
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محمد محيى الدين أحمد بركات /د: االسى

 

 64/4/6531: جاريخ انًيالد

 

 :انحذرج انىظيفي واألكاديًي
 

 4002  جامعة المنٌا -كلٌة اآلداب  -أستاذ مساعد الفلسفة اإلسالمٌة 

  م6551مدرس من 

  م6595مدرس مساعد : من 

   م6594معٌد بكلٌة اآلداب من عام 

 :انًؤهالت انعهًية 

 .دكتوراه فى الفلسفة اآلسالمٌة من جامعة المنٌا 

  ، تخصص  فلسصفة اسصالمٌة، كلٌصة اآلداب ، جامعصة المنٌصا ، 65ماجستٌر فلسفة ،
 تقدٌر عام ممتاز

أستاذ مساعد  /  محمد محيى 

 الدين أحمد بركات  



  ، كلٌة اآلداب ، جامعة المنٌا، تقدٌر عام جٌد 65لٌسانس فلسفة ، 
 

 

 

 :نًشاريعانبحىخ وا
 
رؤٌة نقدٌة دراسة نشرت بمجلة كلٌة اآلداب جامعة  -المرأة فً فكر اإلمام محمد عبده -

 م 4006المنٌا 
 
 0م4004نشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنٌا  -التصوف فً فكر اإلمام محمد عبده -
 
(  شرح الطوسً على النمط الرابع لكتاب اإلشارات والتنبٌهات إلبن سٌنا )بحث مرجعً -

 م4001سنة 
 
 م4001المحاسبً وعلم الكالم بحث قبل للنشر بمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة  -
 
اإلمامة عند فخر الدٌن الرازي ألقً بالمؤتمر الدولً بكلٌة دار العلوم ونشر بكتاب  -

 م4004المؤتمر سنة 
 
سالمٌة  أدب القاضً عند أبى الحسن الماوردي نشر بمجلة اللغة العربٌة والدراسات اإل -

 م4061جامعة أسٌوط 
 
إشكالٌة الفعل اإلنسانً عند إبراهٌم الكورانً نشر بالمؤتمر الدولً الخامس بكلٌة دار  -

 م 4005العلوم ونشر بكتاب المؤتمر سنة 
 
التصوف عند جالل الدٌن السٌوطً نشر بمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة العدد الثانً  -

 0م 4061والعشرون 
 
السٌاسة فً الفكر الٌونانً نشر بكتاب المؤتمر الدولً "التراث جدل األخالق و -

 م 4061الحضاري وأفاق المستقبل " بكلٌة اآلداب جامعة المنٌا المجلد األول 
 
الجانب الصوفً فً فكر السلطان محمد بن حٌدر الجنابذي  قبل للنشر بمجلة الفكر  -

           0م    4063االسالمً 



 

 :اننذوات وانًؤجًرات

الندوة التى عقدها المعهد العالمً للفكر اإلسالمً بفندق فالمنكو بالزمالك بعنوان نحو  -
 6595سنة  4/9 -16/1فلسفة إسالمٌة معاصرة من 

الندوة الفلسفٌة الخامسة التً نظمها قسم الفلسفة بكلٌة اآلداب بالتعاون مع الجمعٌة  -
ن نحو فلسفة إسالمٌة جدٌدة م بعنوا4/6551/ 49 -44الفلسفٌة المصرٌة فً الفترة من 

0 
المؤتمر العلمً الرابع الذي أقامته كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بعنوان "دور اآلداب  -

دٌسمبر  46- 69والفنون والعلوم اإلنسانٌة فً مواجهة مشكالت المستقبل" من 
 0م 6551

بمكتبة  مؤتمر االحتفال بألفٌة أبً حٌان التوحٌدي والذي عقده المجلس األعلى للثقافة -
 0م  6553/اكتوبر سنة 64-5القاهرة الكبرى بالزمالك من 

-64مؤتمر اإلمام محمد عبده "مفكرا ورائدا "والذي عقده المجلس األعلى للثقافة من  -
 0م 6551ٌولٌو 62

 1-3مؤتمر "المرأة فً علومنا اإلنسانٌة " والذي نظمته كلٌة اآلداب جامعة المنٌا من  -
 م 4006مارس 

ة الفلسفٌة الثالثة عشر بعنوان "المنهج بٌن الفلسفة والعلوم اإلنسانٌة " ندوة الجمعٌ -
باإلشتراك مع مركز البحوث والدراسات اإلجتماعٌة بجامعة القاهرة والذى عقد بمدرج 

 \م 4006دٌسمبر 42-44كلٌة اآلداب جامعة القاهرة من 
الذي أقامته كلٌة دار فخر الدٌن الرازي وأسس النظرٌة فً العلوم العربٌة واإلسالمٌة و -

  0م  40054مارس  64- 60العلوم جامعة المنٌا من
المؤتمر الدولى الخامس الذي أقامته كلٌة دار العلوم جامعة المنٌا بعنوان " إسهام  -

   0م 4005مارس  60-9العلماء المسلمٌن فً الحضارة العالمٌة "من 
ٌة بٌن الشرق والغرب " والذي المؤتمر السنوي الثالث والعشرون بعنوان "السٌرة الذات -

أقامته الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة بالتعاون مع قسم الفلسفة بكلٌة اآلداب جامعة المنٌا من 
 0م 4064/ 64- 60

المؤتمر الدولى الذي أقامته كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بعنوان " التراث الحضاري بٌن  -
 م 4061نوفمبر 44-42تحدٌات الحاضر وآفاق المستقبل " من 

 
انكحب انًرجعية) غير انذراسية( انحً قًث 

 :بحأنيفها أو جرجًحها
o  ) 6552األخالق عند الحكٌم الترمذي )طبعة خاصة 

o  ) 6553الفعل اإلنسانً عند الحارث المحاسبً   )طبعة خاصة     



o  )6554رسالة فً التصوف للحارث المحاسبً )تحقٌق ودراسة 

o  ) 0م4005الفكر السٌاسً بٌن فالسفة الٌونان ومفكري اإلسالم  )طبعة خاصة  

 
 إسهايات أخري

خالل  األوقاف المصرٌةابع لوزارة انتدبت للتدرٌس بمعهد الثقافة اإلسالمٌة وإعداد الدعاة الت  
 م6553‘  6552عامى 
 

 
 

 

 انًقررات انذراسية انحً قًث بحذريسها

بأقسام الدراسات اإلسالمٌة والفلسفة واللغة                                           تدرٌس المقررات اآلتٌة  -
 وحتى اآلن: 6551العربٌة بكلٌتى اآلداب والتربٌة منذ عام 

 
 -فلسفة األخالق  –فرق كالمٌة  ومذاهب  –فلسفة فالسفة اإلسالم  –تٌارات فلسفٌة معاصرة 
 علم مقارنة األدٌان–لمشرق فالسفة ا –فالسفة المغرب االسالمً 

 
تدرٌس مواد مناهج البحث , ومصادر الفلسفة الٌونانٌة , وفلسفة  العصورالوسطى , وفالسفة  -

 0جامعة المنٌا  -كلٌة اآلداب -0اإلسالم لطالب الدراسات العلٌا بقسم الفلسفة 
 

عضووىية انعًعيووات انعهًيووة وانهيتووات رات 

 انصهة بًعال انحخصص

 الفلسفٌة المصرٌةعضو الجمعٌة  -
 
 

 خبرات إدارية )ين األحذخ نألقذو(

 م4009جامعة المنٌا عام  -عضو مجلس كلٌة اآلداب    
 

  4005-4009عضو لجنة المكتبات بكلٌة اآلداب خالل  
 

 وحتى اآلن  4060عضو اللجنة الثقافٌة بكلٌة اآلداب من عام 

 
 يناقشة رسائم جايعية



 0جامعة المنٌا -كلٌة اآلداب -بقسم الفلسفة  4064التعددٌة عند جون هٌك 
 

الجانب العقدي فً فكر الجنابذي الخراسانً ماجستٌر بقسم العقٌدة والفلسفة بكلٌصة أصصول الصدٌن 
 م 4062جامعة األزهر 

 
األمصصام النصصووي وآراؤه العقدٌصصة مصصن خصصالل شصصرحه علصصى صصصحٌ  مسصصلم , دكتصصوراه بقسصصم العقٌصصدة 

 م4062جامعة األزهر والفلسفة بكلٌة أصول الدٌن 
محمد ٌوسف أطفٌش وأراؤه الكالمٌة دكتوراه بقسم العقٌدة والفلسصفة بكلٌصة أصصول الصدٌن جامعصة 

 م4062األزهر 
 
 
 
 
 

 
 االشراف عهً رسائم جايعية

مجصصدى الجزٌصصري وتصصم  أ.د. سصصام  عنصصد جصصون هٌصصك  بالمشصصاركة مصصع*  التعددٌصة الدٌنٌصصة والت       
 م4064من  الدرجة بتقدٌر ممتاز بتارٌخ 

 
د .ار تنوٌرٌصة أخصرى باإلشصتراك مصع  أ* التنوٌر فً فكصر موسصى وندلسصون وعالقتصه بأفكص        

 م ,  ولم تناقش بعد4066ي بتارٌخ مجدى الجزٌر

 
 : ينح وبعثات وخبرات

 
لجمع المادة العلمٌة لدرجة الدكتوراه سافرت إلى الوالٌات المتحدة فً بعثة علمٌة حكومٌة 

 م6554،6556خالل عامً 
 

بجمهورٌة المانٌا العربٌة واإلسالمٌة بفرانكفورت  حصلت على منحة من معهد العلوم 
 م4000عام  16/1حتى 6555 6/9اإلتحادٌة من 

 

 جىائز
 

 سم علم النفس بكلٌة اآلداب شهادة خبرة فى علم النفس من ق
 



 ٌس الجامعً من مركزتطوٌرالتعلٌم أصول التدرشهادة خبرة فى 
 

 التدرٌس بالجامعات المصرٌة  شهادة تقدٌرمن المؤتمر السادس ألعضاء هٌئة

 


