
 

 

 

 

 

 
 :محمد صالح محمد السيداالسم

 

 :الحدرج الوظيفيواألكاديمي

 م وحتى اآلن.2/7/2005أستاذ متفرغ من 

 م.7997/ 24/2أستاذ من 

 م.70/7996م20أستاذ مساعد من 

 م.79/3/7990مدرس من 

 م.30/70/7975مدرس مساعد من 

م وهو 7/9/7999وحتى  29/70/7996كلٌة اآلداب جامعة المنٌا من رئٌس قسم الفلسفة 

 تارٌخ إعارتً لجامعة الكوٌت.

 م.7/9/7999 – 70/77/7997جامعة المنٌا من  –وكٌل كلٌة اآلداب 

من  كلٌة اآلداب جامعة المنٌا مشرف على قسم الدراسات اإلسالمٌة مع رئاسة قسم الفلسفة

 م.7/9/7999 – 5/70/7999

م وهو 7/7/2005وحتى  7/9/2002قسم الفلسفة بكلٌة اآلداب جامعة الكوٌت من رئٌس 

 تارٌخ انتهاء اإلعارة.

األستاذ الدكتور / محمد صالح 

 محمد السيد 



 :المؤهالت العلمية

  م تخصص فلسفة إسالمٌة بتقدٌر مرتبة 7990جامعة القاهرة  –دكتوراة فً اآلداب

 الشرف األولى وموضوعها )خلق العالم عند المعتزلة(.

م تخصص فلسفة إسالمٌة بتقدٌر ممتاز 7974جامعة القاهرة  –ماجستٌر فً اآلداب 
 وموضوعها)الحسن والقبح العقلٌان عند المعتزلة(.

 اإلنحاج العلمي:

 -البحوخ األكاديمية المحكمة:

كلٌة  -,بحث مقدم إلى مؤتمر التراث والمعاصرة,والذي عقد بجامعة المنٌانحو علم كالم معاصر -7

ا(,فً الفترة من  الدراسات العربٌة )دار العلوم ًٌ  م.20/3/7994 -77/3/7994حال

,بحث ألقً فً مؤتمر المجلس األعلى تربية الذات عند الشيخ مصطفى عبد الرازق -2

للثقافة,والذي انعقد تكرًٌما للشٌخ مصطفى عبد الرازق فً ذكراه كأحد أعالم الفلسفة اإلسالمٌة, 

 م.7992ونشر بكتاب المؤتمر عام 

 –)بحث مطول(,نشر بمجلة كلٌة اآلداب  عند جمال الدين األفغاني تجديد الفكر اإلسالمي -3

 م.7996جامعة المنٌا,ومجلة التارٌخ والمستقبل,العدد الثانً,

 م.7997,نشر المعهد العالمً للفكر اإلسالمً,القاهرة,واقعية علم الكالم عند القدماء -4

ستاذ الدكتور أبو الوفا ,نشر فً الكتاب التذكاري لتكرٌم المرحوم األمواقف في علم الكالم -5

 م.7995التفتازانً,دار الهداٌة,القاهرة,

جامعة  –,بحث مطول نشر بمجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة المالحمي والرد على الدهرية -6

 م.7994المنٌا,المجلد الرابع,الجزء الثانً,اكتوبر 

جامعة المنٌا,  –نسانٌة ,بحث مطول نش بمجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلفلسفة الذات عند إقبال -7

 م.7994سلسلة االصدارات الخاصة, المجلد الثالث, أغسطس 

 م.2000 –الكوٌت  –, نشر بمجلة الهوٌة فلسفة الشهادة في اإلسالم -9

, بحث ألقً فً المؤتمر الموروث الكالمي ودوره في إعادة بناء ثقافتنا اإلسالمية المعاصرة -9

م تحت عنوان )العلم والثقافة من 2007نوفمبر  7-4الدولً للفلسفة,الكوٌت,فً الفترة من 



منظور فلسفً(, وقد نشر ملخصه بكتاب المؤتمر, كما قامت مجلة الكوٌت بنشر وقائع المؤتمر 

 .223م العدد رقم 7/5/2002فً عددها الصادر فً 

, بحث مقدم للمؤتمر الدولً للفلسفة اإلسالمٌة, الفلسفي والكالميالحوار مع األخر في تراثنا  -70

 كتاب المؤتمر.م, وتم نشر البحث ضمن 2002 –جامعة القاهرة  –والذي عقد بكلٌة دار العلوم 

 2-7, بحث مقدم للمؤتمر الدولً للفلسفة اإلسالمٌة فً الفترة من مشروع النهضة عند إقبال -77

م تحت عنوان اإلسالم ومشروعات النهضة, وألقً البحث فً ندوة علمٌة ضمن 2007ابرٌل 

 جامعة الكوٌت –فعالٌات الموسم الثقافً لكلٌة اآلداب 

قالٌد االختالف بحث مقدم لمؤتمر جامعة الكوٌت تحت عنوان ) تأسس الجدل عند المتكلمين,  -72

م, وقد نشر البحث فً الجزء 2002أبرٌل  7 –مارس  30فً الثقافة العربٌة( فً الفترة من 

 األول من كتاب المؤتمر كما نشر ملخصه فً مجلة الكوٌت.

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولً لكلٌة دار تجديد الفكر الديني عند االستاذ اإلمام محمد عبده,  -73

جامعة المنٌا بالشتراك مع رابطة الجامعات اإلسالمٌة تحت عنوان )مناهج التجدٌد فً  –العلوم 

م, ونشر بمجلة الجمعٌة الفلسفٌة 2005مارس  7-5العلوم اإلسالمٌة والعربٌة( فً الفترة من 

 المصرٌة.

 بحث مقدم للمؤتمر الدولًترجمة الفلسفة اليونانية وأثرها على علم الكالم عند المتقدمين,  -74

 م.2004أبرٌل 20جامعة القاهرة المنعقد فً  –التاسع للفلسفة اإلسالمٌة بكلٌة دار العلوم 

, بحث قدم إلى المؤتمر الدولً للفلسفة اإلسالمٌة مرتكزات الخطاب اإلسالمي المعاصر -75

م, ونشر 2003أبرٌل  27-20والذي عقد تحت عنوان )حاضر العالم اإلسالمً( فً الفترة من 

 .بكتاب المؤتمر

، بحث نشر فً الكتاب التذكاري للمرحوم أ.د/أحمد فلسفة األخالق عند المعتزلة -76

 م.2009ــــــ االسكندرٌة 794إلى ـــــ 763صبحً،صـــــــــ

" بحث ألقً فى المؤتمر الخاص بالسٌرة الذاتٌة " كلٌة  الغزالى سيرة حياة مثيرة للجدل -77

 جامعة المنٌا. –قسم الفلسفة  –اآلداب 

 

 



 -:الىدوات والمؤتمرات

ا,  -7 ًٌ  م 7994المنٌا, مؤتمر التراث والمعاصرة , كلٌة الدراسات العربٌة )سابًقا( دار العلوم حال

 للثقافة(، القاهرة.مؤتمر الشٌخ مصطفى عبد الرازق)المجلس األعلى  -2

 –جامعة القاهرة  –المؤتمر الدولً السادس للفلسفة اإلسالمٌة, كلٌة دار العلوم  -3

 ضة ، عن جامعة الكوٌت م, تحت عنوان اإلسالم ومشروعات النه7/2/2007

م تحت عنوان العلم والثقافة 2007فبراٌر  7-4جامعة الكوٌت  –المؤتمر الدولً للفلسفة  -4

 فلسفًمن منظور 

 جامعة القاهرة , –المؤتمر الدولً السابع للفلسفة اإلسالمٌة, كلٌة دار العلوم   -5

 م, تحت عنوان اإلسالم والغرب )مرشًحا عن جامعة الكوٌت إللقاء بحث(.2002أبرٌل  20-27  

أبرٌل  7وحتى  مارس 30مؤتمر تقالٌد االختالف فً الثقافة العربٌة, الكوٌت فً الفترة من  -6

 .م2002

م بكلٌة اآلداب 2002مشروع النهضة عند إقبال: محاضرة ألقٌت فً الموسم الثقافً للعام  -7

 امعة الكوٌت.ج –

أهمٌة الفلسفة فً حٌاتنا المعاصرة: محاضرة ألقٌت فً ندوة الٌوم العالمً للفلسفة احتفالٌة  -9

 م.2/77/2003الٌونسكو بالفلسفة بتارٌخ 

 م.79/77/2003فلسفة االخالق عند المعتزلة: محاضرة ألقٌت فً الموسم الثقافً بتارٌخ  -9

محاضرة ألقٌت فً ندوة بعنوان )دور  األثر الفارسً فً التراث الفلسفً اإلسالمً: -70

 م.27/72/2003جامعة الكوٌت,  –المفكرٌن اإلٌرانٌٌن فً إحٌاء الفلسفة(, كلٌة اآلداب 

الفلسفة بٌن المشرق والمغرب اإلسالمً: محاضرة ألقٌت كمقدمة لندوة تحت عنوان )......  -77

 م.6/4/2004ت , جامعة الكوٌ –بٌن الخطاب المشرقً والخطاب المغربً( كلٌة اآلداب 

جامعة  -العقالنٌة عند اإلمام محمد عبده: محاضرة ألقٌت فً الموسم الثقافً لكلٌة اآلداب -72

الصادر فً ٌولٌو  249الكوٌت وقد قامت مجلة الكوٌت بنشر المحاضرة فً عددها رقم 

 م.2004



الثقافة  دور الفلسفة فً التنمٌة الثقافٌة: محاضرة ألقٌت فً ندوة بعنوان )دور الفلسفة فً -73

 م.27/77/2004جامعة الكوٌت,  -والتثقٌف(, كلٌة اآلداب

جامعة المنٌا تحت عنوان )مناهج التجدٌد فً العلوم  –المؤتمر الدولً لكلٌة دار العلوم  -74

مارس  7-5اإلسالمٌة والعربٌة(, باالشتراك مع رابطة الجامعات اإلسالمٌة فً الفترة من 

 لكوٌت إللقاء بحث(.م, المنٌا ) مرشًحا عن جامعة ا2005

جامعة  -قراءة جدٌدة لنشأة المعتزلة: محاضرة ألقٌت فً الموسم الثقافً لكلٌة اآلداب -75

 م.2005الكوٌت, دٌسمبر 

 جامعة القاهرة , –المؤتمر الدولً التاسع للفلسفة اإلسالمٌة, كلٌة دار العلوم  -76

 فً مناهج علم الكالم.م, تحت التجدٌد 2004أبرٌل  20-27  

 

 -الكحب:

 

 ,الطبعة األولى.7994أصالة علم الكالم,دار الثقافة للطباعة والنشر,القاهرة, -7

 م,الطبعة الثانٌة.2000عمرو بن عبٌد وآراؤه الكالمٌة والفلسفٌة,دار قباء,القاهرة, -2

 م.2000الخٌر والشر عند القاضً عبد الجبار,دار قباء, -3

 م.2000قباء,القاهرة,إعادة بناء علم التوحٌد عند اإلمام محمد عبده,در  -4

 م.2000اإلسكافً وآراؤه الكالمٌة,دار قباء,القاهرة, -5

 م.2002مدخل إلى علم الكالم,دار قباء,القاهرة, -6

 -االشحراك في جحرير بعض مواد الموسوعات:

أبو جعفر اإلسكافً( عام  –القاهرة: مادتٌن ) أبو علً اإلسواري موسوعة اللووجمان,  -7

 م.7995

تحت إشراف مؤسسة آل البٌت , األردن, تحت رئاسة موسوعة الحضارة اإلسالمية:   -2

أبو حامد  –أحمد بن محمد بن أبً األشعث  –األستاذ الدكتور ناصر األسد, مواد ) اإلمامٌة 

 األسقراٌنً(.



تحت إشراف المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم موسوعة العلماء العرب والمسلميه:  -3

 م, المواد التالٌة:2004ٌو ,, ما

 أبو بكر بن فورك(. –عمرو بن عبٌد  –أبو الحسٌن الخٌاط  –)أبو بكر األصم 

 -االشحراك في مراجعات نقدية ألحدخ اإلصدارات:

قمت بمراجعات نقدٌة لبعض اإلصدارات الحدٌثة والمهمة فً تخصصها ونشرت هذه 
 رؤساء تحرٌر هذه المجالت , أذكر منها: المراجعات فً المجالت العلمٌة, وكانت بتكلٌف من

م, الكوٌت , نشر مراجعة نقدٌة لكتاب 2005ربٌع  95المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة, العدد  -7

العربٌة فً بغداد والمجتمع العباسً  -الفكر الٌونانً والثقافة العربٌة )حركة الترجمة الٌونانٌة

ترجمة نقوال زٌادة, الصادر عن المنظمة العربٌة للترجمة  –المبكر( لمؤلفه دٌمتري جوناس 

 .790ص-773م, ص 2003مركز دراسات الوحدة العربٌة,  –

مراجعة نقدٌة لكتاب تجدٌد الفكر المصري عند قاسم أمٌن, لألستاذ الدكتور عزت  -2

م ,المجلد رق 2قرنً,نشرت بمجلة العلوم االجتماعٌة, الكوٌت, مجلس النشر العلمً, العدد 

 م.2002, عام 29

اآلفاق  –الحصاد  –مراجعة نقدٌة لكتاب فلسفة العلم العلم فً القن العشرٌن ) األصول  -3

م, العدد الصادر فً 2000المستقبلٌة(, تألٌف د/ ٌمنى الخولً, عالم المعرفة, الكوٌت, 

 م.2003

رة , ترجمة مراجعة نقدٌة لكتاب العلم الغربً فً حضارة اإلسالم , للدكتور عبد الحمٌد صب -4

م, مجلة العلوم االجتماعٌة فً 2000الدكتور عبدهللا العمري, دار قرطاس , الكوٌت , 

 م.2004

 اسهامات أخرى

ابن طفٌل وحً بن ٌقظان: ندوة أقٌمت فً التلفاز الكوٌتً )القناة األولى( فً برنامج )بٌن  -7

وذلك فً مارس دفتً كتاب(وكنت ضٌف الحلقة الوحٌد واستغرقت الندوة ساعة كاملة 

 م.2004

 طه حسٌن, المنٌا المؤتمر السنوي لكلٌة اآلداب عنحضور مناقشات  -2

ة تحت عنوان السٌرة الذاتٌة المنعقد فى كلٌة اآلداب ٌالفلسف رئٌس جلسة فً مؤتمر الجمعٌة -3

 جامعة المنٌا  –



 مؤتمر كلٌة اآلداب تحت عنوان " الفن واللغة "رئٌس جلسة فً  -4

 جامعة المنٌا على مدار مسٌرتً فً الكلٌة –ن الكلٌة من لجاعضوٌة العدٌد  -5

 م وحتى اآلن.7996مجلس الكلٌة من عام عضوٌة   -6

 راسات العلٌاالدكلٌة اآلداب جامعة الكوٌت، عضو لجنة  2005 – 7999 -7

 طوٌر األداء التدرٌسًلجنة تجامعة الكوٌت عضو  –كلٌة اآلداب  2007 – 7999 -8

 .ة الكوٌت لجنة التعٌٌناتجامع –كلٌة اآلداب  2002 – 7999 -9

 لجنة البعثات لمدة ثالث سنوات. جامعة الكوٌت –كلٌة اآلداب  2003 - 7999– 70

 -المقررات الحي قمث بحدريسها:

: مرحلة الليساوس:  أوًلا

  قسم الفلسفة: –جامعة المنيا  –كلية اآلداب 

 علم الكالم -7

 فالسفة اإلسالم -2

 التصوف اإلسالمً -3

 مدخل إلى الفلسفة -4

 إلى الفلسفة اإلسالمٌةمدخل  -5

  جامعة المنيا:  -كلية التربية 

 فلسفة إسالمٌة -7

  جامعة أسيوط: –كلية اآلداب 

 فلسفة إسالمٌة -7

  جامعة طنطا: –كلية اآلداب 

 فالسفة اإلسالم -7

 علم الكالم -2

 الفلسفة السٌاسٌة فً الفكر اإلسالمً -3



  جامعة الكويت: –كلية اآلداب 

 علم الكالم -7

 العربالتفكٌر العلمً عند  -2

 مدخل إلى الفلسفة اإلسالمٌة -3

 -ثاوياا: مرحلة الدراسات العليا:

  جامعة الكويت: –كلية اآلداب 

 تحقٌق التراث -7

 الفلسفة اإلسالمٌة -2

  جامعة المنيا: –كلية اآلداب 

 علم الكالم -3

 فالسفة اإلسالم -4

 الجمعيات العلمية والهيئات ذات الصلة بمجال التخصصعضوية 
 لبحوث العلمٌة فً المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة و مجلة عضوا محكما للعدٌد من ا

 –الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة, والمجلتان صادرتان عن مجلس النشر العلمً 

 م7/7/2005 –م 7/9/7999الكوٌت فً الفترة من 

 جمهورٌة مصر  –إلى وظٌفة أستاذ واستاذ مساعد عضوا محكما فً لجنة الترقٌة

 2005 - 7999العربٌة 

  م تم اختٌاري عضًوا بلجنة البحث لجائزة الكوٌت فً مجال الفنون 2004فً العام

واآلداب )دراسات فً فلسفة التارٌخ(, وهً لجنة رفٌعة المستوى مهمتها ترشٌح 

عشر شخصٌات علمٌة على مستوى العالم من أصول عربٌة من خالل قراءة اإلنتاج 

 30تمهًٌدا الختٌار الفائز منهم, والجائزة قدرها  –العلمً المقدم فً موضوع الجائزة 

 ألف دٌنار كوٌتً.

 رسائل جامعيةمىاقشة 



شتراك فً مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً جامعة المنٌا, جامعة قمت باال
 طنطا, جامعة عٌن شمس, جامعة أسٌوط, وجامعة الكوٌت.

 

 -والدكتوراة: اإلشراف على العديد مه رسائل الماجستير

جامعة المنٌا للوقوف على عدد  –أواًل: ٌمكن الرجوع إلى سجل الدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب 
 م.7/9/7999الرسائل التً أشرفت علٌها حتى تارٌخ إعارتً لجامعة الكوٌت فً 

ا: خالل فترة إعارتً لقسم الفلسفة  ًٌ  – 7/9/7999جامعة الكوٌت من  -كلٌة اآلداب –ثان
 م. أشرفت على رسالتٌن:7/7/2005

 األولى بعنوان: هللا والعالم عند الشٌخ .......

 والثانٌة بعنوان: أبو الحسٌن الخٌاط المعتزلً وآراؤه فً اإللهٌات.

 


