سيرة ذاتية
 -عفيف حيدر عثمان

 -مواليد العام  1956في الشياح (بيروت  -لبنان).

 يدرس في الجامعة اللبنانية ،كلية اآلداب  -قسم الفلسفة ،الفرع الرابع منذ العام .1993 -الرتبة :أستاذ.

 عضو في اإلتحاد الفلسفي العربي والجمعية الفلسفية اللبنانية. له بحوث وترجمات منشورة في دوريات متخصصة. -التخصص :فلسفة وسيطة

صد َر له:
َ

 -النظر يأتي قبل الكالم ،موجز تاريخ الفن الغربي ( ،بيروت ،دار النجوى.)2007 ،

 -ترجمات(()1العولمة ،الدين ،إسرائيل) (،بيروت ،مركز الدراسات اإلستراتيجية.)2007 ،

 -ترجماااااات ((،)2أ .ب ا اااث ،ب .بيكاس ا ااو ،ب .هاندك ا ااه ،و .بنج ا ااامين ،أ .م ا ااوران) ( ،بي ا ااروت ،دار النج ا ااوى،

.)2007

 -ترجمات( (،)3الماء في القرآن ،أوديب والقانون  (،)...بيروت ،دار النجوى.)2007 ،

 ترجمة كتاب أريك غريلو ،فلسفة اللغة( ،بغداد ،المركز العلمي العراقي002 ،)2102 ،ص.

 ترجمة بحوث مجموعة من المؤلفين تحت عنوان :نصوص فلسفية ( راينر وايهل،مارك سنكلير وآخرون) ( ،بغداد ،المركز العلمي العراقي 071 ،)2102 ،ص.

مشارك (مع مجموعة من الباحثين) في:
كتاب "باحثات" الخامس ،الغرب في المجتمعات العربية :تمثالت وتفاعالت( ،بيروت8991 ،
  .)8999دراسة " الغرب بعيون إسالمية :محمد حسين فضل اهلل رائيا"( .من ص  302الىص .)332
دراسات وبحوث في الفلسفة والعلوم اإلنسانية ،الكتاب األول ( ،الجامعة اللبنانية ،الفرع الرابع،

قسم الفلسفة .)3000 ،دراسة " تدبير الذات تدبير المدينة" (من ص  861الى ص .)812
كتابة تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة  ،أعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثالث ،بيت الحكمة
( 20آذار  /نيسان  ،)3003أشرف على تحريره د .عبد األمير األعسم( ،بغداد ،بيت الحكمة،
 .)3002دراسة "األيديولوجيا كما عاينها ناصيف نصار :حدائقي في بستان األكاذيب النبيلة".
(من ص  101الى ص .)183
راهنية الدولة القومية  ،بحوث المؤتمر الدولي حول "الدولة ا لقومية والتحديات المعاصرة" ،في
الذكرى المئوية األولى لمولد أنطون سعاده (من  1إلى  9تموز ( .)3002بيروت ،مؤسسة
َس َعاده للثقافة .)3006 ،دراسة " طريق اإلستقالل الفلسفي بين ناصيف نصار وأنطون
سعاده"(.من ص  211الى ص .)268

ثقافة المقاومة ( ،أعمال الندوة الفلسفية السادسة عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصارية
في جاامعة القاهارة ،عام ( ،)3002بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية 223 ،)3002 ،ص.
دراسة " سهى ،أحالم وأخواتهما :الفعل المقاوم في األسر".
ثقافة فلسفة القانون ،بحث بعنوان" في مقاصد الشريعة وفلسفة القانون"( بيروت،

-

منشورات الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون ودار النجوى( .)3009 ،من ص 818

الى ص .)863

"بيروت عاصمة للثقافة والطباعة والنشر" ( بيروت ،إصدار حلقة الحوار الثقافي

ومركز األبحاث والعناية بالتراث ، )3009 ،بمناسبة بيروت عاصمة عالمية للكتاب،

بمقالة /مراجعة لكتاب ف ارنك ميرمييه "الكتاب والمدينة ،بيروت والنشر العربي"

( بيروت ،دار مختارات ،)3006 ،ترجمة يوسف ضومط .حملت المراجعة عنوان
"زائر في صحبة الكتاب" ( .من ص  828الى ص .)822

-

كتاب الفلسفة والمدينة  ،أعمال المؤتمر الفلسفي اللبناني – العربي للفترة  31و 36

-

نيسان  ( 3083 ،جبيل  /لبنان  ،المركز الدولي لعلوم اإلنسان بيبلوس ،برعاية

اليونسكو  210 )3083ص .ببحث حمل عنوان " الفضاء العمومي" :أغو ار المدينة

الحديثة" ( من ص  811الى ص .)822

 ندوات ومؤتمرات (مشاركة) ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي  ،بيروت ا مركز دراساتالوحدة العربية (فندق البريستول)  88 - 1تشرين األول  /اكتوبر ( .3008مشارك
من دون ورقة).
 المؤتمر الفلسفي العربي الثالث" ،كتابة تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة  8900ا ،"3000بغداد (بيت الحكمة)  20آذار  /مارس  8 -نيسان  /أبريل .3003
 ندوة الحركات اإلسالمية في لبنان ،بحث بعنوان " تجمع العلماء المسلمين :النشأةوالدور" ،بيروت  ،مركز الدراسات اإلستراتيجية (فندق الماريوت)  83حزيران  /يونيو
.3003
 المؤتمر الفلسفي العربي الرابع ،الفلسفة العربية المعاصرة والغرب ،بحث بعنوان" الجابري في نقد العقل األخالقي العربي« ،بغداد (بيت الحكمة)  32 /33شباط /
فبراير  .3002نشر النص في فصلية "شؤون األوسط" (لبنان) ،العدد  ،882شتاء
( .3001من ص  811الى ص .)863
 المؤتمر الدولي حول الدولة القومية والتحديات المعاصرة "( ،بيروت ،األونيسكو)، 9/1تموز  /يوليو .3002

 المؤتمر السادس للثقافة الشعبية العربية ا " الثقافة الشعبية في عالم متغير" ،بحثبعنوان "مفتاح التم لقمة  :أمثال الطعام في خطط جبل عامل"( ،بيروت،
األونيسكو) 39/32 ،أيلول  /سبتمبر  .3002وصدرت أعماله في كتاب ،إصدار
حلقة الحوار الثقافي ومركز األبحاث والعناية بالتراث ،بيروت( .)3009 ،من ص
 891الى ص .)303
 مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية  ،الندوة السادسة عشر حول فلسفة المقاومة،( القاهرة ،جامعة القاهرة) 30/81 ،كانون األول  /ديسمبر .3002
 المؤتمر الثامن للجمعية الفلسفية األردنية ،الذي انعقد في عمان ( 32و )3009/80 /31تحتعنوان" العقالنية في الفكر العربي"  ،بحث بعنوان "وجوه العقل  :من الجدل الى الهذيان" .نشر
البحث في " فلسفات معاصرة" (لبنان) ،العدد الثامن( .3080/8 ،من ص  62الى ص .)11
 الملتقى الدولي السابع ليوم الفلسفة في الجزائر ،المنعقد تحت عنوان "القراءات المعاص رةللتراث :من التوظيف األيديولوجي الى المقاربات العلمية"  ،يومي  36و 32نيسان  -أبريل
 ، 3088في كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،قسم العلوم اإلنسانية – شعبة
الفلسفة (جامعة الحاج لخضر – باتنة) ،بحث بعنوان " اليسار الثقافي العربي :تمثل مقولتي الثورة
والمشترك" .وقد نشر في فصلية " إتجاه " (لبنان) ،العدد  ، 32شتاء  ،3083السنة  ( . 81من ص
 39الى ص )20
 المؤتمر الفلسفي اللبناني – العربي الذي نظمه "اإلتحاد الفلسفي العربي" تحت عنوان "الفلسفةوالمدينة" ،في مدينة طرابلس (لبنان) ،في الجامعة اللبنانية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
الفرع الثالث ،أيام  31و 36نيسان .3083
 المؤتمر الفلسفي العربي تحت عنوان " التسامح في الفكر الفلسفي والديني" ،الذي انعقد في مدينةجبيل (لبنان) بالتعاون بين بيت الحكمة /قسم الدراسات الفلسفية (بغداد  /العراق) والمركز الدولي

لعلوم اإلنسان (بيبلوس – جبيل) ،للمدة من  81 – 82نيسان  .3082ببحث " المقاربة الفلسفية
المعاصرة لمفهوم التسامح :من الفضيلة الى الحق".

العنوان :

-

 الشياح  ،متفرع من شارع مارون مسك  ،ملك شاهين وفرحات ا طابق اول.تلفون 028291/20:

-

122291/08
-

mail : afifo@hotmail.com

-

