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العلميةالمؤهالت    

 

مرتبة  :دكتوراه في اآلداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة المنوفية، بتقدير
 الشرف األولى

 موضوع الرسالة

 لنظريات أرسطو  المنطقية  ةاألسس الميتافيزيقي   

« Metaphysical basics of the theories of 

Aristotle's logical » 

9110 

، بتقديرطنطاماجستير في اآلداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة   ممتاز :
 موضوع الرسالة

تصور األلوهية في الحضارات الشرقية القديمة  
« Perception of divinity in the ancient 

civilizations of East  » 

9119 

طنطا.ليسانس آداب من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة   
جيدبتقدير:   

9119 

 

 

 التدرج الوظيفي

 من إلى الوظيفة

 مساعد بقسم الفلسفة مدرس

 كلية اآلداب، جامعة المنوفية
80/1/9110  81/98/9118  

 مدرس بقسم الفلسفة

 كلية اآلداب، جامعة المنوفية

 
 

 

82/1/9110  
 

بقسم الفلسفةمساعد استاذ    
 كلية اآلداب، جامعة المنوفية

 

 
 

 

91/0/8552  

استاذ الفلسفة اليونانية بقسم الفلسفة 

جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  –  

 
 

 اآلن

81/8/8592                   

 



 

 

 المؤلف ات: الكتب المنشورة
 

 .{2001}نظرية المقوالت بين فالسفة اليونان و الفالسفة المحدثين و المعاصرين 

  . ){2002}المدرسة االبيقورية )أصولها و نظرياتها 

  . مفهوم النفس لدى فالسفة العصر الهللينى و أثره على بعض الفالسفة المسلمين

{2003} 

  .ً{2003}مفهوم الصداقة عند فالسفة اليونان أفالطون و أرسطو نموذجا 

 .{2004}منهج البحث فى الرياضيات عند اليونان 

  {2005}لدى فالسفة اليونان . مفهوم السعادة 

 {2006}.دور الرواقيين و الميغاريين في تطوير نظرية القضايا عند أرسطو 

 { 2009اليوتوبيا فى الفكر الفلسفى القديم} 

 { 2012مفهوم العقل بين أرسطو واإلسكندر األفروديسى} 

  {2014}آراء وأفكار األفالطونيون المحدثون بعد أفلوطين 

  {2015بين أرسطو وفورفوريوس }الكليات الخمسة 

 { 2016مفهوم الكلى عند أفالطون وأصوله لدى السابين عليه} 

التدريسية الخبرة  

 

   

 الفلسفة العامة علم نفس اآلداب كلية



 

 الفرقة األولى جامعة المنوفية

 تربية كلية
 جامعة المنوفية

 دراسات أجتماعية

ولىالفرقة األ  
 فلسفة الحضارة

 اآلداب كلية

 جامعة المنوفية
 أعالم

 الفرقة األولى
اإلنسانيالفكر    

 اآلداب كلية

 جامعة المنوفية
 فلسفة

 الفرقة األولى
 الفكر الشرقي القديم

 اآلداب كلية

 جامعة المنوفية
 فلسفة

 الفرقة األولى
 الفلسفة اليونانية حتى أفالطون

 اآلداب كلية

 جامعة المنوفية
 فلسفة

ثانيةالفرقة ال  

الفلسفة اليونانية أرسطو و المدارس 

 المتأخرة

 اآلداب كلية

 جامعة المنوفية
 فلسفة

ثانيةالفرقة ال  
 المنطق الصورى

 اآلداب كلية
 المنوفية جامعة

 فلسفة

ثانيةالفرقة ال  
 علم األخالق

 اآلداب كلية
 جامعة المنوفية

 الفلسفة 

الثالثةالفرقة   
 علم الجمال

 اآلداب كلية
 جامعة المنوفية

 الفلسفة

الثالثةالفرقة   
 مناهج البحث العلمي

 اآلداب كلية
 جامعة المنوفية

 الفلسفة

 تمهيدي ماجستير
 فكر شرقي قديم

 اآلداب كلية
 جامعة المنوفية

 الفلسفة

 تمهيدي ماجستير
نانيةالفلسفة اليو  

جامعة كفر الشيخ    المنطق الصورى  الفرقة األولى  

 فلسفة العلوم الطبيعية  الفرقة الثالثة  جامعة كفر الشيخ 

 فلسفة الحضارة الفرقة الرابعة اآلداب

 

 اإلشراف على )ومناقشة( الرسائل العلمية

   

 اآلداب كلية

مشرفا   -جامعة المنوفية  
 ماجستير

اليونان صورة فيثاغورث في كتابات مؤرخي و فالسفة 

 و الرومان و اإلسالم

 اآلداب كلية

مشرفا   -جامعة المنوفية  
 المقاومة لدى فالسفة اليونان ماجستير

 اآلداب كلية

مشرفا   - جامعة المنوفية  
 قانون الثالث المرفوع ودوره في تطور األنساق المنطقية ماجستير

 اآلداب كلية

مشرفا   – جامعة المنوفية  
الرواقية و االبيقوريةالنزعة البرجماتية في الفلسفتين  دكتوراه  

أفالطون )أصولها و أثارها ( ةأكاديمي ماجستير اآلداب كلية  



 

مشرفا   – جامعة المنوفية  

 ماجستير   مشرفا   – جامعة المنوفية
األصول الرياضية فى الحضارات الشرقية القديمة 

 وأثرها على فالسفة ورياضى اليونان       

 ماجستير   مشرفا   – جامعة المنوفية
نظام الحكم بين فالسفة أثينا وفرسفة العصور الوسطى    

توما األكوينى نموذجا             –أرسطو   

مناقشا       –جامعة طنطا   مفهوم الطبقية وتطوره عند فالسفة اليونان  ماجستير 

فرع  –جامعة اإلسكندرية 

مناقشا   -دمنهور  
 االتجاه النقدى فى فلسفة أفلوطين           ماجستير

جامعة عين شمس  –كلية البنات 

 مناقشا  
 مفهوم التطهير لدى فالسفة اليونان         دكتوراه 

مناقشا    –جامعة المنصورة   ماجستير  
التعددية الطبيعية عند فالسفة اليونان وأثرها فى الفلسفة 

 اإلسالمية                          

مشرفا   –جامعة المنوفية 

 مشاركأ
آراؤه الفلسفية وأصولها اليونانية  –القديس بونافنتورا  دكتوراه   

مناقشا   –جامعة الفيوم   دكتوراه  
وحدة الوجود عند فالسفة اليونان وأثرها فى الفكر 

 الغربى                          

الفلسفة اليونانية           د والالوجود فىالوجو دكتوراه آداب أسيوط  

 ماجستير  آداب المنصورة 
مفهوم السعادة وأبعادها األخالقية والسياسية فى العصر 

 الهيلينى                                          

 دكتوراه آداب المنصورة 
النزعة الحيادية لدى فالسفة المدرسة الرواقية أصولها 

 وتطوراتها                                     

 ماجستير  آداب المنوفية 
فكرة المثال والصورة عند أفالطون وأرسطو بين 

 المثالية والواقعية 

 

 النشاط العلمي والتطبيقي

 من الفترة في ، الكلية تعقدها التي أو ، الفلسفة قسم يعقدها التي السنوية العلمية المؤتمرات في المشاركة 

 اآلن وحتى 9110 عام

 درجة على الحصول منذ القسم داخل الدراســــة وتطوير الفلسفة قسم الئحة تعديل في المشاركة 
 اآلن وحتى 9110 عام, الدكتوراه

 بالكلية المكتبات لجان في المشاركة خالل من العليا الدراســات وبرامج الكلية مكتبة دعم في المساهمة 

 الفترة خالل المنوفية جامعة, اآلداب بكلــية, المعلومات وتقنيات اإلنسانية العلــــــوم مؤتمر في المشاركة 
 8558 أبريل 95 – 92 من

 واالجتماعية الثقافية أنشطتها في والمساهمة المنوفية جامــــــعة, اآلداب بكلية الحياة أسرة على اإلشراف 
 المختلفة والترفيهية

 والتي, المعتمدة الساعات لنظام وفًقا الفلسفة بقسم العليا الدراسات الئحة تطـــــوير  فـــــــي المشــــاركة 
 . الحالية الالئحة من بدالً  تطبيقها إلى الكلية تهدف



 

 تهدف والتي, المعتمدة الساعات لنظام وفًقا الفلسفة بقسم الليسانس الئحة تطـــــوير  فـــــــي المشــــاركة 
 . الحالية الالئحة من بدالً  تطبيقها إلى الكلية

 اآلن وحتى 9110  عام منذ بالكلية الدراسي محتواها وتطوير التخصص مواد بتدريس القيام 

 هاومناقشت العلمية الرســائل عــــــــــلى اإلشــــــــــــراف فـــــــــــــي المشــــاركة . 

 التي الندوات وكذلك الجامعي، التعليم تطوير حول والكلية الجامعة تعقدها التي الندوات في المشــــــاركة 

 .المختلفة المجاالت في  الفلسفة قسم عقدها

 مدرب معتمد من الهيئة القومية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية  . 

 المؤتمرات
حتى اآلن 9110منذ   مؤتمر العلمى السنوي للكلية 

 اآلداب كلية

المنوفيةجامعة   

 
 برامج تدريبية

    

 المعلم الجامعي إعداد 9110 3991
 كلية تربية

 جامعة المنوفية

13/31/122  80/98/8554  أساليب البحث العلمي 
تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريس والقيادات بجامعة 

منوفيةال  

81/98/8554  81/98/8554  
تنمية مهارات رعاية 

 الشباب

تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريس والقيادات بجامعة 

لمنوفيةا  

50/59/8550  50/59/8550  مهارات التفكير 
تنمية قدرات أعضاء هيئة  مركز

التدريس والقيادات بجامعة 

منوفيةال  

9110 9110 TOEFL 
 الثقافي األمريكي المركز

االمديست()مكتب اإلسكندرية  

 
 

 االهتمامات البحثية
فلسفةال حضارةال فلسفة البحث مناهج اليونانية   

صورىال المنطق جمالال فلسفة  خالقاأل   



 

 
 إجادة اللغات

 اإلنجليزية العربية

 
 اآللي الحاسب

 مجموعة أوفيس المكتبية

Word 
 برامج اإلنترنت ونظام النوافذ

Internet Programs & Windows 
 


