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 د. نجاة سعد أحمد:  االسم

 : الحذرج الىظيفي

 حتى اآلن4104  - 2 – 42الفلسفة االسالمية من  مدرس
 4104 – 2 – 42حتى  4112 - 2 - 42مدرس مساعد تخصص فلسفة اسالمية من 

باحثةةة بمةحةةة يامبيةةة بتنليةة  مةةن ةسةةي الفلسةةفة نليةةة اآلداد يامبةةة المةيةةا لدراسةةة المايسةةتير 
   4112 - 4111تخصص الفلسفة اإلسالمية 

 
 المؤهالت العلمية

 

 في موضوع مشنلة الةفس عةد ابن عربةي دنتوراه فى الفلسفة من يامبة المةيا، 

 ، تقدير عاي مرتبة شر  أولي 4104 سةة

 دكتورة /نجاة سعد أحمد  



   في موضوع مفهوي السبادة عةد ابن سةيةا وفخةر الةدين الةرا   مايستير فلسفة

 تخصص فلسفة إسالمية ، تقدير عاي ممتا   4112سةة 

  تقدير عاي ييد 0111ليساةس فلسفة، نلية اآلداد ، يامبة المةيا سةة 

 
 
 

 -مهارات وظيفية:

 إيادة استخداي الحاسد اآللي في البحث البلمي 

  االةيلي ية.إيادة اللغة 

 -: البحىخ والمشاريع

 التةاسخ في الفنر اإلسالمي ومصادره في الفنر اإلسالمي ) يار  البمل فيه( -0

 -:النذوات والمؤجمرات

ةدوة بقسي الفلسفة بنلية اآلداد بيامبة المةيا ) التةاسخ فى الفنر االسالمى ومصادره فى  
 4102 2 – 2الفنر القديي( 

 

  -: والمحرجمةالكحب المؤلفة 

 4102تألي  مشترك مع أ.د. أحمد محمود الي ار  -نتاد في الفلسفة اإلسالمية  -0

 

 -)في الجامعة أو خارج الجامعة(:نشاطات أخري 

 حتى اآلن 4102مةسق اليودة لقسي الفلسفة بنلية اآلداد يامبة المةيا من  -0

  (4102 –رئيس يلسة بمؤتمر الفةواللغة ) يامبة المةيا  -4

 ي. 4102مةسق المؤتمر الدولي لنلية اآلداد"الهوية في عالي متغير"  -2



 4102 -يامبة المةيا  –عضو في الليةة التةظمية لمؤتمر الفةواللغة والفن  -2

المقررات الذراسية الحً شاركث فً اعذادها أو 

  -:وضع جىصيفاجها

 مشارنة بالتألي  -الفلسفة اإلسالمية -0

 وأوربية متخصصة . وضع توصي ةصوص عربية  -4

 مدخل إلي الفلسفة. وضع توصي  -2

 مدخل إلي الفلسفة اإلسالمية. وضع توصي  -2

 المقررات الذراسية الحي قمث بحذريسها

 مدخل إلى الفلسفة

 علي النالي

 فالسفة االسالي

 التصو 

 مقارةة األديان

 مدخل إلى الفلسفة االسالمية

 ةصوص عربية وأوربية متخصصة

 -:الحطىير المهني الخاصة بي خطة

 تي االةتهاء من هذه الدورات

 4101دورة مهارات البرض الفبال  -0

 4101دورة مهارات الةشر البلمي. -0

 

 0202مهارات تةظيي مؤتمرات. -4

 



 4112دورة تدريبية في اإلةترةت من مرن  الحاسد اآللي في يامبة المةيا  -2

 

 4104دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسد اآللي  -2

 


