
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



1 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prof. Dr. Salah Osman 
 

 

 بيان بالسيرة الذاتية
 األستاذ الدكتور صالح عثمان

 املؤهالت العلمية شخصية بيانات

 اجلمعيات العلميةو تاجملال عضوية الوظيفي التدرج

 املقاالت :املؤلفات الكتب :املؤلفات

 مقاالت بالصحف ومراقع اإلنرتنت قام بها آخرون مراجعات للكتب

 اخلربة التدريسية عروض تقدميية

 مناقشة الرسائل العلمية الرسائل العلميةعلى  اإلشراف

 املؤمترات النشاط العلمي والتطبيقي

 ترشيحات جلوائز اجلوائز

 وورش العمل تدريبيةالربامج ال االهتمامات البحثية

 مواقع على شبكة اإلنرتنت من الصحف مقتطفات



2 
 

 

 

 

 د. صالح حممود عثمان حممد : أ.االسم.   

  :صالح عثماناسم الشهرة.                 

 مصرم اإلسكندرية1691/ 02/11: تاريخ وحمل امليالد ،.  

 اجلنسية: مصري.  

 الديانة: مسلم.  

 احلالة االجتماعية: متزوج.  

  عمرو( &حممد  &نهى  &)ندا عدد األبناء: أربعة. 

     اآلداب،كليمة   الفلسمفة، الوظيفة احلالية: أستاذ املنطق وفلسفة العلمم، رئميق قسمم 

 .جامعة املنوفية

 التخصص الدقيق: املنطق وفلسفة العلم.  

   :جامعمة املنوفيمة، كليمة اآلداب، قسمم الفلسمفة،      العنوان يف مجهورية مصر العربيمة

 ، حمافظة املنوفية.12511شارع مجال عبد الناصر، شبني الكوم 

  الممدور  – 1بممرج عممز  –شممارع الريمماض  1 –البيطمماش  –العجمممي املراسمملة: عنمموان

 مصر العربية. مجهورية –اإلسكندرية  –األول 

 يف مجهورية مصر العربية رقم اهلاتف : 

 2221122/142 & 2221629/142عمل: 

 2215961/142فاكق:                                 11224119516حممول: 

Orcid ID:  orcid.org/0000-0003-3311-8569 

 

Website 
 

https://drsalahosman.wordpress.com/ 

 

E. mail Address 
 

salah.mohamed@art.menofia.edu.eg  

salah_osman2002@yahoo.com 

salah_osman@hotmail.com 

 

 بيانات شخصية



1 
 

 املؤهالت العلمية

 

 

 

 

 

1669 

دكتوراه يف اآلداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة املنوفية، 

 مرتبة الشرف األوىل :بتقدير
االتصال والالتناهي يف الفلسفة والفيزياء  مشكلة :الرسالةموضوع 

 والرياضيات

The Problem of Continuity and Infinity in Philosophy, 

Physics, and Mathematics 

 

 

1661 

ماجستري يف اآلداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

 ممتاز :بتقدير

  واجلدل عند هربرت ماركيوز العقل :الرسالةموضوع 

Reason and Dialectic in Herbert Marcuse 
 

 

1625 

 كندرية،ليسانق آداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة اإلس

جيد جًدابتقدير:   

 

 التدرج الوظيفي

 

 الوظيفة إىل من

 

 اآلن 26/9/2112
 رئيق قسم الفلسفة

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية

24/1/2112 

 

 اآلن

 أستاذ بقسم الفلسفة

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية

 

29/1/2111 
21/1/2112 

 مساعد بقسم الفلسفة أستاذ

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية

 

12/11/1669 

 

25/1/2111 

 مدرس بقسم الفلسفة

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية
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9/11/1661 

 

19/11/1669 

 مساعد بقسم الفلسفة مدرس

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية

 

25/9/1626 

 

5/11/1661 

 بقسم الفلسفة معيد

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية

 

 عضوية اجلمعيات العلمية واجملالت العلمية

 

 املصرية. عضو اجلمعية الفلسفية .1

 .عضو ملتقى دول البحر األبيض املتوسط لفلسفة العلم .2

 عضو مجعية البارادوكسيزم الدولية. .1

 .ركز وحو  ودراسات الضمري اجامعة دوشيشا اليابانيةاللجنة التوجيهية مبعضو  .4

Center for the Study of Conscience, Doshisha University, Japan 

Research Fellows (Members of the Steering Committee) 
http://ryoshin.doshisha.ac.jp/en/researcher/ 

 ُمحكم باللجنة الدائمة لرتقيات األساتذة واألساتذة املساعدين.عضو  .5

يف املنطممق )جملممة فلسممفية لممة املخا بممات جملتحريممر الهيئممة اللجنممة العلميممة وعضممو  .9

 واإلبستمولوجيا، تصدر يف تونق(.

Al-Mukhatbat 
Philosophical Journal for Logic and Epistemology 

https://almukhatabat.wordpress.com/2012/12/05/presentation-of-the-journal-and-

editorial-board/ 
 

 جامعة املنوفية. –ُمحكم جمللة عامل الفكر الكويتية، وجملة كلية اآلداب  .2

 .عضو اهليئة االستشارية ملوقع فالسفة العرب .2

Arab Philosophers 

http://www.arabphilosophers.com/English/about/board/board.htm 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aabout/aboard/ab.htm 
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 املؤلفات: الكتب املنشورة

 

  معجممم شممامل ملصممطلحات وأعممالم فلسممفة العلممم، تمم ليف سممتاتق   فلسممفة العلممم مممن األلممف إىل اليمماء ،

 .2112بسيلوس، ترمجة وتقديم وتعليق، املركز القومي للرتمجة، وزارة الثقافة، القاهرة، 

 Neutrosophy in Arabic Philosophy, with Florentin Smarandache, Renaissance 

High Press, USA, 2007, in English. 

 ت ليف مشرتك مع الدكتور فلورننت مسارانداكه, أستاذ ورئيق الفلسفة العربية من منظور نيوتروسويف ،

قسممم الرياضمميات والعلمموم  اجامعممة نيومكسمميكو األمريكيممة, ترمجممة صممالح عثمممان, منشمم ة املعممارف،     

 .2112اإلسكندرية، 

 2119، اإلسكندرية املعارف،منش ة ، الواقعية اللونية: قراءة يف ماهية اللون وسبل الوعي به. 

      امللتقممى ،  بيعممة احلممدود املكانيممة بممني اجلارافيمما والفلسممفة: وحمما يف سمميمانطيقا اللاممة اجلارافيممة

 .2115املصري لإلبداع والتنمية، اإلسكندرية، 

 2114املعارف، اإلسكندرية،  منش ة، حنو فلسفة للكيمياء. 

 2114اإلسكندرية،  ،املعارف منش ة، وهم العامل اخلارجي بني اللاة واإلدراك. 

 2112اإلسكندرية،  ،املعارف منش ة، املنطق متعدد القيم بني درجات الصدق وحدود املعرفة. 

 2111اإلسكندرية،  ،فاملعار منش ة، الداروينية واإلنسان: نظرية التطور من العلم إىل العوملة. 

 املعمارف، اإلسمكندرية،    منش ة، النموذج العلمي بني اخليال والواقع: وحا يف منطق التفكري العلمي

2111. 

 1662اإلسكندرية،  ،املعارف منش ة، االتصال والالتناهي بني العلم والفلسفة. 

 

 المقاالت المنشورةبعض المؤلفات: 
 

 A Contemporary Reading of the Logic of Islamic Jurisprudential Measurement 

(Qiyas al-Ghaib ala al-shahid), in English. 

 Science, Philosophy and Religion as Categories for the Rising of the Arab Mind 

(Past and Present), The Journal of the Faculty of Arts, Menoufia University 66, 

July 2006, pp. 73 – 93, in English. 

 Neutrosophic Anthology, in Fifth International Anthology on Paradoxism, 

Editura OffsetColor - Rm Valcea, 2006, in Arabic. 

 

 )(، 21جملة املخا بات، تونق، العدد )، جوتلوب فرجيه: يف املعنى واإلشارة )قراءة وترمجة وتعليق

 للنشممر الطبيعيممة العلممومجملممة سممياقات اللاممة والدراسممات البينيممة،   & 49 – 12، ص ص 2119أكتمموبر 

 .262 – 222 ص ص ،2119 ديسمرب 11 األول، العدد األول، اجمللد املتحدة، الواليات الدولي،

 ص ص 2115، صميف  21، تونق، العدد جملة مدارات، يف قلب مصر: قراءة يف كتاب جون برادلي ،

22 – 12. 
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   وحممدة البحمما حممول الثقافممة  ، رؤيممة منطقيممة معاصممرة ت سيًسمما علممى نظريممة القيمماس الفقهممي اإلسممالمي

 .2115،اجلزائر، ألسانيا ،والتواصل واللاات واآلداب والفنون

 الدراسممات املتعممددة ، جملممة دراسممات شممرقية، مركممز فهممم اإلسممالم يف اليابممان بممني املاضممي واحلاضممر

املوضوعات لألديان )سيسمور( اجامعة دوشيشا باليابان، بالتعاون ممع مركمز دراسمات يابانيمة وشمرقية      

 .126 – 121، ص ص 2112العدد السادس، يوليو  اجامعة القاهرة،

 6، ص ص 2112، يوليمو  1، جملة املخا بات، تمونق، العمدد   النماذج واالستدالل التمثيلي يف العلم 

– 56. 

  جملمة وحمو  كليمة   اآلداب، جامعمة     جدل الثبات واحلركة يف مفارقات زينون: رؤية رياضية معاصمرة ،

 .116 – 66، ص ص 2114املنوفية، العدد الثامن واخلمسون، يوليو 

 مركممز اخلدمممة لالستشممارات البحثيممة، شممعبة   ،كمقمموالت لنهضممة العقممل العربممي  العلممم والفلسممفة والممدين

  .22 – 1، ص ص 2111الرتمجة، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، العدد اخلامق عشر، مارس 

 جملة وحو  كلية اآلداب، جامعة املنوفيمة، العمدد    ،سيمانطيقا املؤشرات اللفظية والكالم غري املباشر

 . 199 – 122، ص ص 2111(، يوليو 49)

  جملة وحو  كلية اآلداب، جامعة املنوفيمة،  وقضايا مناقضة الواقع عند ستورس مكالشجرة الكون ،

 .122 – 21م، ص ص  1666(، أكتوبر 16العدد )

 

 

  مممع اجملممر د املنطلمق  تممزاوُجالواليممات املتحمدة(:   –المدين عبيممدات )جامعمة فرجينيمما    أمحمد زهمماء 

عند الدكتور صالح عثمان، جملة املخا بات، تمونق، العمدد    الفعال اخليال توالد ودميومُة الطبيعة

  .122 – 129، ص ص 2114(، أبريل 11)

    أممممل وايف: الفلسمممفة العربيمممة ممممن منظمممور نيوتروسمممويف )كتممماب للمممدكتور صمممالح عثممممان(، جملمممة 

 .2114أغسطق  24روزاليوسف، األحد 

  :صمحيفة املثقمف، تصمدر عمن     جديمدة يف المتفكري  الفلسمفة النيوتروسموفية: نظريمة     رائد جبار كماظم ،

 .2112أغسطق  15(، 1662مؤسسة املثقف العربي، سيدني، أسرتاليا، العدد )

 دار شخصيات عمربت أفمق خيمالي   ، يف كتاب .. الفيلسوف اإلنسان,صالح عثمان : عبد الاين عجاج ،

 .121 – 121، ص ص 2112صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، القاهرة، 

 لد فهمي: معجم مصطلحات فلسفة العلم )دراسة يف البحا املعجممي(، جملمة املخا بمات،    خا

 .2112(، أكتوبر 22تونق، العدد )

 مراجعات للكتب قام بها آخرون
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 واملعرفة. الوجود بني اجملردة الرياضية الكائنات .1

 واالنفصال. االتصال مقوليت بني الفيزياء مسرية .2

 .األعداد إىل اهلندسية األبعاد من الرياضي االتصال .1

 .الكيميائية املمارسة وأخالقيات اجلمالية التجربة .4

 .العلمي املنهج وتصورات الكيمياء بنية .5

 .التجريبية الوقائع إىل الصورية البين من :الكيمياء لاة .9

 .والكيمياء الفلسفة بني التواصل قصيدة نظم .2

 .والداروينية الالماركية بني البيولوجي التطور .2

 .اللون من منظور علمي .6

 .اللون ماهية يف الفلسفية النظريات .11

 .اللوني اإلبصار وميكانيزمات العني بنية .11

 .فلسفي منظور من اجلارافية احلدود .12

 .اخلارجي بالعامل ومعرفتنا رسل برتراند  .11

 .الداروينية الفلسفية .14

 .أساسية مفاهيم _اللاة فلسفة .15

 .الداروينية والتطور البيولوجي للمجتمع .19

 فيليق متتطي ظهر أرسطو.  .12

 يف رحاب الفلسفة.  .12

 هرياقليطق الباكي ودميوقريطق الضاحك.  .16

 حوار مع أنا.  .21

 سقراط .. والسحب .. واحلقائق املقلوبة.  .21

 
 

 

 

 .عوملة وليست أمركة هي ملاذ _العوملة جذور .1

 .املعاصر اإلنسان عقالنية اغتيال وقصة ماركيوزتقليص األبعاد:  .2

 مقاالت أخرى بالصحف ومواقع اإلنرتنت

 أواًل: مقاالت يف فلسفة العلم

 ثانًيا: مقاالت يف الفكر الفلسفي املعاصر
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 )ترمجة وتعليق(. واآلداب والفنون العلوم يف الالعدالة .1

 

 

 
 

 )قياس الاائب على الشاهد(. اإلسالمي الفقهي القياس ملنطق معاصرة قراءة .1

 اإلسالمية للدكتور مسري نوح )ترمجة وتعليق(.خرافة األصولية  .2

 (2111بتمرب س 11سالمية بني اهلتاف والواقع )ية اإلصراع اهلو .1

، اجلمعيمة الدوليمة للمرتمجمني واللاموين العمرب،      حضمارتنا املنزويمة: بمني مقموليت العروبمة واإلسمالم       .4

 (.2112أكتوبر  12منتديات واتا احلضارية )

http://www.wata.cc/forums/forum.php 
 

 عروض تقدميية

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اخلربة التدريسية

 

 الكلية واجلامعة القسم والفرقة املقرر الدراسي

 

 املنوفية جامعة- اآلداب كلية الفرقة األوىل – الفلسفة الفلسفة العامة

 جامعة املنوفية – اآلداب كلية الفرقة األوىل – املكتبات يف العلوم اإلنسانية مقدمة

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الفرقة األوىل – اللاة اإلجنليزية اإلنساني الفكر

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الثانية الفرقة – النفق علم فلسفة العلوم

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الثانية الفرقة – التاريخ التاريخفلسفة 

 املنوفية وكفر الشيخ آداب الثالثة الفرقة – الفلسفة املنطق احلديا

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الثالثة الفرقة – الفلسفة مناهج البحا

 املنوفية وكفر الشيخ آداب الثالثة الفرقة – الفلسفة  باللاة اإلجنليزيةنصوص 

 اإلسالمي-ثالًثا: مقاالت يف الفكر العربي 

An Introduction to Neutrosophy in Arabic Philosophy 
 

With Prof. Dr. Florentin Smarandache, Chair of Math & Science 

Department, The University of New Mexico, 200 College Road, 

Gallup, NM. 

Minufiya University, Faculty of Arts, Department of Philosophy,  

December 14 – 15, 2007.   
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 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الفرقة الرابعة   – الفلسفة فلسفة العلوم

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الرابعة الفرقة – الفلسفة فلسفة اللاة

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية الرابعة الفرقة – الفلسفة فلسفة التاريخ

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة مهارات التفكري الناقد

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة اللاةفلسفة 

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة املنطق متعدد القيم

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة فلسفة الكيمياء

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة البحامناهج 

 املنوفية جامعة – اآلداب كلية عليا دراسات – الفلسفة فلسفة الرياضيات

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية

 

 مالحظات الكلية واجلامعة عنوان الرسالة التسجيلت.  الدرجة اسم الطالب

 

عدل زكي حممود 

 ساملالدين 

 االجتاه النقدي عند ابن عربي 4/12/2111 دكتوراه

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

رضا عبد احملسن 

 شاهني

 12/4/2114 ماجستري

نظرية األفعال اللفظية عند 

 جون أوسنت

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

مت إلااء 

 التسجيل

حممد يوسف حممد 

 أمحد

 16/2/2111 ماجستري

ثالثي دالة الصدق يف املنطق 

 القيم وسبل التحقق منها

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

مايسة فتحي عبد 

 املنعم حممود

 6/1/2111 ماجستري

بنية العامل اخلارجي عند 

 برتراند رسل

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

سوزان فايز حممود 

 علي

 12/1/2112 ماجستري

إشكالية قانون الثالا املرفوع 

األنساق  ودورها يف تطور

املنطقية منذ أرسطو حتى 

 العصر احلديا

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

حممد صربي حامد 

 السيد

 11/4/2112 ماجستري

العوملة كايدولوجيا وتاثري ثورة 

 االتصاالت عليها

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

مت إلااء 

 التسجيل

حممد حافظ حممد 

 عرفة

 11/11/2119 دكتوراه

بعد احلداثة: دراسة فلسفة ما 

 يف إشكالية العقالنية العلمية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

حممد يوسف حممد 

 أمحد

 11/4/2112 دكتوراه

املفارقات ودورها 

اإلبستمولوجي يف تشكيل 

 العقل العلمي احلديا

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت
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سحر حممد عوض 

 السبكي

 19/6/2112 ماجستري

احليادية يف األنساق مشكلة 

 املنطقية احلديثة واملعاصرة

  اآلداب

كفر جامعة   

 الشيخ

مت إلااء 

 التسجيل

 15/4/2116 دكتوراه حممد فايز أنور باز

نظرية املعرفة العلمية عند فان 

 فراسن

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

ناهد إبراهيم حممد 

 اجلندار

 12/2/2116 ماجستري

عدم االكتمال عند مربهنة 

كورت جودل وأبعادها 

 التطبيقية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

عصام حممد عرفات 

 حليبة

 1/1/2111 ماجستري

مشكلة املفاهيم بني الفلسفة 

والعلم )الزمان، املكان، والقوة 

 منوذًجا(

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

شيماء حسام الدين 

 زغلول

 14/2/2111 ماجستري

دور النزعة الربمجاتية يف 

تشكيل العقل السياسي 

 األمريكي

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

مت إلااء 

 التسجيل

أمرية أمحد حممد 

 حسن

 النزعة اإلنسانية عند جارودي 14/12/2111 ماجستري

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

مروة فرغلي عبده 

 احلمامي

 11/1/2112 ماجستري

األبعاد السياسية للمشروع 

 العلمي 

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

مت إلااء 

 التسجيل

عصام حممد عرفات 

 حليبة

 2111 دكتوراه

تصورات االحتمال بني الفلسفة 

: دراسة والرياضيات واملنطق

حتليلية يف منطق التربير 

 العلمي

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

سارة مجعة علي 

 عطية

 2114 دكتوراه

مشكلة احليادية يف األنساق 

املنطقية متعددة القيم: املنطق 

 النيوتروسويف منوذًجا 

 اآلداب

 جامعة أسيوط

 نوقشت

زينب فتحي حامد 

 شحاتة

 2114 دكتوراه

اإلشكاليات الفلسفية لعلم 

 احلاسوب: دراسة حتليلية نقدية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

 2115 ماجستري مسر ماهر كمال

الواقعية العلمية يف فلسفة 

 هيالري بوتنام

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

حممد جمدي يوسف 

 عبد الرمحن

 2115 ماجستري

بنية التجارب الفكرية ودورها 

 يف تطور املعرفة العلمية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

أمساء حممود ثابت 

 حسن

 2115 ماجستري

عند نيك  افلسفة التكنولوجي

 بوسرتوم

 اآلداب

 جامعة أسيوط

مت إلااء 

 التسجيل

نسمة فتحي أمحد 

 كواسة

 العقالنية التكنولوجية 2115 ماجستري

 اآلداب

 جامعة كفر الشيخ

 نوقشت
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مروة رضا بدرواي 

 عبد العزيز

 2119 ماجستري

األبعاد الفلسفية لتكنولوجيا 

 احملاكاة والواقع االفرتاضي

  اآلداب

 املنوفيةجامعة   

جاري 

 التسجيل

نهى فاروق أمحد 

 مصطفى

 2119 ماجستري

البعد اإلمياني يف الرؤية 

العلمية عند كل من مصطفى 

 حممود وزغلول النجار

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

 نوقشت

هند مداح أمحد 

 النكالوي

 2112 ماجستري

املقاربات الفلسفية لطبيعة 

اإلنسان يف عصر 

 البيوتكنولوجيا

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

مصطفى عبد العا ي 

 مصطفى عبد اهلل

 2112 دكتوراه

األيديولوجيا وتسييق نظريات 

 العلم: النازية منوذًجا

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

 يوسف حممدحسن 

 عبد الرحيم اهليدوس

 2112 دكتوراه

األبعاد السياسية للنظريات 

 وتطبيقاتها التكنولوجيةالعلمية 

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

مصطفى حممود علي 

 سعيد

 2112 ماجستري

منطق االستنتاج التقرييب 

 وأبعاده التطبيقية

  اآلداب

جنوب  جامعة  

 الوادي

جاري 

 التسجيل

 2112 دكتوراه هدى محزة

األنساق املنطقية الاائمة 

كنماذج للتمثيل املعريف يف 

 العلوم االنسانية

  اآلداب

قناة  جامعة  

 السويق

جاري 

 التسجيل

حممد عبد الفتاح 

 وزيري عبد العزيز

 2112 دكتوراه

التمثيل املعريف واألساس 

 املنطقي للحاسوب

  اآلداب

جنوب  جامعة  

 الوادي

جاري 

 التسجيل

حسن يوسف حممد 

 عبد الرحيم اهليدوس

 2112 دكتوراه

للنظريات األبعاد السياسية 

 العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

مصطفى عماد عبد 

 احلكيم مصطفى

 2112 ماجستري

املقاربات اإلبستمولوجية 

 للماالطات املنطقية

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

 2112 ماجستري شروق أمحد عمار

العربي نظرية التطور يف الفكر 

 املعاصر

  اآلداب

 جامعة املنوفية  

جاري 

 التسجيل

 

 الرسائل العلمية مناقشة

 

 الدرجة اسم الطالب

 تاريخ

 املناقشة

 الكلية واجلامعة عنوان الرسالة

 

 1/11/2111 ماجستري هاني مبارز حسن علي

إبستمولوجيا تقييم العلم وت رخيه: 

نقدية يف  –دراسة حتليلية 

 اآلداب

 جامعة عني مشق
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 ميثودولوجيا برامج األوحا 

 16/11/2115 ماجستري جيالن مخيق سعد

عالقة اإلرادة الفردية باألسق 

 البيولوجية للفعل اإلنساني

 اآلداب

 جامعة اإلسكندرية

 6/11/2112 دكتوراه بسمة عبد العالي كاظم

 علىأسق االجتاه النقدي وأثره 

الرؤيا الفكرية اإلصالحية عند 

 زكي جنيب حممود

 اآلداب

 جامعة املنوفية

 منطق الواجب عند فون رايت 25/1/2116 دكتوراه مايسة عبده علي السيد

 كلية البنات

 جامعة عني مشق

عبد احلميد عبد 

 احلميد عيد عوض

 29/1/2116 دكتوراه

فن الدعوة اإلسالمية يف كتابات 

 سيد قطب

كلية أصول الدين 

جامعة  –باملنصورة 

 األزهر الشريف

حممد السيد عبد 

 املنصف الوزير

 4/2/2116 دكتوراه

النزعة اإلنسانية يف الفكر 

الفلسفي احلديا وأثرها على 

 الفكر اإلسالمي املعاصر

كلية أصول الدين 

جامعة  –باملنوفية 

 األزهر الشريف

مصطفى أمحد عبد 

 اللطيف شعبان

 11/11/2116 دكتوراه

األغاخانية فكًرا وعقيدة وموقف 

 اإلسالم منها

كلية أصول الدين 

جامعة  –باملنوفية 

 األزهر الشريف

رفاعي ممدوح عبد 

 النيب عرابي

 12/5/2112 دكتوراه

مناهج البحا بني الفكر األوربي 

 مقارنة دراسة- والفكر اإلسالمي

كلية أصول الدين 

جامعة  –باملنوفية 

 األزهر الشريف

حممد على منصور 

 مزروعة

 2/2/2112 دكتوراه

قضية التربير بني اليهودية 

 والنصرانية وموقف اإلسالم منها

كلية أصول الدين 

 باملنوفية 

رانيا السيد السيد 

 الشرع

 22/2/2111 دكتوراه

العقل واجلسد: دراسة يف فلسفة 

 جلربت رايل

 اآلداب

 جامعة املنوفية

شاكر مجال حممد 

 بالل

 2112 دكتوراه

نظرية الدولة يف املذهبني 

 احملافظ والليربالي

 اآلداب

 جامعة املنوفية

زينب فتحي حامد 

 شحاتة

 11/4/2111 ماجستري

البنية األخالقية ملنظومة 

 احلاسوب

 اآلداب

 جامعة املنصورة

 12/4/2111 ماجستري سارة مجعة على عطية

 املنطق وفلسفة الرياضيات عند

 هريمان ويل 

 اآلداب

 جامعة أسيوط

مروة عبد الرمحن 

 حممد املهدي علي

 21/11/2111 ماجستري

فلسسفة احلياة واملوت بني 

 الفالسفة والصوفية

 اآلداب

 جامعة املنوفية

 22/2/2114 دكتوراه جيهان حممد علي

النزعة التفكيكية وقضايا احلركة 

 النسوية

 اآلداب

 جامعة املنوفية
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 22/1/2114 ماجستري منى أسود عبد حسن

نظرية املعرفة يف الفلسفة 

 الربمجاتية

 اآلداب

 جامعة املنصورة

مسية حممود حسني 

 حممد

 2/2/2114 دكتوراه

دراسة حتليلية لقضايا عقدية يف 

 فكر مالك بن نيب

كلية الدراسات 

جامعة  –اإلسالمية

 األزهر 

أمحد فؤاد عباس 

 حسن

 9/4/2115 دكتوراه

عند اإلبستيمولوجيا الواقعية 

 هيالري بوتنام

 اآلداب

 جامعة أسيوط

 2/5/2115 دكتوراه حممد كامل عجالن

أيديولوجية العوملة يف الفكر 

 الاربي احلديا

 اآلداب

 جامعة املنوفية

فيصل مسعود أمحد 

 املؤلف

 15/11/2115 دكتوراه

القوانني والنظريات العلمية يف 

 ضوء العلم املعاصر

 اآلداب

 جامعة املنصورة

مصطفى عبد فا مة 

 احلميد

 21/5/2119 ماجستري

إشكالية املوقف العبثي وعالقته 

 باألنطولوجيا واملوجود اإلنساني

 اآلداب

 جامعة املنوفية

املتولي حممد أبو 

 شادي

 29/5/2119 ماجستري

األدوات املنهجية ألساليب 

 البحا العلمي على البشر

 اآلداب

 جامعة املنصورة

سارة حممود عبد 

 العظيم علي

 2/9/2119 ماجستري

األبعاد األيديولوجية لنظرية 

العدالة عند جون رولز )دراسة 

 حتليلية نقدية مقارنة(

 اآلداب

 جامعة املنوفية

مجيل أبو العباس 

 زكري بكري

 11/11/2119 دكتوراه

أخالقيات احلرب العادلة يف 

 فلسفة دوجالس الكي السياسية

 اآلداب

 جامعة املنيا

عبد املنعم أمحد 

 عاصم األلفي

 24/1/2112 ماجستري

تطور نظرية املعرفة من منظور 

 فلسفي-فيزيو 

 اآلداب

 جامعة املنصورة

ريهام حممود صديق 

 أمحد

 اهلرمنيو يقا علًما عند بول ريكور 11/4/2112 ماجستري

 اآلداب

 جامعة قناة السويق

إميان فتحي حممد 

 البنا

 11/2/2112 ماجستري

بني إشكالية مفهوم العدالة 

الداللة الدينية األخالقية والداللة 

 السياسية عند مفكري اإلسالم

 اآلداب

 جامعة املنوفية

حسن جربيل عبد 

 املنعم عبيد

 11/1/2112 ماجستري

السببية بني األساس الفلسفي 

 والتطبيق احلاسوبي

 اآلداب

 جامعة جنوب الوادي

ضياءسعد الدين 

 حممود الشعراوي

 12/5/2112 ماجستري

الفلسفة التكاملية عند بكمنسرت 

 فولر

 اآلداب

 جامعة قناة السويق

بسمة مصطفى عبد 

 احلميد أمحد

 11/2/2112 ماجستري

األبعاد الدينية والتنويرية ملفهوم 

العلمانية وأثره يف ثقافة اجملتمع 

 بني السلبية واإلجيابية

 اآلداب

 جامعة املنوفية
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حممد فاروق محاد 

 مجعة

 11/2/2112 ماجستري

يف فلسفة إرنست  االجتاه النقدي

ناجل يف تطور اإلبستمولوجيا 

 الوضعية

 اآلداب

 جامعة أسيوط

ياسني عبد اهلادي 

 جاد الرب أمحد

 15/11/2112 ماجستري

منظور فلسفة  ثورة احلاسوب من

 العلم

 اآلداب

جنوب الوادي جامعة 

 بقنا

على أمحد حممد 

 الازال

 بني احلوار والصدام احلضارة 21/2/2116 دكتوراه

 اآلداب

 جامعة املنصورة

جابر عطية عبد 

 الوهاب عبد اجلليل

 21/1/2116 دكتوراه

االستدالل بني األساس املنطقي 

 والتطبيق احلاسوبي

 اآلداب

جنوب الوادي جامعة 

 بقنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط العلمي والتطبيقي

 

 
 

، الفلسفة، أو اليت تعقدها الكليةاملشاركة يف املؤمترات العلمية السنوية اليت يعقدها قسم 

 وحتى اآلن 1669يف الفرتة من عام 

املشاركة يف تعديل الئحة قسم الفلسفة وتطوير الدراسممممة داخل القسم منذ احلصول على 

 وحتى اآلن 1669عام  الدكتوراه،درجة 

املساهمة يف دعم مكتبة الكلية وبرامج الدراسممات العليا والعالقات الثقافية من خالل 

 والعالقات الثقافية بالكليةالدراسات العليا جلان املكتبة وو عضوية جملق الكلية

املشاركة يف الندوات واملؤمترات المميت تعقدها اجلمعية الفلسفية املصرية من خالل 

 هاعضوييت بها منذ ت سيس
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جامممممممعة املنوفية واملساهمة يف أنشطتها  اآلداب،اإلشراف على أسرة الفيلسوف بكلية 

 الثقافية واالجتماعية والرتفيهية املختلفة

واليت تهدف  املعتمدة،تطممممموير الئحة الدراسات العليا بقسم الفلسفة وفًقا لنظام الساعات 

 يةبداًل من الالئحة احلالالكلية إىل تطبيقها 

 تطممممموير الئحة الليسانق بقسم الفلسفة وفًقا لنظام الساعات املعتمدة

إعداد الئحة برنامج الدراسات الفلسفية واملستقبلية بقسم الفلسفة، املندرج ضمن برامج 

 التعليم املفتوح بالكلية

توظيف  )أو مذهب املشمممماركة يف أنشطمة حممممركة البارادوكسيزم الفلسفمممية الدولية

 Paradoxism Journalالدولية البارادوكسيزم ض املقاالت جمللمممة املفارقات( وترمجة بع

 واملنشورة على املوقع التالي:

http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/a/Paradoxism.htm 

 وحتى اآلن 1669 عامتدريق مواد التخصص وتطوير حمتواها الدراسي بالكلية منذ 

 فمممممممممممممي اإلشممممممممممممراف عمممممممممملى الرسممائل العلمية ومناقشتهااملشمممماركة 

املشمممممماركة يف الندوات اليت تعقدها اجلامعة والكلية حول تطوير التعليم اجلامعي، 

 اجملاالت املختلفة الفلسفة يفالندوات اليت عقدها قسم وكذلك 

 إعداد وتنظيم العديد من السيمنارات والندوات الثقافية بقسم الفلسفة بالكلية، ومنها:

 29/11/2112 اإلسالم.: التجليات الروحية يف 

 21/1/2116.جنيب حمفوظ بني األدب والفلسفة : 

 26/11/2111عند زكي جنيب حممود. ر: التنوي 

 2/12/2111.التاريات املناخية وت ثريها على البيئة : 

 9/1/2111.مصر بعد ثورة اخلامق والعشرين من يناير: اآلفاق والتحديات : 

 9/4/2111ت.: رابطة شباب قسم الفلسفة: إجنازات و موحا 

 24/2/2111 :  املمم زق احلضمماري املعاصممر للعممامل اإلسممالمي ودور رسممائل النممور لبممديع

 الزمان سعيد النورسي يف ت سيق منوذج حضاري إسالمي

 21/11/2115 :.)التسامح الديين يف اليابان )بالتعاون مع جامعة دوشيشا اليابانية 

 24/2/2119 باألداء الوظيفي.: أخالقيات العمل العام ودورها يف االرتقاء 

 6/1/2119 إسالمية يف أخالقيات البيولوجيا.  –: حنو نظرية عربية 

 24/4/2119: .نظرات يف التصوف بني األمق واليوم 

 11/11/2119.اهلندسة الوراثية: مبادئها وتقنياتها وأبعادها العلمية والفلسفية : 
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 2/11/2119ممتاري )بالتعماون ممع جامعمة     دى الشعب الياباني يف عامل : ثقافة االعتقاد ل

 دوشيشا اليابانية(.

 22/11/2119.صورة مصر يف اخلارج بني الواقع وامل مول ودور اإلعالم املصري : 

 22/2/2112.الفلسفة واألدب: حدود االئتالف واالختالف : 

 29/2/2112.األسق واملفاهيم األساسية لرؤية ورسالة قسم الفلسفة : 

 22/1/2112 ::وكيف؟ .ملاذا؟  . اجلودة الشاملة 

 16/11/2112تعريف جديد للدولة من منظور فيزيائي : 

 

 املؤمترات

 

 2112أبريل  12 – 19

مؤمتر العلوم اإلنسانية وتكنولوجيا 

 املعلومات

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2112أبريل  11 – 22

املؤمتر الدولي للدراسممممات األدبية 

 واللامممموية املقممممارنة

 اآلداب كلية

 القاهرةجامعة 

 مؤمتر املوا نة ومستقبل مصر 2112نوفمرب  22 – 25

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2111نوفمرب  4 – 2

 مؤمتر العشوائيات يف مصر

 مظاهرها وعالجها

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2111نوفمرب  22 – 29

باللاة اإلجنليزية ندوة وحماضرة عامة 

 حتت عنوان: 

 اإلسالم والعلم

من إبداع وجاذبية املاضي إىل  

 متاريات احلاضر

 مركز دراسات األديان التوحيدية

  CISMORسيسمور( )

 جامعة دوشيشا، كيوتو، اليابان.

 2112نوفمرب  9- 4

 يناير 25مؤمتر مصر بعد 

 رؤى وآفاق 

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2112 نوفمرب 19 – 15

 حتت عنوان:ندوة وحلقة وحثية 

 املنطق وميزان املعرفة اإلنسانية

 للثقافة احلضاري النيل مركز

 ةالعقلي والعلوم

 لبنان-بريوت 

 2111فرباير  24

 ندوة دولية حتت عنوان:

امل زق احلضاري املعاصر للعامل 

جامعة املنوفية،  – اآلداب كلية

باملشاركة مع مؤسسة اسطنبول 
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اإلسالمي ودور رسائل النور لبديع 

 يف ت سيقالزمان سعيد النورسي 

 منوذج حضاري إسالمي

للثقافة والعلوم، ومركز وحو  

ودار سوزلر للطباعة  ،رسائل النور

 والنشر باسطنبول

 2114نوفمرب  9 – 4

 هوية مصر

 املنطلق حنو التنمية املستدامة

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 اليابانمفهوم التسامح الديين يف  2115فرباير  21

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2115مارس  12 – 11

الفلسفة يف الو ن العربي أوائل القرن 

احلادي والعشرين )مسارات ثقافية 

 ورقة بعنوان:   –وجتارب وحثية( 

رؤية منطقية معاصرة ت سيًسا على نظرية القياس 

 الفقهي: وحا يف الفكر املنطقي املعاصر

األنثروبولوجيا  يفمركز البحا 

 االجتماعية والثقافية

 اجلزائر – وهران –ألسانيا 

11/2/2119 

 ندوة حتت عنوان

 املنطق ك منوذج وحدود املعرفة

 كلية العلوم

 جامعة  نطا

 2119نوفمرب  2 – 9

 املؤمتر العلمي اخلامق

حتت عنوان: أزمة  )الدولي األول( 

 العلوم اإلنسانية يف ظل عامل متاري

 اآلداب كلية

 املنوفيةجامعة  

 2112ديسمرب  12

 ندوة حتت عنوان

النموذج العلمي املنطقي وحتدي 

 الاموض املعريف

 اآلداب كلية

 املنياجامعة  

 2112أبريل  12 – 19

 املؤمتر الدولي

 قراءة إبستمولوجية يف العلوم اإلنسانية

التقييم الفائق كمقاربة ورقة بعنوان: 

الاموض يف العلوم سيمانطيقية ملشكلة 

 اإلنسانية )اجلارافيا منوذًجا(

جامعة اجلياللي بونعمامة مخيق 

كلية العلوم اإلنسانية   - مليانة

قسم العلوم  - واالجتماعية

باملشاركة مع خمرب االجتماعية )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اجلزائر - ( الرتبية واإلبستيمولوجيا

 (2112 بريلأ 12 -19)

 

 

 اجلوائز

 

  2112 ،امعة املنوفيةاج من أعضاء هيئة التدريقللمتميزين مصطفي بهجت عبد املتعال جائزة. 

  2112 – 2112نيومكسيكو األمريكية،  والعلوم اجامعةشهادة تقدير من قسم الرياضيات. 
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  ،2112 – 2112شهادة تقدير من اجلمعية الدولية للبارادوكسيزم. 
 

 جلوائزترشيحات 

 

 (.2111يف العلمي )لجائزة جامعة املنوفية للت  .1

جائزة خليفة الرتبوية يف جمال التعليم العالي )األستاذ اجلامعي املتميز يف البحا العلمي(،  .2

 (.2114- 2111ترشيح من جامعة املنوفية )الدورة السابعة 

للثقافة والفنون واآلداب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي باالتفاق مع اجمللق الو ين جائزة  .1

ألفضل كتاب مؤلف يف الفنون واآلداب واإلنسانيات باللاة العربية، ترشيح من جامعة املنوفية 

(2115.) 

، ترشيح من جامعة جائزة مؤسسة بن على العويق يف جمال الدراسات اإلنسانية واملستقبلية .4

 (.2119 – 2115املنوفية )الدورة الرابعة عشرة 

 (.2119ملنوفية للرتمجة )جائزة جامعة ا .5

 (.2112) للتفوقجائزة جامعة املنوفية  .9

 االهتمامات البحثية

 

 
 

 اللاة فلسفة البحا مناهج وتاريخ العلم فلسفة

 الفكر العربي اإلسالمي الكيمياء فلسفة احلديا الرمزي املنطق

 الفلسفة التحليلية املنطق النيوتروسويف النيوتروسوفيا

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 املكان الربنامج إىل من

 

 البحا العلمي إدارة 22/11/2112 21/11/2112

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريق والقيادات اجامعة 

 اإلسكندرية

 أخالقيات وآداب املهنة 15/11/2112 11/11/2112

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

اجامعة التدريق والقيادات 

 اإلسكندرية

 وورش العمل تدريبيةالربامج ال



16 
 

 التدريق تقييم 12/11/2112 11/11/2112

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريق والقيادات اجامعة 

 اإلسكندرية

 العرض الفعال مهارات 2/11/2112 9/11/2112

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريق والقيادات اجامعة 

 اإلسكندرية

1/11/2112 5/11/2112 

التكنولوجيا يف  استخدام

 التدريق

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريق والقيادات اجامعة 

 اإلسكندرية

 الساعات املعتمدة نظام 22/11/2112 21/11/2112

 ركز تنمية قدرات أعضاء هيئةم

 التدريق اجامعة املنوفية

 املعلم اجلامعي إعداد 21/6/1665 2/6/1665

 الرتبية كلية

 جامعة املنوفية

11/1/1661 5/4/1661 TOEFL 
 الثقايف األمريكي املركز

 اإلسكندرية

15/2/2116 

 كلية ورشة عمل: إنتاج املقررات اإللكرتونية اآلليات والنماذج(

 جامعة املنوفية داباآل

 ورشة عمل: املشروعات البحثية املمولة من االحتاد األوربي. 2/11/2116

12/11/2111 

دراسة الوضع الراهن للهيكل التنظيمي لكلية  ورشة عمل:

 اآلداب ومدى كفايته وكفاءته

21/11/2111 

وضع ميثاق أخالقي للعمل يف تنفيذ مشروع  ورشة عمل:

 التطوير املستمر والت هيل لالعتماد

21/11/2111 

نشاط آلية العمل بوحدة ضمان اجلودة بكلية  ورشة عمل:

 جامعة املنوفية –اآلداب 

22/11/2111 

املعايري األكادميية لربامج كلية اآلداب يف  ورشة عمل:

 املرحلة اجلامعية األوىل والثانية
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 2119، فرباير 21العدد ، جملة صوت سيسمور، جامعة دوشيشا، اليابان

 من الصحف مقتطفات
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، 121، السنة 41112األهرام، العدد  جريدة) االتصال والالتناهي بني العلم والفلسفةحول كتاب: 

 (، ملحق اجلمعة11، ص م12/1/1666 املوافق هم، 1416من ذي القعدة  24اجلمعة 

 

 

 
 

، 125، السنة 41259األهرام، العدد  جريدة) النموذج العلمي بني اخليال والواقعحول كتاب: 

 (11 م، ص 1/4/2111املوافق  هم، 1422من احملرم  6الثالثاء 
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من احملرم  2، اجلمعة 129، السنة 42116األهرام، العدد  جريدة) الداروينية واإلنسانحول كتاب: 

 (ملحق اجلمعة ،41ص  م، 22/1/2112املوافق  هم، 1421

 

 

 

من احملرم  11، األحد 129، السنة 42111األهرام، العدد  جريدة) واإلنسان الداروينيةحول كتاب: 

 (19ص  م، 24/1/2112 املوافق هم، 1421

 

 
 

هم،  1421من ربيع األول  9، األحد 492كتاب الداروينية واإلنسان، جريدة أخبار األدب، العدد  حول

 11م، ص  16/5/2112املوافق 
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 2112يناير  15 ،الرومانية Monitorul de Vâlcea جريدة

Notâ Aparutâ  în Monitorul de Vâlcea, Rm, Vâlcea, No. 1.938, 15 ainuarie 2008, 

p. 5 
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الرومانية )حوار مع فلورننت مسارانداكه حول النيوتروسوفيا  Revista AGEROمن جملة 

 ومذهب البارادوكسيزم(

Revista pe internet a Asociateie Germano-Romane 
 

 

 

 

 (2112مارس  14)االربعاء  الرومانية Curierul de Râmnicمن جملة 

http://www.ramnic.ro/index.php?articol=6213&anul=2007&luna=03&ziua=14 
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 22الرومانية، ص  VIP, from Bucharest   من جريدة

 

 
 

 عثمان صالح الدكتور األستاذ موقع

https://drsalahosman.wordpress.com/ 
 

 موقع موسوعة المعرفة
https://www.marefa.org/صالح_عثمان 

 

 العرب وانيد
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=15481 

 

 العرب فالسفة
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/aconte

mporary.htm 
 

 العربي الكاتب تيب

http://www.arabworldbooks.com/authors/salah_osman.htm 
 

Goodreads 
 

http://www.goodreads.com/author/show/3344869.Salah_Osman 
 

Open Library 
 

https://openlibrary.org/authors/OL3869643A/Salah_Osman 
 

Center for the Study of Conscience, Doshisha University, Japan 
 

http://ryoshin.doshisha.ac.jp/en/researcher/ 
 

Academia 
 

https://dxszcs.academia.edu/SalahOsman 
 

Philpapers 
 

https://philpapers.org/profile/674786 
 

Researchgate 
 

https://www.researchgate.net/profile/Salah_Osman4 
 

Scribd 
 

 مواقع على شبكة اإلنرتنت
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https://www.scribd.com/user/392005512/Salah-Osman 
 

YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpt1rpyrTq0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yYFeOLJF5H0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Whsat0muBTg 
 

CISMOR (Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions) 
 

http://www.cismor.jp/en/archives/university/lectures-archive/ 
 

http://www.cismor.jp/en/2011/11/26/islam-and-science-2/ 
 

http://www.cismor.jp/en/2011/?cat=3 
 

http://www.cismor.jp/en/visitors/2011/ 
 

http://www.cismor.jp/en/2011/11/26/islam-and-science-3/ 
 

Elborkan Journal (Dr. Salah Osman gives a lecture on Islam and 

Science at Doshisha University, Japan) 
 

https://elborkan.wordpress.com/2011/12/04/د-صالح-عثمان-يحاضر-عن-اإلسالم-والعلم-ف/ 
 

 

Facebook 
 

www.facebook.com/D.salah.osman 

www.facebook.com/Prof.Dr.SalahOsman 
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