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 :عضوياتال
 م.0515عضو المنظمة المصرية الدولية لحقوق اإلنسان والتنمية منذ  -

 .م0511من  بداية عضو الجمعية الفلسفية المصرية -

 م.0512بدءاً من  جامعة المنيا عضو وحدة توكيد الجودة بكلية اآلداب -

 م.0514العلمي العربي منذ المجتمع عضو منظمة  -

 م.1/6/0514منذ  بكلية اآلدابوحدة توكيد الجودة برنامج قسم الفلسفة بمنسق  -

 م.0/0515عضو المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية منذ  -

 م.0515عضو مجلس قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة المنيا منذ  -

 م.0516 مايو"سكرتير التحرير" منذ  جلة كلية اآلداب جامعة المنياإدارة معضو مجلس  -

 م.0516بالقاىرة منذ يونيو  للدراسات االستراتيجية عضو مركز الفكر الخليجي -
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  م.0517/  0516عضو لجنة تنسيق األقسام للفرقة األولى بكلية اآلداب لعام  -

 
 المؤهالت الدراسية: 

 .(جيدا جدا مع مرتبة الشرف) عام: بتقدير م0555ليسانس اآلداب قسم الفلسفة  -
 م03/0/0512شتراوس" بتاريخ  ماجستير في اآلداب فلسفة جامعة المنيا بعنوان "فلسفة السياسة عند  ليو -

 بتقدير )ممتاز(.
دكتوراه في اآلداب فلسفة جامعة المنيا بعنوان:"أخالقيات الحرب العادلة في فلسفة دوجالس الكي السياسية"،  -
 م بتقدير )مرتبة الشرف األولى(.05/10/0514تاريخ ب

 التدرج الوظيفي:
 م.13/10/0557من:  ءاً دب جامعة المنيا –كلية اآلداب   –بقسم الفلسفة  معيد -
 م.04/1/0512من:  ءاً بدجامعة المنيا  –كلية اآلداب   –مدرس مساعد بقسم الفلسفة  -

 .م15/1/0515منذ  جامعة المنيا –ب كلية اآلدا -مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة -
 الكلية: داخلاألنشطة 

المشاركة في تنظيم مؤتمر كلية اآلداب جامعة المنيا الذي انعقد بالمشاركة مع الجمعية الفلسفية المصرية  -
ديسمبر  11ديسمبر إلى  7)المؤتمر السنوي للجمعية( والذي بعنوان: السيرة الذاتية، وذلك في الفترة من 

فن السيرة في " عنوان:ب/ مصطفى النشار والذي األستاذ الدكتور ة، والمشاركة بإلقاء بحثبمقر الكليم 0510
 .نو" نيابة عالفكر اليوناني أفالطون وبلوتارخوس نموذجاً 

والذي  وكلية األلسن، المشاركة في تنظيم مؤتمر كلية اآلداب جامعة المنيا بالمشاركة مع كلية الفنون الجميلة -
 م.0511مارس  04-02الفن واللغة" في الفترة من  :"بعنوان

المنعقد بكلية  الدولي ) التراث الحضاري بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل(المشاركة في تنظيم مؤتمر  -
 م.0511نوفمبر  04 -02اآلداب جامعة المنيا 

ة اآلداب جامعة المنيا في الفترة من المشاركة في تنظيم مؤتمر )الهوية في عالم متغير( الدولي المنعقد في كلي -
 م.0513مارس  14-16



للعام الجامعي بكلية اآلداب جامعة المنيا المشاركة في تنظيم ندوات الموسم الثقافي لقسم الفلسفة  -
 م.0512/0513

المشاركة في تنظيم ندوات الموسم الثقافي لقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة المنيا للعام الجامعي  -
 م.0513/0514

لقسم  ولفي الموسم الثقافي األ" أخالقيات الحرب العادلة بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربيإلقاء ندوة عن " -
 ... م1/0513 الفلسفة كلية اآلداب جامعة المنيا يوم االثنين

الموسم الثقافي في " التطرف الفكري، نشأتو وأسبابو وطرق عالجوعن " المتطرفون وحفل توقيع كتابإلقاء ندوة  -
 م.15/15/0514يوم االثنين  قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة المنيال الثالث

 
 األنشطة خارج الكلية:

 حضور العديد من المناقشات العلمية في التخصص وغير التخصص. -
 .محكمة نشر العديد من األبحاث العلمية في مجالت وكتب علمية -
للدكتور/ محمود السماسيري، عن دار النخبة  لمسلم ىل أنت إنسان؟!!أخي االمشاركة في مراجعة كتاب:  -

 .م0514، للطباعة والنشر، بالقاىرة
" لمصعب ناصر، والمنشور في مجلة الوعي في العطلة.. ارتِق بنفسكالمشاركة بإبداء رأي في مقال بعنوان:"  -

 .05م، ص 0514يوليو  -ىـ1215(، شوال 412اإلسالمي الكويتية، العدد )
 .6/2/0516وضوح والغموض في الفكر الفلسفي" في الجمعية الفلسفية المصرية يوم األحد إلقاء ندوة عن "ال -
 

 الشهادات والدورات التدريبية:
 م.ICDL" " 0554الشهادة العالمية للحاسب اآللي حاصل على -1
 م.0554حاصل على شهادة تقدير من معهد إعداد القادة بحلوان  -0
 م.0556إتمام دورة اللغة العربية  شهادة حاصل على -1
 م.0556حاصل على شهادة السنة التمهيدية للماجستير  -2
 م.0557من جامعة سوىاج  (جيد)بتقدير حاصل على شهادة في اللغة االنجليزية  -3



عام   "TOEFL ITP  IMIDEST" في اللغة االنجليزية المحلي لالتويف حاصل على شهادة -4
 م.0515

 م02/15/0510 إلى01/15في الفترة من " "internetفي الدورة التدريبية في ل على شهادة حاص  -5

 :وىى م 0515من جامعة المنيا  "ICTP"هادات متعددة في الحاسب اآللي حاصل على ش -6
- using computers managing files 5/4/0515 

- Word processing: 4/5/0515 

- Spreadsheets: 13/5/0515 

Presentations: 05/5/0515- 
- Information and communication: 2/15/0515 

- Database: 05/1/0511 
 م.0510بكلية اآلداب جامعة المنيا عام  Peace Messageشهادة تكريم من طالب أسرة  -7

للمشاركة في  "اللغةالفن و "كلية اآلداب جامعة المنيا واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العلمي شهادة تقدير من   -15
 م.0511تنظيم المؤتمر 

 م.0511من اتحاد طالب كلية اآلداب جامعة المنيا  قديرشهادة ت -11
للمؤتمر الدولي ) التراث الحضاري بين تحديات  المنظمة اللجنة العلميةو  كلية اآلداب  من قديرشهادة ت -10

 م.0511نوفمبر  04 -02 ( المنعقد بكلية اآلداب جامعة المنياالحاضر وآفاق المستقبل
 من إدارة كلية اآلداب جامعة المنيا للترقية لدرجة مدرس مساعد بقسم الفلسفة.شهادة تهنئة  -11
من المنحة المقدمة من األكاديمية الوطنية للشباب  (جيد جدا)حاصل على شهادة في اللغة االنجليزية بتقدير  -12

 م.0512عام  بالمنيا
ر الدورة التدريبية لقواعد البيانات العالمية بمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة حاصل على إفادة بحضو  -13

 م.0512ديسمبر15-14المنيا في الفترة من 
شهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة المنيا واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث والثالثين )الهوية في  -14

 م.0513مارس  16-14عالم متغير( في الفترة من 



شهادة في اللغة العربية بعنوان "نحو صياغة لغوية سليمة للرسائل العلمية" من أكاديمية المستقبل للتدريب  -15
 م.10/4/0513 إلى 04/3/0513وتنمية المهارات البشرية في الفترة من 

والثالثين  رابعر الدولي الشهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة المنيا واللجنة العليا المنظمة للمؤتم -16
 م.0514مارس  14-12( في الفترة من العدالةمستقبل التنمية و ات استراتيجي)

 م.0514لعام  بالكلية شهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة المنيا للجهود المبذولة في أعمال االمتحانات -17
ث في مسابقة الحرب واألطفال لعام شهادة تقدير من اللجنة الدولية للصليبب األحمر للمشاركة ببح -05

0515. 
 م.0516/ 0515لبحثية المركزية لعام الهيئة العامة لقصور الثقافة ا شهادة تقدير التميز البحثي في مسابقة  -01
 .م0516 اليوم الرياضي لقسم الفلسفةشهادة تقدير  -00

 
 الجوائز العلمية:

جامعة المنيا للعام الجامعي كلية اآلداب ر على مستوى  رسالة ماجستيلماجستير بلقب أفضل ا ةفوز رسال - 1
 م.0512

في مسابقة وقف المستشار الدكتور الفنجري لصالح على مستوى الجمهورية ز بالجائزة األولى المتميزة و الف - 0
:"التطرف الفكرى نشأتو، بحثعن ، 0514خدمة الدعوة والفقو اإلسالمي نظارة رئيس ىيئة قضايا الدولة  لعام 

 وأسبابو، وآثاره، وطرق عالجو".
بجامعة القاىرة وبقية الجامعات المصرية اقرأ البحثية  في مسابقةعلى مستوى الجمهورية  ثانيةز بالجائزة الو الف -1

 م.0515/0516لعام  من خالل بحث حول كتاب:"حرية الفكر في اإلسالم" للشيخ "عبد المتعال الصعيدي"
للعام  )اآلداب والعلوم اإلنسانية(في  على مستوى جامعة المنيا دكتوراهبلقب أفضل رسالة  دكتوراهفوز رسالة ال -2

 م.0515/0516 الجامعي
 )فرع 0516/ 0515البحثية المركزية لعام الهيئة العامة لقصور الثقافة  في مسابقة  البحثي التميز بجائزةالفوز  -3

بعنوان "الشباب المصري  (المركزية للدراسات والبحوث لإلدارةاإلدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة 
 .اقتصادياً" –اجتماعياً  –وتحديات الواقع الراىن  ثقافياً 

 
 المهارات:



 حاصل على شهادات متعددة من مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات:  

 .م03/3/0511حتى 02/3لفترة من ( في اT2شهادة دورة معايير الجودة في العملية التدريسية ) -1
 م.05/11/0510حتى  17/11شهادة دورة مهارات العرض الفعال في الفترة من  -2

 م.17/10/0510حتى 16/10شهادة دورة مهارات االتصال الفعال في الفترة من  -3
 م.0512/ 1/4حتى  0/4شهادة دورة مهارات النشر العلمي في الفترة من  -4

 م.01/15/0513حتى  16/15لفترة من في ا End Noteشهادة دورة الـ  -5

 م.0512/ 01/6حتى  00/6في الفترة من شهادة دورة أخالقيات البحث العلمي  -6

 م.0514/ 03/6حتى  02/6في الفترة من شهادة دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -7

 م.00/11/0514إلى  01/11شهادة التخطيط االستراتيجي في الفترة من  -8

 م.07/11/0514إلى  06/11المعتمدة في الفترة من شهادة نظام الساعات  -9
 أبحاث علمية منشورة:  

 عام (،15في مجلة أوراق فلسفية العدد )الجديد"  ي" أنور عبد الملك والنظام العالم :م نشر بحث بعنوانت -1
 .130:121صفحات من  .م0510

" في مجلة أوراق فلسفية العدد يارودفكر روجيو ج األسطورة والسياسة دراسة في" :تم نشر بحث لي بعنوان -0
 .60:51صفحات من  .م0510عام  (،17)

( 54)، العدد " بمجلة كلية اآلداب جامعة المنيا فلسفة السياسة عند ليو شتراوس في" :نشر بحث بعنوان مت -1
 .155:113صفحات من  .م0511 يناير

والذي "  رؤية تحليلية نقدية ى صادق الرافعي:"إشكالية التراث والحداثة في فكر مصطفبحث بعنوان تم نشر  -2
صفحات  ،م0511ألقي في المؤتمر الدولي التراث الحضاري بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، في نوفمبر 

وأعيد نشره في مجلة "فيلوبريس"  وتم نشره في مجلة المؤتمر بكلية اآلداب، جامعة المنيا. .015:057من 
 م.0513ريخ اإللكترونية بالجزائر بتا

بمجلة براىين لدراسة اإللحاد ومعالجة النوازل العقدية، العدد  "القرآن وجذور اإللحاد"،تم نشر بحث بعنوان:  -3
 .15:05، صفحات من م0513الرابع، القاىرة، 



:"ما بعد العولمة قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري" للدكتور مصطفى النشار، دراسة تم نشر بحث بعنوان -4
في كتاب "من النقد الفلسفي إلى فلسفة النقد، قراءة في مؤلفات مصطفى النشار الفلسفية" إعداد ، "ليليةتح

مجموعة مؤلفين، تصدير، حسن حنفي، تقديم وإشراف، عصمت نصار، إعداد وتحرير، محمد ممدوح، عن دار ابن 
 اإللكترونية بالجزائر بتاريخ "فيلوبريس"في مجلة وكذلك أعيد نشره  .144:121صفحات من  ،0514النديم، 

 م.6/0513/ 5
والذي ألقي في المؤتمر الدولي  "الهوية األخالقية بين اإلطالق والنسبية، رؤية فلسفية"تم نشر بحث بعنوان  -5

في مجلة المؤتمر بكلية ونشر  م.0513مارس  16-14الثالث والثالثين )الهوية في عالم متغير( في الفترة من 
 اإللكترونية بالجزائر بتاريخ "فيلوبريس"وقد أعيد نشره في مجلة . 251:154صفحات من  ،لمنيااآلداب جامعة ا

 م.6/7/0513
"اإليمان والعقل أو الدين والفلسفة؛ إشكالية العالقة بين االتصال واالنفصال من منظور تم نشر بحث بعنوان  -6

مارس  1العدد األول، المجلد الثاني،، فلسطينب ةالدولي في المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ىيرمونطيقي"
. وقد أعيد نشره في مجلة "فيلوبريس" اإللكترونية بالجزائر بتاريخ 105:151صفحات من  .0514

 م.4/2/0514
في مجلة الثقافة الجديدة،  "،"وىم اإللو بين الحقيقة والخيال، جاتينج في مواجهة دوكنزبحث بعنوان تم نشر  -7

 .103:100، صفحات من 0514، عدد سبتمبر بالقاىرة لهيئة العامة لقصور الثقافةالصادرة عن ا
)الفارابي، ابن رشد، ابن  أخالقيات الحرب العادلة بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربيتم نشر بحث بعنوان:" -15

استراتيجيات التنمية "ثين المؤتمر الدولي الرابع والثالوالذي ألقي في ، خلدون، أوغسطين، توما األكويني( نموذًجا
 .بكلية اآلداب جامعة المنيام. ونشر في مجلة المؤتمر 0514مارس  14 – 12في الفترة من  "ومستقبل العدالة

تم نشر بحث بعنوان:"إشكالية القديم والجديد في فكر أمين الخولي"، في مجلة الثقافة الجديدة الصادرة عن  -11
 .130-127، صفحات من 0514، ديسمبر 113لقاىرة، العدد الهيئة العامة لقصور الثقافة با

تم نشر مقال بعنوان "رًدا على إلحاد دوكينز" تأليف: جاري جاتينج، ترجمة: جميل أبو العباس زكير بكري،   -10
 .14/0/0515في مجلة حكمة اإللكترونية بتاريخ 

المركز الديمقراطي "، في مجلة هما بالجهاد!!، وعالقتإسالم التكفير وتكفير اإلسالم تم نشر مقال بعنوان " -11
 .06/2/0515إللكترونية بتاريخ االعربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 



، ترجمة: جميل أبو العباس زكير مانويل دافنبورت" تأليف: طبيعة نزعة المسالمة ومعناىاتم نشر مقال بعنوان " -12
 .5/1/0516بتاريخ في إطار فعاليات أسبوع العلوم المصري ونية اإللكتر  المحطةبكري، في مجلة 

تم نشر بحث بعنوان: النفعية الجديدة وقواعد الحرب في فلسفة ريتشارد براندت، بحث في مجلة وادى  -13
 .0516النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية والتربوية، بجامعة القاىرة فرع الخرطوم يناير 

قراءة تحليلية نقدية، في   "حرية الفكر في اإلسالم" للشيخ "عبد المتعال الصعيدي"ر بحث بعنوان تم نش -14
، 0516 -0515 ، المرحلة الثانية،للباحثين من الجامعات المصرية جامعة القاىرةلكتاب مسابقة )اقرأ( البحثية 

 .550إلى  441صفحات من 
 

 الكتب المنشورة:  
، تقديم، بهاء درويش، القاىرة، دار طرف الفكري، وأسبابو، وآثاره، وطرق عالجوالمتطرفون؛ نشأة الت كتاب: -1

  .0514، الطبعة األولى، والتوزيع النخبة للطباعة والنشر

، عن دار نور األلمانية أخالقيات الحرب العادلة بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربي نماذج مختارةكتاب:  -0
 .0515للنشر، 

، القاىرة، دار ، تقديم األستاذ الدكتور/ أحمد الجزارالعربي بين الواقع والمأمولتمكين الشباب كتاب:  -1
 .0515لنشر والتوزيع، الطبعة األولى، للطباعة وايسطرون 

 
   بحاث علمية تحت النشر:عمال وأأ

 

لثامن، شاركت فيو بترجمة الفصلين السابع واوالذي  ،"مدخل إلى فلسفة التكنولوجيا"بعنوان  كتابتحت النشر   -1
 مع نخبة من األساتذة المتخصصين.

 
 

 : فاشرالإ  تحتالرسائل العلمية 

  



، باإلشتراك رقية عبد الهادي محمد محمـد، للباحثة/ فلسفة القانون عند رونالد دوركينرسالة ماجستير بعنوان:  -1
 .م0516بكلية اآلداب جامعة المنيا، بتاريخ مايو  ،السيد بهاء جاللاألستاذ الدكتور/ مع 

 

 
 : المقررات التي قمت بتدريسها في كلية اآلداب

 
 م.0515الفصل الدراسي الثاني تاريخ الفكر السياسي الفرقة الثانية قسم تاريخ   -1

 م.0515بية الفرقة الثانية قسم الدراسات اإلسالمية الفصل الدراسي الثاني و ور أنصوص إسالمية بلغة   -0

 م.0515الفصل الدراسي الثاني الثالة قسم الفلسفة الفلسفة السياسية اتجاىات ومذاىب الفرقة   -1

 م.0515ولى قسم علم النفس الفصل الدراسي األول مدخل إلى الفلسفة الفرقة األ  -2

 م.0515تيارات ومذاىب فلسفية معاصرة الفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية الفصل الدراسي األول   -3

 م.0515لفلسفة الفصل الدراسي األول مدخل إلى فلسفة السياسة الفرقة الثانية قسم ا  -4

 م.0515فلسفة الحضارة الفرقة األولى كلية التربية قسم العلوم االجتماعية الفصل الدراسي األول   -5

 م.0516ولى قسم علم النفس الفصل الدراسي األول مدخل إلى الفلسفة الفرقة األ  -6

 م.0516جليزية الفصل الدراسي األول تيارات ومذاىب فلسفية معاصرة الفرقة الثانية قسم اللغة اإلن  -7

 م.0516مدخل إلى فلسفة السياسة الفرقة الثانية قسم الفلسفة الفصل الدراسي األول  -15

 


