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 Advisor: Professor Richard Murphy 

 

 (المشكلة المنطقية لالستقراء"، إشراف األستاذة الددكتورة 2193ماجستير فى اآلداب" :)

 بجامعة عين شمس. نازلى إسماعيل  رئيس قسم الفلسفة ووكيل كلية اآلداب األسبق 

 :ههارات وظيفية

 

  إجادةاإلنجليزية إجادة تامة 

  تامةإجادة استخدام الحاسب اآللي في التدريس والبحث العلمي إجادة 
 

 :البحىخ والوشاريع 
لودفيج فتجنشتين: رسالة منطقية فلسفية، قراءة فى ترجمة، دورية لوجوس، جامعة  -

 3124القاهرة، 

النصوص الفلسفية المترجمة بين األمانة والخيانة "لودفيج فتجنشتين وتوماس كون  -

 3121، جامعة القاهرة،  Logosنموذجا"، 

 3121أوراق علمية محكمة، القاهرة،  غواص فى بحر الفلسفة، مجلة الخطاب: -

دفاع عن عقالنية العلم: دراسة فى نظرية الكاتوش، الخطاب: أوراق علمية محكمة،  -

  3119القاهرة، يناير، 

الالقياسية والالعقالنية فى فلسفة العلم عند توماس كون، مجلة جامعة اإلمارات العربية  -

 3116المتحدة، إبريل 

http://en.scientificcommons.org/2125369
http://en.scientificcommons.org/2125369


 3114البشرى مجلة كلية اآلداب جامعة المنيا، مارس أخالقيات االستنساخ  -

هل العلوم االجتماعية أدنى مرتبة؟ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات  -

 3113العربية المتحدة، يناير 

 2119األسس المنطقية والمعرفية للتكنولوجيا، مجلة كلية اآلداب جامعة المنيا،  -

، مجلة علمية محكمة، الهيئة المصرية علم النفسالوحدة، مجلة علم النفس بين التشرذم و -

 2114العامة للكتاب ديسمبر 

 2112أزمة الفكر الفلسفى المعاصر، مجلة كلية اآلداب جامعة المنيا، ديسمبر  -

 :الندوات والوؤجورات
 

 أبحاخ ألقيث باللغة اإلنجليزية:

-  (3125) Can torture be morally justified? the Ticking Bomb 

Scenario revisited. An Accepted paper to be delivered in: The 

International Journal of Arts and Sciences Conference. March22, 

3125, Las Vegas   

  -  (3124) The Value of Philosophy on both sides of the Atlantic 

and beyond, the XII Conference "European Culture" of 

Charlemagne Institut d 'European Studies, University Dictating 

Catalunya International conference. Barcelona, Spain.   

http://www.uic.es/en/paper-sessions-accepted-papers-3124 

 باللغة العربية: فً هؤجورات أبحاخ

 

  بحث بعنوان التفكير الناقد والمغالطات المنطقيدة، مدمتمر الفلسدفة التطبيقيدة، المجلدس

 3126األعلى للثقافة، القاهرة، يوليو 

  بحث بعنوان "التكنولوجيا بدين العلدوم النظريدة والعلدوم التطبيقيدة"، المجلدس الدوطنى

 3126الكويت، مايو للفنون واآلداب، 

http://www.uic.es/en/paper-sessions-accepted-papers-2013


  ،بحث بعنوان "الثقافة العلمية فى العالم العربى بين الترجمة والتدلليف"، كليدة اآلداب

   3126جامعة الكويت، إبريل 

 نددوة عبداس العقداد، المجلدس   ، : "فرانسيس بيكون مجرب العلم والحيداة"بحث بعنوان

 3125األعلى للثقافة، القاهرة، فبراير

  3121"الثقافتان"، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ديسمبر بحث بعنوان 

 " ة، المجلدددس األعلدددى للثقافدددة، الخمددديس الفلسدددفة األمريكيدددة المعاصدددربحدددث بعندددوان

 3121أبريل  33الموافق 

   ،بحث بعنوان "اتجاهات معاصرة فى فلسفة العلم"، الجمعية الفلسفية المصرية

    3121جامعة القاهرة، فبراير 

 المجلدس   3111 / 6 / 37 " قضايا الفلسدفة فدى عصدر بعدد الحداثدة"" نوانبحث بع

 األعلى للثقافة، القاهرة

  "المجلددس األعلددى للثقافددة،  3119/  2/  32بحددث فددى ندددوة "لفدداق الفلسددفةالتطبيقية

 القاهرة

  "المجلدس األعلدى للثقافدة،  3119/  3/  35بحث فى ندوة "الحداثة وما بعدد الحداثدة

 القاهرة

  المجلددس األعلدددى للثقافدددة،  3119/  6/  22فدددى ندددوة "الفلسفةوالرياضددديات" بحددث

 القاهرة

  الكمبيددوتر والفلسددفة بحددث بعنددوانCyber Philosophy ضددمن فعاليددات ندددوة

 المجلس األعلى للثقافة، القاهرة 3119/  6/  36"الفلسفةوثورة المعلومات" 

  "المجلددس األعلددى للثقافددة،  3119/  22/  22بحددث فددى ندددوة "الفلسددفةوالتكنولوجيا

 القاهرة 

  "المجلدددس  3119/  23/  41بحدددث فدددى نددددوة "الفلسدددفة ومشدددكالت مابعدددد الحداثدددة

 األعلى، للثقافة 



  :مركدز زايدد للتدراث، دولدة اإلمدارات التكنولوجيا بين النظر والتطبيقبحث بعنوان ،

 (3115العربية المتحدة. )

 :الورجعيةغير الدراسية )جأليف وجرجوة( كحبال

 3117ديسمبر ، ، دار الثقافة ، القاهرة، لمغالطات المنطقية وأسس التفكير الناقدا -

منشلة المعارف، بحث منشور فى كتاب "ثالث ، نسبية المعرفة العلمية عند بول فيرابند -

  2112يناير  ،محاورات فى المعرفة"، األسكندرية

 2117يناير،  منشلة المعارف، األسكندرية،، التمييز بين العلم والالعلم -

 2112، ترجمة، منشلة المعارف، االسكندرية، ثالث محاورات فى المعرفة -

، المركز القومى للترجمة، بالمشاركة مع د. طرح السمال المناسب: مرشد للتفكير الناقد -

  3111نجيب الحصادى، القاهرة، 

 العلم والنسبوية، تلليف الرى الودان، ترجمة د. محمد أحمد السيد و د. نجيب -

 3126الحصادى، المركز القومى للترجمة، 

 The Blackwell Dictionary of westernقاموس :  المشاركة فى ترجمة -

Philosophyالمركز القومى للترجمة، القاهرة، قيد الطبع 

 هراجعة وجصدير كحب هحرجوة:

  ،محاورات هوايتهد، تقديم د. محمد أحمد السيد، المركز القومى للترجمة

 القاهرة.

  ،ًمراد وهبة فيلسوفاLogos   ،3125، جامعة القاهرة 

  المركز القومى بقلم  د. محمد أحمد السيد العلم والبداهة، مقدمة تحليلية ،

 3122للترجمة، القاهرة، 

  الفيزياء والفلسفة، تلليف جيمس جينز، ترجمة د. خالد قطب مراجعة د. محمد

 أحمد السيد، المركز القومى للترجمة، القاهرة.



  ،مستقبل الحقوق اإلنسانية، تلليف أبندرا باكسى، ترجمة محمد على فرج

 مراجعة د. محمد أحمد السيد، المركز القومى للترجمة، القاهرة.

  توازن القوى، تلليف ميشيل شيهان، مراجعة د. محمد أحمد السيد، المركز

 3126، القومى للترجمة، القاهرة

 ة د. صالح عثمان، مراجعة د. محمد فلسفة العلم من األلف إلى الياء، ترجم

 أحمد السيد، المركز القومى للترجمة، القاهرة 

  أهمية األشياء، الفلسفة والحياة الخيرة، تلليف جين كازيز، ترجمة السفيرة

عواطف شلبى، مراجعة د. محمد أحمد السيد، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 

3125  

 ،كلمات بال معنى Christopher Gauker: Words without 

Meaning. MIT    ،المركز ترجمة: فماد الدواش وإبراهيم أمين الزرزمونى

 القومى للترجمة، القاهرة 

  فهم األزمة األمريكية اإليرانية، ترجمة السفيرة عواطف شلبى، المركز القومى

 للترجمة، القاهرة

 كحب وهقاالت قيد الدراسة:

 القاهرةترجمة ، المركز القومى للترجمة،  -

- PETER WATSON: 

IDEAS: A History of Thought and Invention, from Fire to Freud 

Elie Zahar: 

- Why Science Needs Metaphysics: A Plea for Structural Realism.  

 :سهاهات أخري إ
 

 ترجمات لم تصدر بعد . أ

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Elie%20Zahar


 " الربيع العربى والتحول إلى الديمقراطية"، الثقافة العالمية، قيد النشر، ترجمة المقال

3126 

  3126ترجمة المقال "ما هى النسوية" ، الثقافة العالمية، قيد النشر 

 3125غرضه اليقين"، الثقافة العالمية،  ترجمة المقال " العلم ليس 

 

 إدارة ندوات وسيمنارات ورئاسة ممتمرات وحلقات بحثية: . ب

  3126ندوة بعنوان "التسامح الفكرى" لطالب المدارس الثانوى، الكويت، أكتوبر 

  ،"المجلددس الددوطنى للفنددون رئاسددة جلسددة فددى مددمتمر "الثقافددة العالميددة فددى عددالم متغيددر

 3126مايو واآلداب، الكويت، 

  ،3124رئاسة جلسات فى ممتمر التراث الحضارى، جامعة المنيا             

  3124رئاسة جلسات فى ممتمر الفن واللغة بجامعة المنيا، مارس 

                                            دددات اآلداب فدددي الجامعدددات دددة عمدددداء كلتيت المشددداركة فدددى أعمدددال المدددمتمر العاشدددر لجمعيت

ددة العر يس يوسددف  -بيت ددة اآلداب والعلددوم اإلنسددانيتة فددي جامعددة القدددت إبريددل  -بيددروت  -كلتيت

3123   

  3122أبريدل  21نـــدوة " الفلسفة والثورة " المجلس األعلى للثقافة األحــدـد الموافــدـق  

 ،  بقاعـــة المجلس.يرأس الجلسة : أ.د. محمد السيد

 المجلس األعلى للثقافدة،  3121مارس  26موافق ندوة "فلسفة اللغة" مساء يوم االثنين ال

   األستاذ الدكتور / محمد السيد القاهرة، يدير الندوة :

 بقاعدددددددة )يقدددددددام الممتمر 3121/  4/  34،  33حقوق اإلنسدددددددان" الفلسدددددددفةو"مدددددددمتمر

 بكلية اآلداب جامعة القاهرة. )ترجمة الجلسات والتعليق(الممتمرات

  محاضددرة البروفسددورMoustopolusجامعددة أثينددا باليونددان، )الترجمددة الفوريددة  ، مددن

 ، جامعة القاهرة3111للمحاضرة من وإلىاللغة العربية( ديسمبر 

  )سدديمنار بكليددة دار العلددوم بالمنيددا، )متحدددث رئدديس عددن اتجاهددات معاصددرة فددى الفلسددفة

 3111ديسمبر 



 اتذة إيجابيات وسدلبيات االنترندت فدى البحدث األكداديمى. ورشدة عمدل سدنوية قددمتها ألسد

 (3116-3111جامعة اإلمارات )

  أخالقيات االستنساخ البشرى": ندوة بالمشاركة مع قسم علدوم الحيداة بجامعدة اإلمدارات"

 (3114العربية المتحدة )

 حاضرة حول األخالق البيولوجية فى ندوة مشتركة مع كليتى الشدريعة والقدانون وكليدة م

 (.3114)إلمارات العربية المتحدة االعلوم بجامعة 

  مدددمتمر العلدددوم اإلنسدددانية وتحدددديث المجتمدددع المصدددرى، بكليدددة اآلداب جامعدددة المنيدددا

(3114.) 

 ج. تقارير وأنشطة أكاديمية:
 

  كتابددة مددنهج المنطددق الجديددد لمرحلددة التعلدديم الثددانوى )الصددف الثالددث( بجمهوريددة مصددر

  3126العربية، 

  كتابددة مددنهج المنطددق الجديددد لمرحلددة التعلدديم الثددانوى )الصددف الثددانى( بجمهوريددة مصددر

  3125العربية، سبتمبر 

  ،مراجعددة برنددامج الماجسددتير فددى الفلسددفة الددذى تطرحدده الجامعددة األمريكيددة فددى القدداهرة

  3125مارس  

 المنوفيدة  كليدة اآلداب جامعدة  -مراجعة الئحة الدراسات العليدا بنظدام السداعات المعتمددة

3125 

  كليددة اآلداب جامعددة بنددى  -مراجعددة الالئحددة الجامعيددة الجديدددة بنظددام السدداعات المعتمدددة

   3124سويف 

  3124مراجعة الالئحة الجامعية الجديدة لكلية اآلداب جامعة أسيوط 

  :أثددر اسددتخدام االنترنددت ووسددائل االتصددال االجتمدداعى مراجعددة مشددروع بحثددى بعنددوان

 المجتمعالمسلمعلى 

The effect of using the internet and social networking on 

Islamic society 



 ، المملكة العربية السعوديةمركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية بجامعة المجمعة            

  :مركز بحوث العلوم ، الجدل والحوار فى ضوء اإلسالممراجعة مشروع بحثى بعنوان

 ، المملكة العربية السعودية.اإلنسانيةواإلدارية بجامعة المجمعة

 د. دورات تدريبية:

  ،محاضددرة عامددة عددن التفكيددر الناقددد، مدرسددة حمددود الجددابر الثانويددة بمنطقددة خيطددان

 3126الكويت، إبريل 

  ،3122دورة تدريبية لموجهى الفلسفة فى إدارة منطقة األزهر التعليمية بالمنيا 

  الفيديي  دورة تدريبية لمعلمى وموجهى الفلسفة فى سائر محافظدات الجمهوريدة عبدر

 3111القاهرة،  بوزارة التربية والتعليم، ك نفرنس

 ه. تحكيم

 المشاركة فى تحكيم العديد من بحوث الترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد.

 و. نشاط مجتمعي

المصددرية والعربيددة والعديددد مددن اللقدداءات المشداركة بالكتابددة والحددديث فددى العديددد مددن الصدحف 

صدوت  البرندامج العدام، إذاعدة الفكرية والثقافية فى برامج تليفزيونيدة وإذاعيدة مدن بينهدا: إذاعدة

، القاهرة الكبدرى، البرندامج الثقدافى،  قنداة البدوادى )الكويدت(، قنداة النيدل الثقافيدة إذاعةالعرب، 

 القناة األولى والثانية والفضائية المصرية وغيرهدا MBCأبو ظبى، العربية، المحور،  تلفزيون

 حول القضايا الثقافية والسياسية الراهنة.

 

 :الوقررات الدراسية الحي قام بحدريسها

 

  ،3126، 3125فلسفة العلم ، جامعة المنيا، جامعة الكويت 

  ،3126، 3125التفكير الناقد، جامعة الكويت 

 ( 3124 -3116، 2119-2116،  2114-2112فلسفة العلم ، جامعة المنيا) 

 ( 3124 -3116، 2119-2116،  2114-2112المنطق الصورى، جامعة المنيا) 



 ( 3125 -3116، 2119-2116،  2114-2112المنطق الرمزى، جامعة المنيا  )

 (3121، 3111جامعة أسيوط )

 ( 3121-3116تيارات فلسفية معاصرة، قسم اللغة اإلنجليزية، جامعة المنيا) 

 (3124-3116، 2119-2116،  2114-2112ج البحث، جامعة المنيا )مناه 

 ( 3124 -3116، 2119-2116،  2114-2112فلسفة التكنولوجيا، جامعة المنيا) 

  نصوص فلسفية بلغة أوروبية، جامعة المنيا قسمى الفلسفة والدراسات اإلسالمية

(2112-2114  ،2116-2119 ،3116- 3125) 

  (3121-3111عليا( جامعة أسيوط )فلسفة العلم، )دراسات 

 ( ،جامعة أسيوط )(3121-3111نصوص فلسفية بلغة أوروبية، )دراسات عليا 

 ( 3116-2119مبادئ المنطق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة) 

 ( 3116-2119تطور الفكر الفلسفى، جامعة اإلمارات العربية المتحدة) 

  (3116-2119المتحدة )علم الجمال، جامعة اإلمارات العربية 

 ( 2112مدخل إلى الفلسفة، جامعة المنيا، أقسام الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع-

2114  ،2116-2119 ،3116-3122) 

 ( جامعة أسيوط )(3121-3111الفلسفة الحديثة والمعاصرة، )دراسات عليا 

 
 :عضىية الوؤسسات العلوية

 

  (3126-3116)عضو المجلس األعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية 

 عضو إتحاد كتاب مصر 

 .عضو فحص ومراجعة الكتب فى المركز القومى للترجمة بالقاهرة 

 )عضو لجان التحكيم بلجان الترقيات لألساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة الفلسفة 



 فة، الكويتعضو لجنة الترجمة والمقترحات، سلسلة عالم المعر 

 .عضو الجمعية التاريخية المصرية 

 .عضو لجنة الفلسفة واألديان، مكتبة األسكندرية 

 .عضو هيئة تحرير مجلة الفلسفة والعصر بالمجلس األعلى للثقافة 

  عضو الجمعية الفلسفية األمريكيةAPA 

 .عضو الجمعية الفلسفية المصرية 

   نائب رئيس تحريرEditorial Assistant لوم اإلنسانية واالجتماعية مجلة الع

 (3116-3112بجامعة اإلمارات العربية المتحدة )

 
 :خبراجوهنية وادارية أخري

  عضو لجنة التعيينات، قسم الفلسفة، جامعة الكويت 

 عضو لجنة الترقيات، قسم الفلسفة، جامعة الكويت 

  القاهرة فى مجال العلوم االجتماعية، لتقييرية ا ج ائز الي لةعضو لجنة تحكيم

(3125) 

  (3121التشجيعية فى مجال الترجمة العلمية، القاهرة ) ج ائز الي لةعضو لجنة تحكيم 

 ( 3122عضو الحكم على جائزة جامعة اإلسكندرية التقديرية) 

 ( 3122عضو تحكيم مركز الكتاب اإللكترونى بجامعة اإلسكندرية.) 

  (3123التشجيعية فى مجال الفلسفة، القاهرة ) ج ائز الي لةعضو لجنة تحكيم 

 رئيس لجنة تظلمات تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا 

 عضو صندوق معاشات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا 

 عضو لجنة شئون العاملين بجامعة المنيا 

 عضو لجنة دعم الكتاب الجامعى بجامعة المنيا 



 عليم المفتوح ورئيس اللجنة الفرعية للتعليم المفتوح بجامعة المنياعضو مجلس إدارة الت 

 .عضو لجنة قطاع اآلداب بالمجلس األعلى للجامعات 

 .عضو لجنة ضمان الجودة بكلية اآلداب جامعة المنيا 

  .عضو فريق إعداد وتطوير مقرر "مهارات التفكير" بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

(3114) 

 ة المقررات العلمية المتداخلة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.عضو لجنة مراجع 

  ،3125تحكيم رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت 

  ،تحكيم أبحاث للمجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت

3125 

 عضو مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا 

  لجنة صندوق التكافل بجامعة المنياعضو 

 عضو مجلس تلديب الطالب بجامعة المنيا 

 3117 رائد لجنة األسر بكلية اآلداب جامعة المنيا 

  3121-3111جامعة المنيا  –عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب 

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى ومعالجة القضايا الطالبية بجامعة اإلمارات العربية 

 (.3116-2119المتحدة  )

 .مشرف لجنة رعاية الطلبة المتفوقين بقسم الفلسفة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 .عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 .عضو لجنة اإلشراف على االمتحانات بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 :هناقشة رسائل جاهعية
 



كليدا:  االشتراك فى لجان المناقشة والحكم على العديد من رسدائل الماجسدتير والددكتوراه فدى: 

االقتصاد والعلدوم السياسدية بجامعدة القداهرة، كليدات اآلداب والتربيدة والبندات فدى: جامعدة عدين 

، ، جامعدة المنيداجامعدة المنوفيدة،، جامعدة الكويدت، شدمس، جامعدة القداهرة، جامعدة اإلسدكندرية

معة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة بنها، جامعة دمنهور، جامعة أسيوط، جامعدة المنصدورة جا

 ، جامعة سوهاج.، جامعة جنوب الوادى

 :االشراف علً رسائل جاهعية
 

اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بكلية اآلداب جامعة المنيدا وكليدة اآلداب 

 جامعة سوهاج وكلية اآلداب جامعة قناة السويس.جامعة أسيوط، وكلية اآلداب 

 


