968بكالوريوس في الفلسفة واالجتماع، قسم الفلسفة واالجتماع، جامعة دمشق،  ●
●  

 

 :رسالة الدكتوراه
 الحقائق األزلية في الفلسفة الديكارتية والفلسفة اإلسالمية. ●

 

 :التخصص
 فلسفة إسالمية ومقارنة. ●

 
 

 :األكاديميةالخبرة 
 ــ 2014قسم الفلسفة، الجامعة األردنية،   أسـتاذ شرف: ●
 .2014ــ  1994قسم الفلسفة، الجامعة األردنية،    أسـتاذ: ●
 .1994ــ  1986قسم الفلسفة، الجامعة األردنية،   أستاذ مشارك: ●
 . 1993قسم دراسات الشرق األدنى، جامعة برنستون، عضو هيئة تدريس: ●
 .1988ــ  1987دراسات الشرق األوسط، جامعة هارفارد،  قسم  أستاذ زائر: ●
 .1986 - 1981قسم الفلسفة، الجامعة األردنية،   أستاذ مساعد: ●
 .1981 - 1980قسم الفلسفة، الجامعة األردنية،   محاضر متفرغ: ●
 1976 - 1973قسم اللغة العربية، جامعة طهران،   مساعد تدريـس: ●

 

 
 :الخبرة اإلدارية

 - 2015عة العلوم اإلسالمية العالمية جام    رئيس ●
 .2015 – 2013جامعة عمان األهلية   عضو مجلس أمناء: ●
 جمعية المركز اإلسالمي الخيرية،  رئيس الهيئة اإلدارية المؤقتة: ●



 .2012 – 2007األردن     
 .2010 – 2009جامعة اليرموك   عضو مجلس أمناء: ●
 .2008 -2005للدراسات العليا جامعة جدارا   عضو مجلس أمناء ونائب  ●

  رئيس المجلس:
 المجلة األردنية للعلوم االجتماعية/الجامعة األردنية    رئيس تحرير: ●

 – 2007ووزارة التعليم العالي، 
 .2007  - 2005المركز الوطني لحقوق اإلنسان، األردن،    عضو مجلس أمناء: ●
 .2004 – 2001جامعة آل البيت       رئيس: ●
 .2001ــ   1998الجامعـة األردنية   للشؤون اإلدارية:نائب رئيس  ●
 .2001ــ  1998جامعة اليرموك        عضو مجلس أمناء: ●
 .1998ــ  1996الجامعة األردنية    عميد شؤون الطلبة: ●
 .1995ــ  1994جامعة آل البيت   عميد شؤون الطلبة: ●
 .1999ــ  1995مجلة المنارة، جامعة آل البيت    رئيس تحرير : ●
 .1996ــ  1990الجامعة األردنية    رئيس قسم الفلسفة: ●

 

 

 المنشورات:
 كتب أحدها مترجم. 4

 بحث منشور وبحث مقبول للنشر. 28
 

 رئاسة تحرير المجالت العلمية:
 جامعة آل البيت. -مجلة المنارة 

 الجامعة األردنية. –المجلة األردنية للعلوم االجتماعية 
 

 الجامعية:اإلشراف على الرسائل 
 نشره.اإلشراف على العديد من الرسائل الجامعية )ماجستير، دكتوراه( في قسم الفلسفة بعضها تم 

 
 

 : المؤتمرات والندوات
 المشاركة في ندوات ومؤتمرات متخصصة في الفلسفة والعلوم االجتماعية داخل األردن وخارجها.

 

 :ــــــح والجوائزالمنــ
 .1978-1973العالقات الثقافية والدولية، وزارة الخارجية اإليرانية، ايران، منحة لدراسة الفلسفة،  ●
 .1988 - 1987فولبرايت، جامعة هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية،  ●
 .1993، جامعة برنستون، الواليات المتحدة األمريكية، ASAIPعضو هيئة تدريس زائر على حساب برنامج  ●
 .2004األردن،  –جموعة األبحاث األكاديمية، جمعية التميز األردنية، عمان جائزة التميز األردنية عن م ●

 

 :الجمعيات واللجان
 عضو في عدد من اللجان األكاديمية واالجتماعية ومجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية والخاصة.


