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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية

 محمد توفيق الضويللدكتور / 

 

 
 :البيانات الشخصية

 محمد توفيق الضوي :االسم.  
 الجنسية: مصري.  
 الديانة: مسلم.  
  :1/1/1591تاريخ الميالد. 
  كلية اآلداب.بقسم الفلسفة متفرغالوظيفة الحالية: أستاذ ،  
 جامعة المنوفية ،مكان العمل: كلية اآلداب.  
 التخصص العام: الفلسفة الحديثة والمعاصرة.  
 التخصص الدقيق: الفلسفة المعاصرة.  

 :889122/842 ت. عمل  
 :890219/842 فاكس:                             8999224190 ت. محمول 

  .comenlzalex@yahoo  البريد اإلليكتروني:
 : المؤهالت العلمية

  بتقدير جيد جدًا. 1591ليسانس آداب من قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  -
  بتقدير ممتاز. 1591، ةجامعة اإلسكندري كلية اآلداب، ،قسم الفلسفةماجستير في اآلداب من  -

  بتقدير مرتبة الشرف األولى. 1551 ،جامعة اإلسكندرية فى اآلداب من قسم الفلسفة، كلية اآلداب،دكتوراه  -

 :التدرج الوظيفي
  .1551حتى عام  1599وفية منذ عام جامعة المن ،مدرس مساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب -

  .1009حتى  1551المنوفية منذ عام جامعة  ،مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة بقسم الفلسفة بكلية اآلداب -

 حتي اآلن. 1009جامعة المنوفية منذ عام  ،ية اآلدابأستاذ مساعد بقسم الفلسفة بكل -

 حتى     .      جامعة المنوفية منذ عام ،بقسم الفلسفة بكلية اآلداباستاذ  -

 األستاذ الدكتور/ محمد توفيق الضوي
 متفرغأستاذ 

 



 حتى اآلن.       جامعة المنوفية منذ عام ،بقسم الفلسفة بكلية اآلدابأستاذ متفرغ  -

 :المؤلفات واألبحاث العلمية
 . (1559، جامعية)دار الوثائق ال الفلسفة الحديثة -
 . (1559، )دار الوثائق الجامعيةالفلسفة األلمانية  -

 .(1555اإلسكندرية، ، دراسات في الميتافيزيقا )دار الثقافة العلمية -

 . (1555، )دار الوثائق الجامعية الفلسفة المعاصرة -

 . (1559، 11جامعة المنوفية العددلية عند فيشتة )مجلة كلية اآلداب، مبادئ األنا المتعا -

 . (1000، دار الوفاء اإلسكندريةطبيعة الوجود في الفلسفة المثالية ) -

  (1001، منشأة المعارف، اإلسكندريةالحقيقة بين الظاهر والباطن ) -

 .( 1001الصدق عند برادلي )منشأة المعارف، نظرية  -

 .(1001الظاهر والحقيقة )منشأة المعارف، المكان والزمن بين  -

 .(1002، 91جامعة المنوفية العدد، مجلة كلية اآلدابنظرية اإلدراك الحسي ) -

 .(1002،  ةنظرية الهوية الشخصية )دار الوفاء باإلسكندري -

 :اإلشراف على الرسائل الجامعية
 . 1009عام  ,جامعة المنوفية كلية اآلداب، ،ماجستير ة عند نورث روب،فلسفة الحضار  -
 . 1001، جامعة المنوفية, دابكلية اآل، ماجستير بنية العالم الخارجي عند رسل، -

 فلسفة سارتر السياسية، ماجستير، جدل الوجودية والماركسية في -

 . 1001جامعة المنوفية,  ،كلية اآلداب

 . 1009 نظرية الشخص عند ستراوصن، ماجستير، كلية اآلداب، جامعة المنوفية, -

 . 1009 ,جامعة المنوفية نظرية الصدق عند بالنشارد، ماجستير، كلية اآلداب، -

 . 1001 جامعة المنوفية,  ،كلية اآلدابالجمالية الخالصة في االستطيقا دكتوراه،  النزعة -

 . 1009. لجسد دراسة في فلسفة جلبرت رايل، دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة المنوفيةالعقل وا -

 :الدورات التدريبية
 . 1009 جامعة المنوفية عام –دورة إعداد المعلم الجامعي من كلية التربية  -
 . 1551)التويفل( من المركز الثقافي االمريكى باإلسكندرية عام  Toeflدورة اللغة اإلنجليزية  -

 .9192 دورة اللغة األلمانية من المركز الثقافي األلماني باإلسكندرية عام
 
  

 

 
 


