
 

 

 انسيشة انزاحيت                                    

 

                                  اٌغ١ذ ثٙبء ع٩ي اٌغ١ذ دس٠ٚش  سى  :اال
 1959 – 02 –  03:  بسيخ انًيالدح

 ر اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّؼبصشح ثغبِؼخ ا١ٌّٕبأعزب

 
 : واألكبديًي انخذسج انىظيفي

 

  ً31و١ٍللخ ا٢داة ٌوللإْٚ اٌكلل٩ة و١ٍللخ ا٢داة عبِؼللخ ا١ٌّٕللب ِللٓ ٚو١لل 

 ١ٌٛ٠ٛ ؽزٝ ا٢ْ

  ًعبِؼلخ ا١ٌّٕلب  -و١ٍلخ ا٢داة-و١ٍخ ا٢داة ٌٍذساعلبد اٌؼ١ٍلب ٚاٌجؾلٛسٚو١

 ١ٌٛ٠2018ٛ  30ؽزٝ  2018فجشا٠ش  27ِٓ 

  ٠2014ٕب٠ش  27عبِؼخ ا١ٌّٕب ِٓ  –و١ٍخ ا٢داة  –سئ١ظ لغُ اٌفٍغفخ 

 09 – 15عبِؼلخ ا١ٌّٕلبم ِلٓ   -و١ٍخ ا٢داة –اٌغٛدح  ظّبْ ِذ٠ش ٌٛؽذح 

 2014أوزٛثش  15ؽزٝ  2013 –

  2010 أغغكظمؽذ٠ضخ ِٚؼبصشح رخصص فٍغفخ –أعزبر 

 ِ 2010 أغغكظؽزٝ  2003م فجشا٠ش غبػذأعزبر 

 2003ؽزٝ فجشا٠ش  1995م ِذسط  

  1995ؽزٝ  1990ِذسط ِغبػذ  

  ٌٝ١ٔٛ٠لٛ ؽزلٝ  2004عبِؼخ لكشم عجزّجش  –و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ ِؼبس ئ

2012  

  ١ٔٛ٠لٛ  ؽزلٝ 2003فجشا٠لش أعزبر صائش ثغبِؼخ ا٦ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذحم

2004  

 

 انًؤهالث انعهًيت     

 

  ثّشرجللخ  1995ا٦عللىٕذس٠خ دوزللٛساٖ فللٝ اٌفٍغللفخ اٌّؼبصللشح ِللٓ عبِؼللخ

 اٌوشف ا٤ٌٚٝ ِغ رٛص١خ اٌٍغٕخ ثكجغ اٌشعبٌخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ.

  ذ٠ضلللخ ِٚؼبصلللشحم و١ٍلللخ م رخصلللص فٍغلللفخ ؽ 1987ِبعغلللز١ش فٍغلللفخ م

 ا٢داة م عبِؼخ ا٦عىٕذس٠خ م رمذ٠ش ػبَ ِّزبص

  م و١ٍلخ ا٢داة م عبِؼلخ ا٦علىٕذس٠خ م رملذ٠ش ػلبَ ١ٌ1980غبٔظ فٍغفخ م

 ع١ذ عذا
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 يهبساث وظيفيت

 

  ٚا٤ٌّب١ٔخٚثؼط اٌفشٔغ١خ  ئعبدح ربِخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ ئعبدح. 

  َئعبدح ربِخاٌؼٍاٌؾبعت ا٢ٌٟ فٟ اٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش ئعبدح اعزخذا ّٟ 

 

   وانًشبسيع انبحىد 

 

"أخ٩ل١بد ا١ٌّذ٠ب: دػبٚٞ اٌزٕظ١ش ِٚجلشساد اٌزفؼ١لً" ِغٍلخ ا٨علز.شاة. اٌؼلذد  -1

  52 – 35م ص 2018م سث١للللللللللللللللللللللللللللللللللللللغ 11

2k0xf10dy.pdfhttp://istighrab.iicss.iq/files/investigations/  

" 1" إٌضػلللخ اٌٛي١ف١لللخ فلللٟ فٍغلللفخ ٠ٍٚللل١ُ ١ٌىلللبْ" فلللٟ " فلللٟ اٌفىلللش اٌّؼبصلللش -2

 37 -11م ص 2018ا٨عىٕذس٠خم ِٕوأح اٌّؼبسف. 

"اٌؼم١ٍخ اٌؼشث١خ فٟ ١ِضاْ ٔمذ ػٍٟ ِجشٚن" ِغٍخ اٌضمبفخ اٌغذ٠ذح. اٌمب٘شح. ٠ٕلب٠ش  -3

 43 - 41ص . 2018

 اٌغ١بعللل١خ" ِإعغلللخّبسعلللبرٗ "ِلللبسرٓ ١٘لللذعش ثللل١ٓ رؾ٩١ٍرلللٗ ا٤ٔكٌٛٛع١لللخ ِٚ -4

م ٌٍذساعللللللللبد ٚا٤ثؾللللللللبس                               ِإِٕللللللللْٛ ثلللللللل٩ ؽللللللللذٚد

http://www.mominoun.com/auteur/739  29  ٛ2017ِب٠ 

م ِغٍلخ "أدة  خشٚٞ فٟ عّبء ِؾفٛي اٌغبثؼخ: لشاءح فٟ رفغ١ش غ١عبْ اٌغل١ذ""اٌّؼبد ا٤أ  -5

 108 - 104 ص م 2017م  اثش٠ً 359ٚٔمذ" اٌؼذد 

6- Leaders in Ethics Education 2017,  in International Journal 
of Ethics Education , vol 2, issue, 1 pp. 99 - 104 

عّلبي اٌّلإسؿ "ا٤عظ اٌفٍغف١خ ٌزؾ٩١ٍد ؽغش اٌزبس٠خ١خ" فٟ وزبة ٠صذس ػٓ  -7

 . رؾذ اٌكجغؽغشم عبِؼخ ا٦عىٕذس٠خ

ِإِٕلْٛ  ِإعغلخ؟" اٌز٠ٕٛش ػٕذ ؽغٓ ؽٕفلٟ أْ ٠لشٜ سّغلب  ٌعؾٝ"ً٘ ٠ّىٓ  -8

م ٌٍذساعلللللللللللللللبد ٚا٤ثؾلللللللللللللللبس                               ثللللللللللللللل٩ ؽلللللللللللللللذٚد

http://www.mominoun.com/auteur/739  15  ً2016اثش٠ 
9- “Promoting the Future of Bioethics” in UNESCO (2015) Global 

Bioethics: What for? pp. 107 – 110. German Solinis (ed.) Paris: 

UNESCO.     

10- „How Effective Can Ethics Education Be‟ in H.A.M.J. ten 

Have, (ed.), Bioethics Education in a Global Perspective, 

Advancing Global Bioethics. Volume 4, 2015, Springer Reference, 

pp. 109-117. 

11- The State of Qatar: Along the Way to Sustainable 

Development ٟفلSustainable Development: An Appraisal of the Gulf 

Region  مedited by: Paul Sillitoe  مBerghahn Books  

http://istighrab.iicss.iq/files/investigations/2k0xf10dy.pdf
http://istighrab.iicss.iq/files/investigations/2k0xf10dy.pdf
http://www.mominoun.com/auteur/739
http://www.mominoun.com/auteur/739
http://www.mominoun.com/auteur/739
http://www.mominoun.com/auteur/739
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12- "Arab Perspectives ٟف "Handbook of Global Bioethicsرؾش٠ش . 

Henk TenHave & Bert Gordjin   داس ٔولش .Springer  ص   2013أوزلٛثش

269 - 291   

13- "What Should Families Consider When Deciding for an 

Incompetent Patient? "Asian Bioethics Review,  اٌّغٍذ اٌخبِظم اٌؼذد

 151 – 149م ص 2013اٌضبٟٔم ١ٔٛ٠ٛ 
https://muse.jhu.edu/article/510409/pdf  

14- “Ethics and Law in Biomedicine and Genetics: An Overview 

of National Regulations in the Arab States”. UNESCO Cairo Office 

2011 
15-       “Rethinking Utilitarianism” ٟفTeaching Ethics,    اٌّغٍذ

  pp. 87-109 , .2009اٌؼبسش م خش٠ف 
ة " ِفَٙٛ اٌزؾ١ٍلً ػٕلذ علٛسط ادٚاسد ِلٛس" ِغٍلخ عبِؼلخ دِولك ٌل٣دا -16

  639 – 589ص  2009م اٌؼذد ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ  25اٌّغٍذ ب١ٔخ م ٚاٌؼٍَٛ ا٦ٔغ

ِٕوٛس فٟ وزبة ٔذٚح " أخ٩ل١بد  " ِوشٚػ١خ ٚؽذٚد اٌؼ٩ط اٌٛساصٟ“  -17

رؾش٠ش فشط صبٌؼ ػجذ اٌشؽّٓم رٛٔظ: إٌّظّخ " م اٌزؼبًِ ِغ اٌزمبٔبد اٌؾذ٠ضخ

  262 – 239م ص 2008م اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ

" اٌللٛػٟ اٌللزارٟ ػٕللذ ئسٔغللذ رٛعٕللذ٘بد " ِغٍللخ و١ٍللخ اٌؼٍللَٛ ا٦ٔغللب١ٔخ  -18

اثش٠للً  م 1اٌؼللذد  21اٌّغٍللذ ٚا٦عزّبػ١للخ عبِؼللخ ا٦ِللبساد اٌؼشث١للخ اٌّزؾللذح م

2005  

19-  How is Dialogue of Civilisations Possible        

 رُ ٔوش ٘زا اٌجؾش فٝ         

Proceedings of Symposium XXI Century: Dialogue of 

Civilizations and Sustainable Development -  Russia 2002 

" اٌّللشدٚد اٌفٍغللفٟ ٤ثؾللبس أثللٟ ص٠للذ ا٤ٔضشثٌٛٛع١للخ " اٌىزللبة اٌزللزوبسٞ ػللٓ -20

عبِؼللخ اٌمللب٘شح  –ِشوللض اٌجؾللٛس ٚاٌذساعللبد ا٦عزّبػ١للخ  –اٌللذوزٛس أؽّللذ أثٛص٠للذ 

 286 - 271م ص  2002

21- Two Points Against Naturalised Epistemology 

اٌّللإرّش اٌللذٌٚٝ اٌؼوللش٠ٓ ظللّٓ أػّللبي  1999اٌىزش١ٔٚللب  رللُ ٔوللش ٘للزا اٌجؾللش   

   1998ٌٍفٍغلللفخ اٌلللزٜ ػملللذ ثّذ٠ٕلللخ ثٛعلللكٓ ثب٠٨ٌٛلللبد اٌّزؾلللذح ا٤ِش٠ى١لللخ 

Kno/TKnoDarw.htmhttps://www.bu.edu/wcp/Papers/T   

    ظّٓ ِبئخ  1997خز١بسٜ ِٓ لجً ١٘ئخ وٛٔىٛسد٠ب ا٤ٌّب١ٔخ د٠غّجش رُ ئ - 22   

   ف١ٍغٛف ٚأعزبر ٌٍفٍغفخ ٌزم١١ُ اٌفٍغفخ فٝ اٌمشْ اٌؼوش٠ٓ ٌٍٚؾذ٠ش ػٓ اٌذٚس اٌزٜ       

   ٠غت أْ رعكٍغ ثٗ اٌفٍغفخ فٝ اٌمشْ اٌؾبدٜ ٚاٌؼوش٠ٓ.     

فلٝ ِغٍلذ خلبص أصلذسرٗ ا١ٌٙئلخ  ) ثبٌ.لخ ا٨ٔغ١ٍض٠لخ  ا٤ثؾلبسٔوش علبئش ٘لزٖ  رُ     

 .1999ثأٌّب١ٔب 

https://muse.jhu.edu/article/510409/pdf
https://muse.jhu.edu/article/510409/pdf
https://www.bu.edu/wcp/Papers/TKno/TKnoDarw.htm
https://www.bu.edu/wcp/Papers/TKno/TKnoDarw.htm
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" اٌّإرّش اٌغٕٜٛ اٌضبٔٝ ػٓ وزبة فٝ ٔوشٖرُ  ثؾش ِزشعّب" اٌكٙكبٚٞ"سفبػخ  -23

 .1999ِبسط  عبِؼخ ا١ٌّٕب. –و١ٍخ داس اٌؼٍَٛ  "اٌكٙكبٚٞسفبػخ  -أػ٩َ اٌصؼ١ذ

 

 

 انُذواث وانًؤحًشاث 

 

ا٤صِخ اٌخٍم١خ " فٟ ٔذٚح " ٌّفب١ُ٘ اٌ.بئجخ ٌم١بَ أخ٩قا"  2018اثش٠ً  24 -1

 " اٌّغٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍضمبفخ. اٌمب٘شح.ا١ٌَٛ

" ػشض ٌوشػخ أخ٩ل١بد اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب" اٌّضِغ  2018اثش٠ً  03 -2

. ظّٓ 2018اػزّبد٘ب ِٓ لجً ِّضٍٟ ؽىِٛبد اٌج٩د اٌؼشث١خ آخش 

ىٌٕٛٛع١ب فٟ إٌّكمخ اٌؼشث١خ. اٌّوبٚسح اٌٛغ١ٕخ ٌوشػخ أخ٩ل١بد اٌؼٍُ ٚاٌز

رٕظ١ُ أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌمب٘شحم ِىزت ا١ٌٛٔغىٛ اٌمب٘شح. فٕذق 

 عٛفٛر١ًم اٌمب٘شح

"أخ٩ل١بد ا٦ػ٩َ: ِضب١ٌخ غ١ش ِأٌِٛخ أَ ٚالؼ١خ  2018فجشا٠ش  11 -3

 ِغإٌٚخ" ٔذٚح ظّٓ اٌّٛعُ اٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خ. اٌمب٘شح.

" ٌّبرا إٌّٙظ عإاي فٍغفٟ؟" فٟ اٌّإرّش اٌغٕٛٞ  2017د٠غّجش  – 09 -4

 اٌضبِٓ ٚاٌؼوش٠ٓ ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خم عبِؼخ اٌمب٘شح. اٌمب٘شح

ل١بد اٌجؾش فٟ إٌّكمخ ٔظشح ػبِخ ؽٛي أدٚاد أخ٩" ١ٌٛ٠2017ٛ  13 -5

ٚ٘ٛ ػشض ٌٍذساعخ اٌزٟ أػذدرٙب ثزى١ٍف ِٓ ِىزت ٠ٛٔغىٛ  اٌؼشث١خ"

أخ٩ل١بد اٌجؾش خٍف١خ ٌٍّوٛسح ا٨ل١ّ١ٍخ ؽٛي اٌمب٘شح ٌزٛص٠ؼٙب وٛسلخ 

١ٌٛ٠ٛ  13 /12م ث١شٚد " اٌؼٍّٟ ٚركج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ إٌّكمخ اٌؼشث١خ

رٕظ١ُ اٌّغٍظ اٌٛغٕٟ ٌٍجؾٛس ا٨عزّبػ١خم ٌجٕبْم ِىزت ٠ٛٔغىٛ  2017

ث١شٚدم ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌمب٘شحم اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ١ٌٍٛٔغىٛم ث١شٚدم ٌغٕخ 

لزصبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ )ا٨عىٛا  ٚأوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ا٤ُِ اٌّزؾذح ا٨

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌمب٘شح.

عٍكخ إٌص" فٟ اٌّإرّش اٌغٕٛٞ ٚسلخ ثؼٕٛاْ " 2016د٠غّجش  10 -6

 ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خم عبِؼخ اٌمب٘شح. اٌمب٘شح

ٔذٚح ثؼٕٛاْ " ِبسرٓ ١٘ذعش ث١ٓ رؾ٩١ٍرٗ ا٤ٔكٌٛٛع١خ  2016ٔٛفّجش  20 -7

١ٛٔغىٛم رٗ اٌغ١بع١خ" ظّٓ اٌّإرّش اٌغٕٛٞ ٌىشعٟ اٌفٍغفخ ثبٌِّٚبسعب

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك. اٌضلبص٠ك.

ٔؾٛ ٔظش٠خ عذ٠ذح فٟ أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب ٔذٚح ثؼٕٛاْ " 2016ِب٠ٛ  25 -8

ا٨ع١ِ٩خ" اٌّإرّش اٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌزذس٠ظ ا٤خ٩ل١بد. 

 ٌٛعش١ٔٚبم أعجب١ٔب

اٌف٩عفخ فٟ ص١بغخ أخ٩ل١بد ِؼبصشح  ٔذٚح ثؼٕٛاْ " دٚس 2016ِب٠ٛ  6 -9

 ٌٍؼٍُ"م ِٕزذٜ اٌفٍغفخم عبل١خ اٌصبٚٞم اٌمب٘شح

nafeza.com/?p=6741-http://al  

http://al-nafeza.com/?p=6741
http://al-nafeza.com/?p=6741
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عزّبػ١خ ٨خ٩ل١خ ٚا٤اٌغٛأت أذٚح ثؼٕٛاْ"  2016اثش٠ً  10 -10

 شوض اٌّإرّشادِاٌزٟ ػمذد فٟ " ٌّٛظٛػبد اٌشػب٠خ اٌصؾ١خ ٌٍّشأح

ثبٌزؼبْٚ ِغ  ثٕٟ ع٠ٛفم ِٓ رٕظ١ُ و١ٍخ اٌكت عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛفثغبِؼخ

أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ِٚىزت ا١ٌٛٔغىٛ ثبٌمب٘شح ٚاٌغبِؼخ 

 .ِش٠ى١خ ثج١شٚد٤ا

ٔذٚح ثؼٕٛاْ " ا٨ٔصبف فٟ فشص اٌؾصٛي ػٍٝ خذِبد  2016اثش٠ً  9 -11

اٌذٌٟٚ ا٦ع٩ِٟ ٌٍذساعبد اٌّشوض اٌشػب٠خ اٌصؾ١خ" اٌزٟ ػمذد فٟ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  م ِٓ رٕظ١ّٗص٘ش٤اٌغىب١ٔخ ثغبِؼخ ا

 ِش٠ى١خ ثج١شٚد٤ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ِٚىزت ا١ٌٛٔغىٛ ثبٌمب٘شح ٚاٌغبِؼخ ا

ٔذٚح ثؼٕٛاْ " أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ:  2016ِبسط  9 -12

 إٌّٛف١خعبِؼخ  -اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي"م و١ٍخ ا٢داة 

" اٌّإرّش اٌغٕٛٞ ا٠ٌٛٙخ ٚا٨خز٩ف فٟ فٍغفخ اٌؼٍُ"  2015د٠غّجش  5 -13

 ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خم ِىزجخ ا٦عىٕذس٠خ. ا٨عىٕذس٠خ. 

" عذ١ٌخ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌفٍغفخ ٚاٌذ٠ٓ" عبل١خ اٌصبٚٞم  2015أغغكظ  4 -14

 اٌمب٘شح -اٌضِبٌه 

غج١ؼٟ ٚأخ٩لٟ ٌٍّشأح: ؽك  " اٌّٛافمخ اٌّغز١ٕشح 2015ِبسط  28 -15

ٚسشػٟ ٠ىفٍٗ اٌمبْٔٛ" ظّٓ اؽزفبي اٌوجىخ اٌؼشث١خ ٤خ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب 

 ا١ٌّٕب -آداة ا١ٌّٕب –اٌّزؼٍمخ ثمعب٠ب اٌّشأح 

اع١ِ٩خ فٟ أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب"  /" ٔؾٛ ٔظش٠خ ػشث١خ 2014ٔٛفّجش  9 -16

 اٌمب٘شح -إٌذٚح اٌوٙش٠خ ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ 

غ١شح اٌزار١خ أٞ خصٛص١خ ؽ١ٓ ٠ىزجٙب " ً٘ ٌٍ 2012د٠غّجش  12 -17

اٌّإرّش اٌضبٌش ٚاٌؼوش٠ٓ ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خم اٌّؼٙذ اٌف١ٍغٛف؟" 

 اٌضمبفٟ اٌغ٠ٛذٞم ا٦عىٕذس٠خ

". ?How Effective Can Ethics Education Be"  2012ِب٠ٛ  3- -18

 ٚسلخ ثبٌٍ.خ ا٨ٔغ١ٍض٠خ ٌٍّإرّش ا٤ٚي ٌٍغّؼ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌزذس٠ظ ا٤خ٩ل١بد

 ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ –ثزشعجشط  –

 Women Status in the Arab World: from Reality"  2011د٠غّجش  7 -19

to Expectations ٚسلخ ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ فٟ اٌّإرّش ا٤ٚي ٌوجىخ لعب٠ب "

ا٤خ٩ق اٌكج١خ اٌخبصخ ثبٌّشأح اٌؼشث١خ ثذػٛح ِٓ ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌمب٘شح 

  .اٌمب٘شحم عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ –ٍّٟ ثّصشٚأوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼ

)اٌؼشض ِٛعٛد ػٍٝ ِٛلغ اٌوجىخ 

http://bioethicsnetwork.wordpress.com/page/3/   

 Current Trends of Bioethics in the Arab"  2011ّجش عجز – 23 -20

World ٌٍفٟ اٌّإرّش اٌٛغٕٟ اٌغبثغ ٤خ٩ق  .خ ا٨ٔغ١ٍض٠خ" ٚسلخ ثب

 –ثٛخبسعذ  -اٌج١ٌٛٛع١بم ثذػٛح ِٓ اٌغّؼ١خ اٌشِٚب١ٔخ ٤خ٩ق اٌج١ٌٛٛع١ب 

  سِٚب١ٔب

http://bioethicsnetwork.wordpress.com/page/3/
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 The Legal and Ethical Implications of Climate"  2010ٔٛفّجش  24 -21

Change in the State of Qatar "فٟ  -ٚسلخ رُ ئٌمبؤ٘ب ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ

إرّش أخ٩ل١بد اٌز.١ش إٌّبخٟ ثذِوك عٛس٠ب ِٓ رٕظ١ُ ٚصاسح اٌوإْٚ ِ

 2010ٔٛفّجش  25 – 22اٌج١ئ١خ ثب٨سزشان ِغ ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌمب٘شح 

 Teaching Medical Ethics in Qatar"  2010عجزّجش 17 -22

Universityفٟ ِإرّش "ٔظشح  -ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ -" ٚسلخ رُ ئٌمبؤ٘ب

١بد اٌكت فٟ و١ٍبد اٌكت"م اٌغبِؼخ ا٤ِش٠ى١خ ئل١ّ١ٍخ ٌزذس٠ظ أخ٩ل

 ٌجٕبْ –ث١شٚد  –ث١شٚد 

 Reflections on “Advancing Sustainable"  2009ٔٛفّجش  5  -23

Development: 2
nd

 Human Development Report”ٚسلخ رُ ئٌمبؤ٘ب " - 

ٌٍؼٍَٛ ا٨عزّبػ١خم عبِؼخ فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ   -ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ

 لكش.

 - " ثؾش رُ ئٌمبؤRethinking Utilitarianismٖ"  2008ٔٛفّجش   14 -24

فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌؼبسش ٥ٌخ٩ق ػجش إٌّب٘ظ   -ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ

اٌذساع١خ اٌزٞ ٔظّزٗ اٌغّؼ١خ ا٤ِش٠ى١خ ٥ٌخ٩ق ػجش إٌّب٘ظ م عبِؼخ 

 ربٚعٓ م ث٠٨ٛخ ١ِش٩٠ٔذ م ثب٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ.

" ٚسلخ رُ  Reflections on Bioethics Teaching"  2006شٔٛفّج 28 -25

خجشاء رذس٠ظ أخ٩ق اٌج١ٌٛٛع١ب فٟ اعزّبع   -ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ - ئٌمبؤ٘ب

ٚإٌّؼمذ فٟ ِغمػ  فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ اٌزٞ رُ رٕظ١ّٗ ِٓ فجً ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛ

  2006ٔٛفّجش  28 – 27ػّبْ  –

26-   3  ٛ١ٌٛ٠2006  "Reflections on Teaching The Critical Thinking 

Course, Spring 2006 ثبٌٍ.خ  -" ٚسلخ رُ ئٌمبؤ٘ب فٟ عبِؼخ لكش

ػذادٖ ثٕبء اٌزٞ لّذ ثا ػٓ خجشح رذس٠ظ ِمشس اٌزفى١ش إٌبلذ  -ا٦ٔغ١ٍض٠خ

لكش فٟ اٌفصً  ػٍٝ غٍت اٌغبِؼخ ٚلّذ ثزذس٠غٗ ٤ٚي ِشح ثغبِؼخ

 .2006اٌذساعٟ سث١غ 

 غ١ٕٟ " ثؾش رُ اٌمبؤٖ فٟٚؽذٚد اٌؼ٩ط اٌ" ِوشٚػ١خ  2006ِب٠ٛ  -17  -27

إٌذٚح اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ ٔظّزٙب إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌضمبفخ 

ثب٨سزشان ِغ ِٕظّخ ا٤ُِ اٌّزؾذح ٌٍزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌضمبفخ ثكشاثٍظ 

 .١ٌج١ب –اٌ.شة 

" ٚسلخ رُ Critical Thinking and Democracy"  2006ِب٠ٛ  -1  -28

ٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ فٟ إٌذٚح اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ ٔظّزٙب ِإعغخ لكش ٌٍؼٍَٛ ثبٌ ئٌمبؤ٘ب

 ٚاٌزشث١خ ثب٨سزشان ِغ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛ فٟ اٌذٚؽخ.

" أخ٩ق اٌؼٍُ : ؽّب٠خ ٌٍؼٍُ ِٓ ا٦ٔغبْ أَ ٧ٌٔغبْ ِٓ اٌؼٍُ  2006فجشا٠ش -29

 ِؾبظشح فٟ اٌّٛعُ اٌضمبفٟ ٌى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ  عبِؼخ لكش.؟ " 

" ِب١٘خ اٌزفى١ش إٌبلذ " ٔذٚح فٟ اٌّٛعُ اٌضمبفٟ ٌى١ٍخ  2005ِبسط  11  -30

 عبِؼخ لكش. َما٢داة ٚاٌؼٍٛ
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:" أ٠ٓ اٌفٍغفخ ِٓ يب٘شح ث١ٕ١خ اٌزخصصبد " ِؾبظشح فٟ 2004اثش٠ً   -31

 .عبِؼخ ا٦ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ا٤عجٛع اٌضمبفٟ اٌزٞ ألبِزٗ

شح فٟ اٌّإرّش " ِؾبظ ا٨عزّبع" اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌفٍغفخ ٚػٍُ  ٠2003ٕب٠ش  -32

 ٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خ م اٌمب٘شحا

ٔذٚح اٌّغٍظ ا٤ػٍٝ  فٟ)اٌٍ.خ ألٛاي أَ أفؼبي   ٚسلخ ثؾض١خ  2002فجشا٠ش  -33

 ٌٍضمبفخ ثبٌمب٘شح ػٓ فٍغفخ اٌٍ.خ.

34-    ٛ١ٌٛ٠2001 How is Dialogue of Civilizations Possible       ثؾش

إرّش اٌذٌٟٚ ٌؾٛاس اٌؾعبساد اٌزٞ ػمذ اٌمبؤٖ ثبٌٍ.خ ا٦ٔغ١ٍض٠خ فٟ اٌّ رُ

 .ا٨رؾبد٠خثّذ٠ٕخ أ٨ْٚ أٚدٞ ثذٌٚخ سٚع١ب 

ٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ " فٍغفخ اٌٍ.خ فٟ ِصش" ٚسلخ فٟ اٌّإرّش ا 2000ٔٛفّجش  -35

 م اٌمب٘شحاٌفٍغف١خ اٌّصش٠خ

غ٠ٕٛخ ". ٚسلخ ثؾض١خ فٝ إٌذٚح اٌاٌفٍغفخ فٝ ِبئخ ػبَ 1999د٠غّجش  -36

 اٌمب٘شح  مٌٍغّؼ١خ اٌفٍغف١خ اٌّصش٠خ

فٝ" اٌّإرّش  رُ اٌمبؤٖ ثؾش ِزشعّب" اٌكٙكبٚٞ"سفبػخ  -1999ِبسط  -37

 –و١ٍخ داس اٌؼٍَٛ  " .اٌكٙكبٚٞسفبػخ  -اٌصؼ١ذاٌغٕٜٛ اٌضبٔٝ ػٓ أػ٩َ 

 .عبِؼخ ا١ٌّٕب

ثؾش رُ   Two Points Against Naturalized Epistemology 1998أغغكظ  -38

اٌزٜ ػمذ ثّذ٠ٕخ ثٛعكٓ ثب٠٨ٌٛبد اٌؼوش٠ٓ ٌٍفٍغفخ  اٌذٌٟٚاٌّإرّش ئٌمبؤٖ فٟ 

 1998اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ 

 

 انكخب انًشجعيت) غيش انذساسيت( انخً قًج بخأنيفهب أو حشجًخهب:

 

  2018 م ِٕوأح اٌّؼبسف 1فٟ اٌفىش اٌّؼبصش )  -1

 2009اٌزفغ١ش اٌكج١ؼٟ اٌّؼبصش ٌٍٛػٟم ِٕوأح اٌّؼبسفم ا٦عىٕذس٠خ 

أٌفللشد  خ رللأ١ٌف"اٌفٍغللفخ فللٟ اٌمللشْ اٌؼوللش٠ٓ " دساعللخ ٚ رشعّللخ ػللٓ ا٦ٔغ١ٍض٠لل - 2

 2005 –ا٨عىٕذس٠خ  –ٌٛظ آ٠ش م داس اٌٛفبء ع

 .2002ا٦عىٕذس٠خ  -فٍغفخ اٌؼمً ػٕذ دٚٔبٌذ دافذعٓ . ِٕوأح اٌّؼبسف  -3

 اٌّؼلبسف ِٕولأح " أٌفش٠ذ عٌٛظ آ٠ش ِٓ اٌٛظؼ١خ إٌّكم١خ ئٌٝ اٌزؾ١ًٍ اٌفٍغلفٟ " -4

  2001ا٦عىٕذس٠خ  -

ٚاٌلشفط . ِٕولأح اٌّؼلبسف ا٠ٌٛٙخ اٌزصٛس٠خ وأعبط ٌٕظش٠خ اٌّؼٕٝ ث١ٓ اٌمجلٛي - -5

2001 . 

  2000ا٦عىٕذس٠خ  –فٍغفخ اٌٍ.خ ػٕذ دٚٔبٌذ دافذعٓ . ِٕوأح اٌّؼبسف  -6

اٌؾ١للبح ثأعللش٘ب ؽٍللٛي ٌّوللبوً. رشعّللخ ػللٓ ا٤ٌّب١ٔللخ. رللأ١ٌف اٌف١ٍغللٛف ا٤ٌّللبٔٝ  -7

  1998ا٦عىٕذس٠خ  –وبسي ثٛثش. ِٕوأح اٌّؼبسف 

  1996ا٦عىٕذس٠خ  –وأح اٌّؼبسف ظش٠خ " ِٕ" فٍغفخ ١ٔم٨ٛٞ ٘بسرّبْ إٌ  -8
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  أخشي سهبيبثإ

 

م ثزى١ٍف ِٓ ١٘ئلخ ا١ٌٛٔغلىٛ م لّلذ ثّشاعؼلخ أوبد١ّ٠لخ ٌٍزشعّلخ  2007عجزّجش   1

اٌؼشث١خ ٌىزبة " أخ٩ق اٌج١ئخ ٚاٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚلخ " اٌلزٞ صلذس ثبٌٍ.لخ ا٦ٔغ١ٍض٠لخ 

 غٙب. ػٓ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛم ٚرٌه لجً صذٚس ٘زٖ اٌزشعّخ اٌؼشث١خ ػٓ ا١ٌٙئخ ٔف

ِلٓ ِخزٍلف ا٤لكلبس  ِغّٛػلخ خجلشاء ظلّٓ سلبسوذ 2008فجشا٠ش  14 – 12  2

اٌغزػ١للخ فللٟ اٌؼلل٩ط ٚفللٟ ٌزمٕلل١ٓ اعللزخذاَ اٌخ٠٩للب اٌؼشث١للخ فللٟ ٚظللغ رٛصلل١بد 

 ثبٌمب٘شح ِىزت ا١ٌٛٔغىٛ ِٓ ١ؼشسثز ٚرٌه  اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

وبد١ّ٠للخ ٌٍزشعّللخ م ثزى١ٍللف ِللٓ ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛ م لّللذ ثّشاعؼللخ أ ١ٔٛ٠2008للٛ   3

" اٌللزٞ صلذس ثبٌٍ.للخ ا٦ٔغ١ٍض٠لخ ػللٓ بؼشث١لخ ٌىزللبة "أخل٩ق اٌؼٍللُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١لاٌ

م ٚرٌه اعزؼذادا ٦صذاس ٘زٖ اٌزشعّلخ اٌؼشث١لخ ػلٓ ا١ٌٙئلخ ١٘2006ئخ ا١ٌٛٔغىٛ 

 ٔفغٙب. 

ػعللٛا ِّللض٩ ٌغبِؼللخ لكللش فللٟ ٌغٕللخ رم١لل١ُ اٌّزمللذ١ِٓ   2008عللجزّجش  16 – 8  4

ثؼلخ ٌٍّغٍلظ ا٤ػٍلٝ ٌٍزؼٍل١ُ ٌٍؾصٛي ػٍٝ رشاخ١ص ئٔوبء ِذاسط ِغزمٍخ ٚاٌزب

 فٟ لكش.

م ثزى١ٍف ِٓ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغلىٛ م لّلذ ثّشاعؼلخ أوبد١ّ٠لخ ٌٍزشعّلخ  2008د٠غّجش   5

اٌؼشث١خ ٌىزبة " أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب وّزكٍت دساعٟ ػبَ " اٌلزٞ صلذس ثبٌٍ.لخ 

م ٚرٌلله اعللزؼذادا ٦صللذاس ٘للزٖ اٌزشعّللخ 2008ا٦ٔغ١ٍض٠للخ ػللٓ ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛ

 خ ٔفغٙب.اٌؼشث١خ ػٓ ا١ٌٙئ

م رّللذ دػللٛرٟ ظللّٓ ِغّٛػللخ خجللشاء ِللٓ ِخزٍللف  2009ِللب٠ٛ  – 19 – 18  6

 ا٤لكللبس اٌؼشث١للخ ٌؾعللٛس اعزّللبع اٌخجللشاء اٌؼللشة ٌٍٕبٔٛرىٌٕٛٛع١للب ٚا٤خلل٩ق

م ثبػزجللبسٞ اعزوللبسٞ ٚرٌلله  ثزشسلل١ؼ ِللٓ ِىزللت ا١ٌٛٔغللىٛ ثبٌمللب٘شح  ثبٌذٚؽللخ

 .١ٌٙئخ ا١ٌٛٔغىٛ فٟ ١ِذاْ أخ٩ل١بد اٌؼٍُ  اٌج١ٌٛٛع١ب

 -ثللبس٠ظ  مِللٓ لجللً ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛ -م رّللذ دػللٛرٟ 2009ٔللٛفّجش  – 25 / 23  7

اٌلذٚسح اٌغبدعلخ ػولشح  –ٌؾعٛس اعزّبع اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٤خ٩ل١لبد اٌج١ٌٛٛع١لب 

 اٌزٞ ػمذ فٟ اٌّىغ١ه.

 -ِللٓ لجللً ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛم ثللبس٠ظ  -رّللذ دػللٛرٟ 2009فّجش ٔللٛ – 28 / 26  8

ػلٓ ثٕلبء اٌملذساد  ث١لخ ٚا١ٌٛٔغلىٌٍٛغٕلخ ا٤ٚسٚا ثل١ٓ اٌّوزشن ٌؾعٛس اٌّإرّش

 اٌزٞ ػمذ فٟ اٌّىغ١ه.  فٟ ِغبي أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب

ِشولض اٌجؾلش اٌغ١ٕلٟ اٌخلبص ٚسسخ ػّلً ٔظّٙلب م  2009د٠غّجش  – 32، 22  9

ثبٌزؼلبْٚ ِلغ ِٕظّلخ اٌصلؾخ اٌؼب١ٌّلخ  ثّشوض اٌوفٍؼ ٌزٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌخبصلخ

 اٌذٚؽخ. -بْٔغ ػٍٝ ا٦ اٌزٟ رغشٜ ٍجؾٛساٌّشاعؼخ ا٤خ٩ل١خ ٌػٓ 

لللذِزٙب ٤ػعللبء ١٘ئللخ  وسشةةت لًةةم 2011 – 03 – 07ؽزللٝ  02 – 14  10

اٌزللذس٠ظ ثغبِؼللخ لكللش ػللٓ " اٌزفى١للش إٌبلللذ وللأداح ٌشفللغ وفللبءح اٌللزؼٍُ ٚاٌجؾللش 

 اٌؼٍّٟ" 
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للللذِزٙب ٤ػعلللبء ١٘ئلللخ اٌزلللذس٠ظ  وسشةةةت لًةةةم 2011ِلللبسط  21/23  11

 ٌٕبلذ" ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش ااٌذٚؽخ ػٓ " مثّغّغ ػّش ثٓ اٌخكبة

ٚسسخ ػًّ لذِزٙب ٤ػعبء ١٘ئخ اٌزلذس٠ظ ثغبِؼلخ  2013ِب٠ٛ  21 /19  12

 ا١ٌّٕب ػٓ " و١ف١خ وزبثخ رٛص١ف اٌّمشس".

ػلٓ " اٌّٛافملخ اٌؼبٌّلخ ٌٍّلشأح" وّغلبّ٘خ  م صّّذ وز١جلب  2013د٠غّجش   13

اٌّزؼٍمخ ثمعب٠ب اٌّلشأح فلٟ إٌّكملخ اٌؼشث١لخ فٟ ٔوبغ سجىخ أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب 

   عٛا ٌّغٍظ ئداسرٙب.اٌزٟ أػًّ ػ

ِغٍلخ ػب١ٌّلخ ١ُ لّلذ ثزم١ل Springerثكٍت ِلٓ داس ٔولش  2014فجشا٠ش   14

 عزصذس ػٓ ٘زٖ اٌذاس فٟ ِغبي أخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب

اخز١للبسٞ ٤وللْٛ أؽللذ  ثزشسلل١ؼ ِللٓ ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛم رللُ 2014أوزللٛثش   15

ِللذسثٟ "اٌللذٚسح اٌزذس٠ج١للخ ا٦ل١ّ١ٍللخ ٦ػللذاد ِؼٍّلل١ٓ ٌزللذس٠ظ أخ٩ل١للبد اٌؼٍللَٛ 

اٌغبِؼللخ اٌٙبسلل١ّخ ثللب٤سدْم  ٔظّزٙللب ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛ ثللبس٠ظ فللٟٚاٌزمبٔللخ" اٌزللٟ 

م ِٚىزلت ِٕظّلخ ثلب٤سدْ اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ٤خ٩ل١بد اٌؼٍلَٛ ٚاٌزمبٔلخثبٌزؼبْٚ ِغ 

 –ثؼّلللبْ  2014أوزلللٛثش  23 – 19ا١ٌٛٔغلللىٛ فلللٟ ث١لللشٚد خللل٩ي اٌفزلللشح ِلللٓ 

 ا٤سدْ.

ػعلللبء ١٘ئلللخ ٚسسلللخ ػّلللً ػلللٓ "إٌولللش اٌلللذٌٟٚ" 2015٤ - 02 – 18  16

اٌزذس٠ظ ثغبِؼلخ ا١ٌّٕلب فلٟ ِشولض ر١ّٕلخ للذساد أػعلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ عبِؼلخ 

 ا١ٌّٕب

اخز١للبسٞ ٤وللْٛ  ثزشسلل١ؼ ِللٓ ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛم رللُ ١ٔٛ٠2015للٛ  11 – 8  17

أؽذ ِذسثٟ "اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ا٦ل١ّ١ٍخ ٦ػذاد ِؼ١ٍّٓ ٌزلذس٠ظ أخ٩ل١لبد اٌؼٍلَٛ 

اٌّىزللت ا٨ل١ٍّللٟ   ٔغللىٛ ثللبس٠ظ فللٟٔظّزٙللب ١٘ئللخ ا١ٌٛاٌزللٟ  ETTC ٚاٌزمبٔللخ"

 .ٌجٕبْ -١ٌٍٛٔغىٛ ثج١شٚد

اخز١للبسٞ ٤وللْٛ  ثزشسلل١ؼ ِللٓ ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛم رللُ 2015ٔللٛفّجش  7 – 1  18

أؽذ ِذسثٟ "اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ا٦ل١ّ١ٍخ ٦ػذاد ِؼ١ٍّٓ ٌزلذس٠ظ أخ٩ل١لبد اٌؼٍلَٛ 

فلٟ  عبِؼخ ِب٘بسسزشا  ٔظّزٙب ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛ ثبس٠ظ فٟاٌزٟ  ETTC ٚاٌزمبٔخ"

 دٌٚخ إٌٙذ.

ٟ" أخ٩ل١للللبد اٌجؾللللش اٌؼٍّللللٚسسللللخ ػّللللً ػللللٓ " 2015 – 11 – 30  19

٤ػعللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ثغبِؼللخ ا١ٌّٕللب فللٟ ِشوللض ر١ّٕللخ لللذساد أػعللبء ١٘ئللخ 

 اٌزذس٠ظ عبِؼخ ا١ٌّٕب

ٚسسللللخ ػّللللً ٌزللللذس٠ت ِؼٍّللللٟ اٌّشؽٍللللخ اٌضب٠ٛٔللللخ  2016اثش٠للللً  6م 5  20

ٚإٌّكلك ٌٍصلف اٌضلبٟٔ  ػٍلٝ رلذس٠ظ وزلبثٟ اٌفٍغلفخ -ِٕكمخ ا١ٌّٕلب –ا٤ص٘ش٠خ 

و١ٍللخ ا٢داة عبِؼللخ  –ٚاٌضبٌللش صللبٔٛٞ ِللغ ِغّٛػللخ ِللٓ اٌللض٩ِء ثمغللُ اٌفٍغللفخ 

 ا١ٌّٕب

ٟ" ٚسسلللخ ػّلللً ػلللٓ "أخ٩ل١لللبد اٌجؾلللش اٌؼٍّللل 2016 – ١ٔٛ٠لللٛ – 28  21

٤ػعللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ثغبِؼللخ ا١ٌّٕللب فللٟ ِشوللض ر١ّٕللخ لللذساد أػعللبء ١٘ئللخ 

 اٌزذس٠ظ عبِؼخ ا١ٌّٕب
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اٌّوللبسوخ فللٟ ٚسسللخ ػّللً " ٔؾللٛ رأعلل١ظ ِوللشٚع  2016أغغللكظ  4  22

للِٟٛ ٌزكل٠ٛش أخ٩ل١لبد اٌج١ٌٛٛع١لب فلٟ ِصلش" رٕظل١ُ ِىزلت ٠ٛٔغلىٛ اٌمللب٘شحم 

 أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟم اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ١ٌٍٛٔغىٛ.

اخز١بسٞ ٤وْٛ  ثزشس١ؼ ِٓ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛم رُ 2016د٠غّجش  16 – 13  23

ا٦ل١ّ١ٍخ ٦ػذاد ِؼ١ٍّٓ ٌزلذس٠ظ أخ٩ل١لبد اٌؼٍلَٛ  أؽذ ِذسثٟ "اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ

عبِؼللخ ِللّٛ٘ج١ٍٟم   ٔظّزٙللب ١٘ئللخ ا١ٌٛٔغللىٛ ثللبس٠ظ فللٟاٌزللٟ  ETTC ٚاٌزمبٔللخ"

 رٕضا١ٔب. -داس اٌغ٩َ 

اخز١لبسٞ ٤ولْٛ  ثزشس١ؼ ِٓ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛم رلُ 2017ِبسط  15 – 12  24

 ذس٠ت فللٟ دٚسحٌٍزل ١ٓذسثل١ّ١ٍلخ ٦ػلذاد ِلجلل١ٓ ئاٌزذس٠ج١لخ اٌ أؽلذ ِلذسثٟ "اٌلذٚسح

 ٔظّٙلب ِىزلت ا١ٌٛٔغلىٛ ث١لشٚداٌزٟ  ETTC ذس٠ظ أخ٩ل١بد اٌؼٍَٛ ٚاٌزمبٔخ"ر

 ػّبْ. -ِذ٠ٕخ ِغمػ   فٟ

ثزى١ٍف ِٓ ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌمب٘شح ٌزٛص٠ؼٙب وٛسلخ خٍف١خ  دساعخ لّذ ثبػذاد٘ب  25

أخ٩ل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚركج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ٌٍّوٛسح ا٨ل١ّ١ٍخ ؽٛي 

رٕظ١ُ اٌّغٍظ اٌٛغٕٟ  ١ٌٛ٠2017ٛ  13 /12م ث١شٚد " خإٌّكمخ اٌؼشث١

ٌٍجؾٛس ا٨عزّبػ١خم ٌجٕبْم ِىزت ٠ٛٔغىٛ ث١شٚدم ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌمب٘شحم 

اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ١ٌٍٛٔغىٛم ث١شٚدم ٌغٕخ ا٤ُِ اٌّزؾذح ا٨لزصبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ 

 )ا٨عىٛا  ٚأوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌمب٘شح.

اخز١لبسٞ ٤ولْٛ  ثزشس١ؼ ِٓ ١٘ئخ ا١ٌٛٔغىٛم رُ 2017ّجش ٔٛف 24 – 20  26

 ٌٍزلذس٠ت فللٟ دٚسح ١ٓذسثل١ّ١ٍلخ ٦ػلذاد ِلجلل١ٓ ئاٌزذس٠ج١لخ اٌ أؽلذ ِلذسثٟ "اٌلذٚسح

 ٔظّٙلب ِىزلت ا١ٌٛٔغلىٛ ث١لشٚداٌزٟ  ETTC ذس٠ظ أخ٩ل١بد اٌؼٍَٛ ٚاٌزمبٔخ"ر

 ١ٔغ١ش٠ب -ِذ٠ٕخ أثٛعب  فٟ

ٛ ثبٌملللللب٘شحم ثزشسللللل١ؼ ِلللللٓ ِىزللللت ا١ٌٛٔغلللللى 2018ِللللبسط  27 – 25  27

ا٨سلللزشان فلللٟ ٚسسلللخ ػّلللً ؽلللٛي اصلللذاس ١ِضلللبق أخ٩ل١لللبد اٌغبِؼلللخم ِم١ّلللب  

عبِؼلخ اٌخشغلَٛ   ِٚشاعؼب  ١ٌّضبق أخ٩ل١بد عبِؼخ اٌخشغَٛ اٌّضِغ اصلذاسٖ.

 اٌغٛداْ. –

 

 

 انذساسيت انخً شبسكج فً الذادهب أو وضع حىصيفبحهب انًقشساث

     ساد اٌفٍغلللفخ اٌؾذ٠ضلللخسلللبسوذ فلللٝ وزبثلللخ ٚرشعّلللخ ِلللبدح ػ١ٍّلللخ ِكلللٛسح ٌّملللش -1

 ثغبِؼخ ا١ٌّٕب . اٌّؼبصشح ٚاٌفىش اٌوشلٝ اٌمذ٠ُٚ

 أللَٛ ثزذس٠غلٙب "إٌّكك ِٕٚلب٘ظ اٌجؾلش "مشسٌّ كٛسحِ ثاػذاد ِبدح ػ١ٍّخ لّذ  -2

  2005ِٕز ٠ٕب٠ش  فٟ عبِؼخ لكش

  لّلذ ثٛظلغ  2004ثزى١ٍف ِٓ ئداسح و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ ثغبِؼخ لكش)عجزّجش  -3

 . computer ethicsق اٌؾبعت ا٢ٌٟ أخ٩رٛص١ف ٌّمشس

بلذ " ٚٚظؼذ ش إٌ" اٌزفى١ رؾذ اعُِمشسثّجبدسح سخص١خ لّذ ثبلزشاػ رذس٠ظ  -4

ثزذس٠غلٗ  ذّلٚل لكلشِٓ لجً ٌغٕخ اٌّزكٍجبد اٌؼبِلخ عبِؼلخ  رصٛسا ٌٗ رُ الشاسٖ
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ثبٌٍ.لللخ  2010ؽزلللٝ خش٠لللف  2006سث١لللغ  ِٕلللز ٌكللل٩ة و١ٍلللخ ا٦لزصلللبد ٚا٦داسح

 ا٦ٔغ١ٍض٠خ .

رُ رذس٠غلٗ صشح" ثٛظغ رٛص١ف ِمشس " اٌفٍغفخ ٚاٌؾ١بح اٌّؼب ٕخ لبِذػعٛ ٌغ -5

ؽزلٝ  2009 لكلش ثلذءا ِلٓ خش٠لف ١خ وأؽذ اٌّزكٍجبد اٌؼبِخ ثغبِؼلخثبٌٍ.خ اٌؼشث

 2010خش٠ف 

 

 انخً قًج بخذسيسهب فً انًسخىي انجبيعً قشساثانً

 اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ   -1

 اٌفٍغفخ اٌّؼبصشح -2

 ا١ٌّزبف١ض٠مب  -3

 ِذخً ئٌٝ اٌفٍغفخ -4

 ٌّٕكك اٌصٛسٜا -5

 إٌّكك اٌشِضٜ -6

 فٟ اٌؼٍَٛ اٌكج١ؼ١خ ٚاٌش٠بظ١خ ٚا٦عزّبػ١خ ِٕب٘ظ اٌجؾش -7

   فٍغفخ اٌؼصٛس اٌٛعكٝ -8

 فٍغفخ اٌؼٍَٛ -9

 فٍغفخ اٌٍ.خ -10

 Critical Thinking اٌزفى١ش إٌبلذ ) ثب٦ٔغ١ٍض٠خ   -11

  Business Ethicsأخ٩ق ا٦داسح ) ثب٦ٔغ١ٍض٠خ   -12

 

 خطت انخطىيش انًهُي انخبصت بي

 

 إٌّٟٙ : ا٤وبد٠ّٟ ٚ ذ ػذح دٚساد رشث٠ٛخ عبّ٘ذ فٟ رك٠ٛشٞرٍم١

 

 . 1994المنٌا  جامعة الجامعً :دورة اعداد المعلم  -1
 (  2004جامعة قطر) دٌسمبر    portfolioدورة اعداد ملف المقرر  -2
ورشة عمل فً استراتٌجٌات التعلٌم الجامعً الحدٌثة)جامعة قطر( ماٌو  -3

2005 
         تقوٌم الطالب الجامعً ) جامعة قطر(ورشة عمل فً أسالٌب  -4

    2005ماٌو     
دٌسمبر    e-learningورشة عمل فً أسالٌب التعلٌم اإللكترونً  -5

 جامعة قطر 2005
 جامعة قطر 2006ورشة عمل فً مهارات اإلتصال ٌناٌر  -6
  2007ماٌو جامعة قطر  blackboardورشة عمل فً استخدام برنامج  -7
جامعة قطر فبراٌر ،  التعلٌم النشط القائم على أسالٌب التعلم عن عمل ورشة - 8

2008  
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ورشة عمل فً " بناء االختبارات فً ضوء مخرجات التعلم " ، جامعة قطر ،  -9
  2008ٌونٌو 
 27ورشة عمل " حماٌة لجان المراجعة األخالقٌة للمشاركٌن فً األبحاث"  – 10
 للصحة، قطر  المجلس األعلى – 2010أبرٌل  28 –
ابرٌل  1مارس،  30ورشة عمل "نظام الفارابً لجودة التعلٌم والتعلم" -11

بإدارة مشروعات نظم وتكنولوجٌا المعلومات بالمجلس األعلى  2014
للجامعات لشرح النسخة الحدٌثة من نظام الفارابً التً ٌتم تطوٌرها من قبل 

 رةجامعة المنصو –مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات 
" فً جامعة بنً سوٌف الممثل للبورد TOTبرنامج تدرٌبً "تدرٌب المدربٌن 12

)حاصل على رخصة  2014دٌسمبر  15 – 10الدولً للمدربٌن المعتمدٌن: 
 International Board of Certifiedمن  Associate Trainerتدرٌب 

Trainers 
و لتدرٌب " من قبل هٌئة الٌونسكTOTبرنامج تدرٌبً "تدرٌب المدربٌن -13

  2015 – 02 – 09المعلمٌن كٌفٌة تدرٌس أخالقٌات البٌولوجٌا 
" فً جامعة بنً TOT"تدرٌب المدربٌن أكثر تقدما برنامج تدرٌبً -14

)بعد هذا  2015ماٌو سوٌف الممثل للبورد الدولً للمدربٌن المعتمدٌن: 
 Certified Professionalالبرنامج أحصل اآلن على رخصة تدرٌب 

Trainer من International Board of Certified Trainers 
 

 راث انصهت بًجبل انخخصص وانهيئبث لضىيت انجًعيبث انعهًيت

 

 خ ا١ٌٛٔغللىٛ فللٟ ١ِللذاْ أخ٩ل١للبد اٌؼٍللُم اعزوللبسٞ ١ٌٙئلل2006ءا ِللٓ د٠غللّجش ثللذ 

 ٚأخ٩ل١بد اٌج١ٌٛٛع١ب.

 م صلُ ِلٓ 2005ٚؽزٝ  1997ف١خ اٌّصش٠خ ِٕز ػعٛ ِغٍظ ئداسح اٌغّؼ١خ اٌفٍغ

 ؽزٝ ا٢ْ 2016

 2009 - 2012 كج١لخ اٌزلٟ رغلشٜ اعؼلخ ا٤خ٩ل١لخ ٥ٌثؾلبس اٌاٌّش ػعٛ ٌغٕلخم

اٌوللفٍؼ ٌللزٚٞ ا٨ؽز١بعللبد اٌخبصللخم اٌخللبص ثّشوللض  اٌجؾللش اٌغ١ٕللٟ ِشوللضفللٟ 

 لكش -اٌذٚؽخ

 2009 - 2012 ؼ١ٍّلخ اٌزلٟ رغلشٜ اعؼخ ا٤خ٩ل١خ ٥ٌثؾلبس اٌم ػعٛ ٌغٕخ اٌّش

 عبِؼخ لكشفٟ 

 م ثزغجشطم ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ١ٌٚخ ٌزذس٠ظ ا٤خ٩ل١بد١ٌٍٙئخ اٌذ ػعٛ ِإعظ

 2012م صُ ػعٛ ِغٍظ ئداسح ا١ٌٙئخ ٔفغٙب ِٓ ِب٠ٛ 2010ِٕز   ا٤ِش٠ى١خ

ethics/iaee/board.cfm-http://www.duq.edu/healthcare  

 ٛبد اٌج١ٌٛٛع١ب اٌّزؼٍمخ ثمعب٠ب اٌّشأح فٟ إٌّكمخ وجىخ أخ٩ل١ٌ ِإعظ ػع

م  ؽزٝ ا٢ْ  2011عجزّجش  رؾذ اسشاف ِىزت ا١ٌٛٔغىٛ اٌمب٘شحم  اٌؼشث١خ

 2016م سئ١ظ ِوبسن ٌٍوجىخ ِٓ 2013ػعٛ ِغٍظ ئداسرٙب ِٕز أغغكظ 

http://www.duq.edu/healthcare-ethics/iaee/board.cfm
http://www.duq.edu/healthcare-ethics/iaee/board.cfm
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 ress.com/http://bioethicsnetwork.wordp  

  ػعٛ ِغٍظ ئداسح اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌزذس٠ظ ا٤خ٩ل١بد 

Editorial board for International Journal of Ethics Education 

m/social+sciences/applied+ethics/jouhttp://www.springer.co

rnal/40889?detailsPage=editorialBoard 

 2015د٠غّجش  1ثذءا ِٓ  -اٌمب٘شح -ػعٛ ٌغٕخ اٌفٍغفخ ثبٌّغٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍضمبفخ  

  ِٓ ٠ٕب٠ش  20ػعٛ ١٘ئخ رؾش٠ش ِغٍخ ِزْٛم عبِؼخ عؼ١ذحم اٌغضائشم ثذءا

2018 

  ٍّٟ١ّ2018خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ ِب٠ٛ أوبد٠ –ػعٛ ِغٍظ أخ٩ل١بد اٌجؾش اٌؼ 

 

 خبشاث إداسيت )يٍ األحذد نألقذو(

 

  ً١ٌٛ٠2018ٛ  31و١ٍخ ا٢داة ٌوإْٚ اٌك٩ة ِٓ ٚو١ 

  ِٓ ٍّٟ2018فجشا٠ش  27ٚو١ً و١ٍخ ا٢داة ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼ 

  ٠2014ٕب٠ش  27عبِؼخ ا١ٌّٕب ِٓ  –و١ٍخ ا٢داة  –سئ١ظ لغُ اٌفٍغفخ 

  2013 – 09 – 15عبِؼخ ا١ٌّٕبم ِٓ  -و١ٍخ ا٢داة –ِذ٠ش ٌٛؽذح اٌغٛدح 

  داة ٚاٌؼٍَٛ ا٢و١ٍخ  –ِمشس ٌغٕخ ا٨ػزّبد ا٤وبد٠ّٟ ٌمغُ اٌؼٍَٛ ا٨ٔغب١ٔخ– 

 ١ٔٛ٠2010ٛ  -2009عجزّجش  –عبِؼخ لكش 

  عبِؼخ لكش –و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ  –ِمشس ٌغٕخ إٌذٚاد 

  2012 - 2010ِمشس ٌغٕخ ٔوبغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  

 و١ٍخ ا٢داة  -ٍَٛ ا٨ٔغب١ٔخِمشس ٌغٕخ رؾم١ك اٌٙذف اٌضبٌش ِٓ أ٘ذاف لغُ اٌؼ

 2009ِب٠ٛ  14 – 2008د٠غّجش  2 -عبِؼخ لكش –ٚاٌؼٍَٛ 

  ِّٟضً لغُ اٌؼٍَٛ ا٨ٔغب١ٔخ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ عبِؼخ لكش فٟ اٌزجبدي اٌّؼشف

 2010ِب٠ٛ  – 2009فجشا٠ش  25ٚاٌخجشارٟ ِغ عبِؼخ عٛسط ربْٚ 

 14 -عبِؼخ لكش –ٌى١ٍخ ِمشس ٌغٕخ رٛع١ٗ غ٩ة اٌزأع١غٟ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ِغزٜٛ ا 

  2009ِبسط  21 –ِبسط 

 ٟٚؽذح ئداس٠خم ر١ّٙذا  ئػذاد خكخ رم١١ُ اٌمغُ ِٓ ؽ١ش ِٕغك اٌمغُ ف ٛ٘

ٔٙب٠خ ِب٠ٛ  – 2009اثش٠ً  15 ػٍٝ ا٨ػزّبد ا٤وبد٠ّٟلكش عبِؼخ ٌؾصٛي 

2010 

 

 يُبقشت سسبئم جبيعيت

 

أحمتتد ستتعد  قمتتت بمناقشتتة الرستتالة المقدمتتة متتن الطالتتب / 2005 - 8 –  30 -1
حتتزٌن وعنوانهتتا ) فلستتفة التتدٌن عنتتد بتتول تلتتا ( لنٌتتل درجتتة الماجستتتٌر فتتً 

 اآلداب من قسم الفلسفة بجامعة المنٌا .

http://bioethicsnetwork.wordpress.com/
http://bioethicsnetwork.wordpress.com/
http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/40889?detailsPage=editorialBoard
http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/40889?detailsPage=editorialBoard
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الشتر  محمتد رانٌتا مناقشة الرستالة المقدمتة متن الطالبتة  2013 – 02 – 28 -2
كلٌتة  –المقدمة للحصول على درجة الدكتوراة فتً اآلداب متن جامعتة المنوفٌتة 

 فلسفة العقل عند جلبرت راٌل"سم الفلسفة والتً جاءت تحت عنوان" اآلداب ق
زٌنتب فتحتً حامتد شتحاتة مناقشتة الرستالة المقدمتة متن الطالبتة  11-4-2013 -3

 –المقدمتة للحصتتول علتتى درجتة الماجستتتٌر فتتً اآلداب متن جامعتتة المنصتتورة 
ظومتة كلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتتً جتاءت تحتت عنتوان" البنٌتة األخالقٌتة لمن

 الحاسوب"
ٌل أبو العباس ستاذ جملألرسالة ماجستٌر مناقشة  2014 – 02 – 16 -4

كلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت عنوان  –من جامعة المنٌا المقدمة 

  ." فلسفة السٌاسة عند لٌو شتراوس"

جٌهان محمد علً عبد  للطالبة رسالة دكتوراهمناقشة  2014فبراٌر  27 -5

لٌة اآلداب قسم الفلسفة، جامعة المنوفٌة والتً جاءت تحت الفتاح حزٌن، ك

عنوان " النزعة التفكٌكٌة وقضاٌا الحركة النسوٌة: دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً 

  .فلسفة ما بعد البنٌوٌة"

هالل وجدي  المقدمة من الطالب دكتوراهالرسالة مناقشة  2014مارس  20 -6

والتً جاءت تحت عنوان  المدرس المساعد بقسم الفلسفة جامعة المنصورة

 ."أبعاد النظرٌة السٌاسٌة فً ظل التقنٌة العلمٌة

الطالب الصدٌق الهادي  المقدمة من دكتوراهالرسالة مناقشة  2014ابرٌل  17 -7

األبعاد المنصورة والتً جاءت تحت عنوان "داعوب بقسم الفلسفة جامعة 

وآثارها على مكٌافللً وتوماس هوبز الأخالقٌة للنظرٌة السٌاسٌة عند ال

  .ألنظمة العنصرٌة"ا

الطالب محمد عبد  المقدمة من دكتوراهالرسالة مناقشة  2014ابرٌل  27 -8

الحمٌد سالمة قسم الفلسفة جامعة المنٌا تحت عنوان " التكنولوجٌا بٌن المعرفة 

  .المعرفة التطبٌقٌة"النظرٌة و

سفة جامعة مناقشة دكتوراه من الطالب محمد عجالن قسم الفل 2015ماٌو  2 -9

  اٌدٌولوجٌة العولمة فً الفكر الغربً الحدٌث"المنوفٌة تحت عنوان " 

مناقشة دكتوراه أ. فاطمة رمضان عبد الرحمن،  2015ٌونٌو  17 -10

المدرس المساعد بقسم الفلسفة جامعة المنٌا. الرسالة جاءت تحت 

 عنوان"األسس الفلسفٌة ألخالقٌات البٌئة"

ر أ. أحمد شبل ، الباحث بقسم الفلسفة مناقشة ماجستٌ 2015ٌولٌو  29 -11

جامعة أسٌوط. الرسالة جاءت تحت عنوان " المنطق الرٌاضً عند فرٌدرٌك 

 كورت جودل"
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مناقشة ماجستٌر أٌمن محمد رجب الباحث بجامعة  2015أغسطس  9 -12

اشكبنيت يشكزيت االَسبٌ في فهسفت األيكىنىجيب الفٌوم. الرسالة جاءت تحت عنوان 

 ت ابسخًىنىجيتانُسىيت: دساس

مناقشة دكتوراه الباحث قطب عبد الستار خلٌل  2015أغسطس  26 -13

العقالنٌة تحت عنوان " مرعً بقسم الفلسفة جامعة المنٌا. الرسالة جاءت 

 "ًنموذجا توماس كون وبول فٌرابند :والالعقالنٌة فى فلسفة العلم المعاصرة

بقسم  حمدالضوي أ هالباحث عبد مناقشة دكتوراه 2015أكتوبر  11 -14

مفهوم العدالة فً  تحت عنوان ". الرسالة جاءت فلسفة جامعة بنً سوٌفال

 فلسفة ماٌكل ساندل"

الهادي صالح داعوب   مناقشة دكتوراه للباحثة أفطٌمة 2015أكتوبر  29 -15

قسم الفلسفة جامعة المنصورة. الرسالة جاءت تحت عنوان " فً ماهٌة الدولة 

 عند فرٌدرٌك هٌجل"

مناقشة رسالة ماجستٌر للباحث أحمد فاضل الطٌب  2015نوفمبر  15 -16

خلٌل، قسم الفلسفة جامعة أسٌوط. الرسالة جاءت تحت عنوان" منطق النظرٌة 

 .العلمٌة وعالقتها بالواقع التجرٌبً عند رٌتشارد براٌثواٌت"

سعٌد محمد علً أبو مناقشة رسالة دكتوراه للباحث  2016فبراٌر  25 -17

قسم الفلسفة جامعة المنصورة. الرسالة جاءت تحت ( األجراس )لٌبً الجنسٌة

     األنثربولوجٌا والسٌاسة فً فلسفة سبٌنوزا".عنوان " 

فاطمة مصطفى عبد مناقشة رسالة الماجستٌر للباحثة  2016ماٌو  21 -18

كلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت عنوان "  –جامعة المنوفٌة  الحمٌد

              القته باألنطولوجٌا والموجود اإلنسانى".إشكالٌة الموقف العبثى وع

 سارة محمود عبد العظٌممناقشة رسالة الماجستٌر للباحثة  2016ٌونٌو  2 -19

عنوان " األبعاد كلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت  –جامعة المنوفٌة 

 األٌدٌولوجٌة لنظرٌة العدالة عند جون رولز". 

 الة الماجستٌر للطالب عبد هللا أبو العزائمسرمناقشة  2016ٌولٌو  18 -20

" الفن  عنوانكلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت  – جامعة المنٌا

 والجمال عند آرثر دانتو".

جامعة عٌن  حازم محفوظ للباحث اهالة الدكتوررسمناقشة  2016ٌولٌو  27 -21

ق اإلنسان " حقو عنوانكلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت  – شمس

 بٌن المبادئ العقلٌة واألسس التجرٌبٌة".
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الة الدكتوراه األستاذة مرٌم عبد المسٌح رسمناقشة  6102أغسطس  7 -22

كلٌة اآلداب قسم الفلسفة والتً جاءت تحت  – جامعة المنٌا المدرس المساعد

 " قانون عدم التناقض بٌن المنطق التقلٌدي والمنطق المعاصر" عنوان

الة الماجستٌر األستاذة مها سلٌمان اجوٌزي رسمناقشة  6102أغسطس  00 -23

والتً جاءت  جامعة المنصورة كلٌة اآلداب قسم الفلسفة –)لٌبٌة الجنسٌة(، 

 ". العالج الجٌنً ةأخالقٌات التعامل مع تقان"  عنوانتحت 

الة الدكتوراة المقدمة من األستاذة نٌهال عالء رسمناقشة  6102سبتمبر  67 -24

والتً  جامعة قناة السوٌس قسم الفلسفة والعلوم االنسانٌة اآلداب كلٌة –قناوي، 

 " العقل والعلم المعرفً فً فلسفة جون سٌرل".  عنوانجاءت تحت 

الة الدكتوراة المقدمة من األستاذة منى دندراوي رسمناقشة  6107فبراٌر  8 -25

والتً جاءت تحت  جامعة المنٌا كلٌة اآلداب قسم الفلسفة –شارد خطاب 

 " أسس البراجماتٌة الجدٌدة فً فلسفة رٌتشارد رورتً". وانعن

 –   محمد الة الدكتوراة المقدمة من األستاذة هبةرسمناقشة  6107مارس  4 -26

" دالالت  عنوانوالتً جاءت تحت  جامعة المنصورة كلٌة اآلداب قسم الفلسفة

 براندت"وٌلٌم الفعل األخالقً عند 

جستٌر المقدمة من األستاذة ٌاسمٌن الة المارسمناقشة  6107ابرٌل  61 -27

والتً جاءت تحت  جامعة المنٌا كلٌة اآلداب قسم الفلسفة –عصام الحكٌم 

 "مشكالت ما بعد الحداثة فً فكر أفٌتال رونٌل " عنوان

 –الة الدكتوراة المقدمة من األستاذ وائل عبد هللا رسمناقشة  6108ٌولٌو  0 -28

فلسفة العلم  " عنوانوالتً جاءت تحت  جامعة سوهاج كلٌة اآلداب قسم الفلسفة

 جامعة عٌن شمس كلٌة البنات وذلك فً عند نورتا كورتٌجا"

ة رشا ماهر ألستاذالمقدمة من ا ماجستٌرالة الرس، مناقشة 6108أكتوبر  07 -29

 " عنوانوالتً جاءت تحت  القاهرةمعة جا كلٌة اآلداب قسم الفلسفة – البدري

كلٌة  وذلك فً "ٌة نقدٌة فً فلسفة جون رولزالعدالة التطبٌقٌة: دراسة تحلٌل

 القاهرةجامعة  آلدابا

 

 

 رسائل جامعيةاالشراف على 

 رسائل أجيزت

نٌفٌن بولس كندس عبد الشهٌد، كلٌة اآلداب، جامعة  6102فبراٌر  01 -1

فلسفة هرقلٌطس من منظور الفلسفة األلمانٌة: هٌجل، نٌتشة، "جنوب الوادي 
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 حمادة أحمد علًراف مشترك مع د. )رسالة ماجستٌر( اش "هٌدجر نماذجا

 الواديبقسم الفلسفة جامعة جنوب  األستاذ المساعد

)المعٌدة بقسم الفلسفة  هبة عبد الحمٌد صابر السمان 2016ابرٌل  18 -2

: كالفن شراج فً عصر ما بعد الحداثة واألخالق ، المٌتافٌزٌقاجامعة المنٌا(

  2016 - 05 – 31 ، منحت بتارٌخماجستٌررسالة ، نموذجاً 

أي جورج ، عبٌر عادل موسى، سورٌن كٌركجور فً ر2016ٌولٌو  19 -3

 2016 - 08 – 30منحت بتارٌخ باتٌسون، رسالة ماجستٌر،

جمٌل أبو العباس زكٌر)المدرس المساعد بقسم الفلسفة كلٌة اآلداب جامعة  -4

رسالة  ،أخالقٌات الحرب العادلة فً فلسفة دوجالس الكً السٌاسٌةالمنٌا(، 

 2017ٌناٌر  31اة، منحت بتارٌخ دكتور

لمٌاء عز الدٌن عبد الحمٌد، موقف من الطبٌعة االنسانٌة: دراسة فكر تشارلز  -5

 2017مارس  28، منحت بتارٌخ دارون وسٌجموند فروٌد، رسالة ماجستٌر

محمد علً محمد علً، الفوضوٌة الفردٌة ومشكالتها: دراسة نقدٌة فً فلسفة  -6

 29منحت بتارٌخ ، رسالة ماجستٌر، جامعة المنٌا السٌاسة عند بنٌامٌن تاكر،

 2017أغسطس 

حورٌة شعراوي الكٌالنً، إرٌس وروخ وفكرها الفلسفً: دراسة تحلٌلٌة  -7

 ة أعمال فلسفٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المنٌالخمس

رسالة  اإلشكالٌات الفلسفٌة لعلم الحاسوب"زٌنب فتحً حامد شحاتة، " -8

 دكتوراه، اشراف مشترك مع د. صالح محمود عثمان )جامعة المنوفٌة(

 

 

 رسائل لم تجاز بعد

 

فتحٌة مبارك محمد، موقف من الفالسفة المعاصرٌن: دراسة فً فلسفة  -1

 التأوٌل عند كالفن شراج، رسالة ماجستٌر، جامعة المنٌا

أسماء حسانً، الفلسفة النسوٌة عند  ساندرا هاردٌنج، رسالة ماجستٌر،  -2

 جامعة المنٌا اشراف مشترك مع أ.د. محمد السٌد، كلٌة اآلداب 

نٌرة محمود محمد الشٌخ، األخالق العقالنٌة عند السدٌر ماكنتاٌر، رسالة  -3

 جامعة المنٌاكلٌة اآلداب  .ماجستٌر

ماٌكل أوكشوط من العقالنٌة إلى الالعقالنٌة"، عماد حمدي محمد، " -4

 كلٌة اآلداب، جامعة المنٌا .رسالة ماجستٌر
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مشروعٌة األخالقٌة للحرب الحدٌثة: )البٌولوجٌة هبة أشرف ماضً، ال -5

 والكٌماوٌة( رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلداب جامعة المنٌا

هبة محمد محمود هرٌدي " مشكلة العقل والجسد بٌن برتراند رسل  -6

كلٌة اآلداب جامعة اشراف مشترك مع أ.د. ٌمنى الخولً، وكارل بوبر" 

 المنٌا

ة: دراسة نقدٌة فً فلسفة العلم عند ، " نمو المعرفة العلمٌملك السٌد -7

كلٌة  اشراف مشترك مع د. أمٌرة ابراهٌم،الري الودن رسالة ماجستٌر، 

  اآلداب جامعة المنٌا

محمد األمٌن شعبان، رسالة ماجستٌر " المعرفة العلمٌة بٌن التراكمٌة  -8

 .والثورٌة عند كارل بوبر وتوماس كون: دراسة مقارنة" رسالة ماجستٌر

 داب، جامعة المنٌاكلٌة اآل

أسماء محمود، "وحدة الوجود والمعرفة بٌن ابن عربً واسبٌنوزا،  -9

 .رسالة ماجستٌرباالشتراك مع د. أحمد محمود الجزار. 

نٌفٌن بولس كندس عبد الشهٌد، كلٌة اآلداب، جامعة جنوب الوادي  -01

اشراف مشترك مع د. حمادة أحمد علً األستاذ المساعد بقسم الفلسفة جامعة 

 وب الوادي، رسالة دكتوراه، )جامعة جنوب الوادي(جن

الحدس، الخيال ونسب االعتقاد: رشا محمد صالح الدين عبدهللا قناوي، " -11
 كلية اآلداب، جامعة المنيا –دراسة في فلسفة تمار زابو جندلر"، رسالة دكتوراة 

41 – 20 - 0242 

 
الطون هدٌر أحمد " مفهوم الدٌموقراطٌة بٌن العصر الهٌللٌنً "أف -12

وأرسطو نموذجاً" وعصر التنوٌر "جون لوك نموذجاً"                     

اشراف مشترك مع د.حمادة علي من جامعة جنوب  –رسالة ماجستير 

 الوادي، كلية اآلداب، جامعة المنيا

هبه عبد الحميد صابر السمان )مدرس مساعد( " النزعة المجتمعية في  -31
 31/2/2132فلسفة تشارلز تايلور" 

العقالنٌة التطبٌقٌة واإلبستمولوجٌة سالً عبد الحفٌظ محمد عبد الحفٌظ،  -14

  6107 - 17 – 00البنائٌة فً فلسفة جاستون باشالر، 

سارة محمد محمد هاشم، فلسفة السٌاسة بٌن جون رولز وروبرت  -15

 6107 - 06 – 06نوزٌك "رؤٌة نقدٌة مقارنة"، 
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 يُح بحثيت 

 

 ( ٌٓغّلغ اٌّلبدح اٌؼ١ٍّلخ اٌخبصلخ  عبِؼلخ ا١ٌّٕلبِٓ    1995 - 1993ِٕؾخ ػب١ِ

 .لع١زٙب فٟ عبِؼخ أس٨ٔغٓ ثأٌّب١ٔب ثشعبٌخ اٌذوزٛساٖ

   إٌضػللخ " ِٕؾللخ ثؾض١للخ ِللٓ عبِؼللخ لكللش ٦عللشاء ثؾللش ثؼٕللٛاْ م ٠2008ٕللب٠ش

 س٠ب٨ لكش٠ب  240م23 " م ثم١ّخ ئعّب١ٌخ : بئ١خ اٌّؼبصشح فٟ رفغ١ش اٌٛػٟاٌف١ض٠

 

  واألوسًت انجىائز

 

  فٟ رفؼ١ً  خّغبٍّ٘رمذ٠ش ٚٚعبَ ِٓ ئداسح ا٤ٔوكخ اٌك٩ث١خ ثبٌغبِؼخ ٌسٙبدح

 .  2007 – 2006ا٤ٔوكخ اٌك٩ث١خ ػٓ اٌؼبَ ا٤وبد٠ّٟ 

  سٙبدح رمذ٠ش ِٓ عبِؼخ ا١ٌّٕب ٌزٕك١ُ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٌٍغبِؼخ ثؼٕٛاْ "ِإرّش

 .2013ِبسط  26-24اٌفٓ ٚاٌٍ.خ " ثبٌغبِؼخ 

 2014 ِبسط 18 –ا١ٌّٕب ضح إٌوش اٌذٌٟٚ ِٓ عبِؼخ ئعب 

 اثش٠ً  26  سٙبدح رمذ٠ش ٚدسع ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ ا١ٌّٕب فٟ ٠َٛ اٌٛفبء

 ٤ً٘ اٌؼكبء 2015

  ُسٙبدح سىش ٚرمذ٠ش ِٓ و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ إٌّٛف١خ ٌٍّغبّ٘خ فٟ ئصشاء اٌّٛع

 2016 ِبسط  09اٌضمبفٟم 

  فٟ ئؽ١بء و١ٍخ اٌكت ٌٍّوبسوخ دسع ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف

 2016اثش٠ً  10 عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف ١ٌٍَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح 

  ٌّٟدسع ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌضلبص٠ك أصٕبء اٌّوبسوخ فٟ ا١ٌَٛ اٌؼب

  ػبِب  ػٍٝ ٚفبح اٌف١ٍغٛف ا٤ٌّبٟٔ ِبسرٓ ١٘ذعش ١ٌٍ40ٛٔغىٛ ٚثّٕبعجخ ِشٚس 

 2016ٔٛفّجش  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


