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 مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية اآلداب جامعة المنوفية 

 
 : واألكاديمي التدرج الوظيفي

 

 4111مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية اآلداب جامعة المنوفية .  

 4112مدرس مساعد . 

  4111معيد بقسم الفلسفة.  

 كليةة اآلداب جامعةة 4112-4112مدير وحدة إدارة البيئة وخدمة المجتمع

 . المنوفية

  

 

 المؤهالت العلمية     

 

 4111 المنوفيةةة المعاصةةرة مةةم جامعةةة  الحديثةةة و دكتةةوراف فةةف الفلسةةفة 

الشةةرا الولةةف مةةع توصةةية اللجنةةة بةبةةع الرةةةالة علةةف  فقةةة بمرتبةةة 

 الجامعة.

  تخصص فلسفة حديثة ومعاصةرة، كليةة اآلداب  4112ماجستير فلسفة ،

 ، تقدير عام ممتاز المنوفية ، جامعة 

  ، تقدير عام جيةد  المنوفية ، كلية اآلداب ، جامعة 1111ليسا س فلسفة ،

 جدا

 

 

   والمشاريع ثالبحو 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة الزقازيق 4112الفم والتسامي بالعنف  -1
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فةر   كليةة اآلداب جامعةة القةا رة وادى النيلمجلة  4112التقدير الجمالي للبيئة  -4

 .(21إلف 1ص مم)الخرطوم 

 

 :المؤتمرات

المؤتمر السنوي السادس لكرةي الفلسفة  مؤتمر الفلسفة في مواجهة العنف، -1

 11/2/6112-17للفترة   (كليه اآلداب جامعة الزقازيق، )لليو سكو

 

 الندوات :

 

 1/2/6112، القاهرة  " المجتمع " ساقية الصاوي، الزمالكدور الفن في  -1

االحتفال بذكري السادس من أكتوبر، كلية اآلداب، جامعة ، ذكرى حرب أكتوبر -6

 11/11/6112المنوفية 

كلية اآلداب ، جامعة 16/11/6112 ،6112لمشاركة السياسية في برلمان ا -3

 المنوفية 

.كلية اآلداب ، 6112الدعم الفني من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي  -4

 جامعة المنوفية .

  16/2/6112اإلنتماء واألمن القومي  -2

 61/2/6112تجديد الخطاب الديني ،كلية اآلداب جامعة المنوفية  -2

، كلية اآلداب، جامعة المنوفية ةالدروس المستفادة من الهجرة النبوي -7

64/1/6112. 

 2/2/6112األضرار البيئية والصحية للباعة الجائلين  -8

 .3/2/6112اللتهاب الكبدي الوبائي ا -9

 

 اللجان:

 

 6114-6113عضو لجنة إدارة البيئة وخدمة المجتمع  -

عضو لجنة الجودة واالعتماد معيار خدمة المجتمع ، كلية اآلداب جامعة  -

 6112-6114المنوفية 

، بدءاً عضو عامل بلجنة الجودة لقسم الفلسفة ، كلية اآلداب جامعة المنوفية -

 .7/7/6112 من

رئيس لجنة الطالب المتعسرين قسم الفلسفة ، كلية اآلداب جامعة المنوفية  -

6113-6112 . 

 :الدورات -

 

 6114 , جامعة المنوفيه  دورة اعداد المعلم الجامعي -
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, جامعة  ساعة 32اآللي مكثفة مستوي أول دورة تدريبية في الحاسب  -

 31/7/6111 المنوفيه

 12/3/6111 , جامعه المنوفيه استخدام التكنولوجيا في التدريسدورة  -

 31/3/6111جامعه المنوفيه  , الساعات المعتمدةدورة  -

 7/4/6111 , جامعه المنوفيه سلوكيات المهنةدورة  -

 , جامعه المنوفيه والعالميةمشروعات البحوث التنافسية المحلية دورة  -

62/2/6111 

 63/2/6111 , جامعه المنوفيه التخطيط االستراتيجيدورة  -

 31/2/6111, جامعه المنوفيه إدارة الفريق البحثي دورة  -

 

 :األنشطة

  

قافلة من كلية اآلداب إلي مؤسسة البنين شبين الكوم ، المنوفية  -1

7/2/6112. 

اإلوائية ميت خاقان ، المنوفية قافلة من كلية اآلداب إلي الحضانة  -6

61/2/6112. 

قافلة من كلية اآلداب إلي مستشفي األورام شبين الكوم ، منوفية  -3

17/2/6112. 

المشاركة في فعليات األسبوع البيئي في كلية اآلداب جامعة المنوفية  -4

6112. 

قافلة من كلية اآلداب إلي المدرسة الثانوي المطور سرس الليان ،  -2

 .13/16/6112المنوفية 

قافلة من كلية اآلداب إلي مدرسة التربية الفكرية شبين الكوم ، المنوفية  -2

69/11/6112. 

قافلة من كلية اآلداب إلي المركز الثقافي بسرس الليان المنوفية  -7

31/2/6112 . 

 .61/7/6112قافلة من كلية اآلداب زاوية الناعورة الشهداء ، منوفية  -8

الرعاية االجتماعية للبنين شبين الكوم ، قافلة من كلية اآلداب لمؤسسة  -9

 . 67/3/6114المنوفية 

بكلية اآلداب جامعة  6112- 6113تنظيم واعداد احتفالية يوم اليتيم  -11

 المنوفية .

 

 

 

 

  


