
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

طارق عبد المحسن عبد الحى أحمداالسن:   

.9/1/1995: تاريخ الويالد  

 التدرج الىظيفى:

إلى اآلن. 2002مدرس من   

.2002إلى  2009مدرس مساعد من   

.2009إلى  1992باحث بالكلية من   

 الوؤهالت العلوية:

دكتور / طارق عبدالمحسن 

 عبدالحى أحمد 



تقدير عام مرتبة الشرف  2002الفلسفة اليونانية من جامعة المنيا سنة ـ دكتوراه فى 

 األولى.

، تخصص فلسفة يونانية ، تقدير عام ممتاز.2002ـ ماجستير فلسفة   

، كلية اآلداب، جامعة المنيا تقدير عام جيد.1996ـ ليسانس فلسفة   

 

 ههارات وظيفية:

 

 إجادة استخدام الحاسب اآللى فى البحث العلمى.

 

 البحىث والوشاريع:

 

ـ كتاب المختصر إلبكتيتوس الرواقى )دراسة تحليلية( ـ مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ كلية 

 (.2010( ـ يوليو )91اآلداب ـ المنيا ـ العدد )

ـ التراجم العربية وأخطاء الباحثين العرب ـ مجلة هرمس ـ مركز جامعة القاهرة للغات 

.2014( ـ يوليو 3العدد ) ( ـ3والترجمة ـ المجلد )  

ـ اإلنسان والدين عند يوريبيديس ـ مجلة ديوجين مصباح الفكر ـ المجلة العلمية لقسم 

.2014الفلسفة ـ  كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ العدد الثانى ـ يونيه   

 

 الندوات والوؤتورات:

 

)عالقة الفلسفة اليونانية  ( ـ بعنوان:2014ندوة قسم الفلسفة ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنيا )

 بالمسرح اليونانى(.

 

 الكتب الوؤلفة والوترجوة:

 

 (.2015ـ كتاب الفلسفة العملية عند إبكتيتوس الرواقى ـ الدار المصرية اللبنانية ـ القاهرة ـ )

 (.2015ـ ترجمة كتاب المختصر البكتيتوس الرواقى ـ الدار المصرية اللبنانية ـ القاهرة ـ )

 

الدراسية التى شارك فى اعدادها أو  الوقررات

 وضع تىصيفاتها:



 

 الفكر الشرقى القديم، الفلسفة اليونانية، فلسفة الحضارة، فلسفة التاريخ.

 

 الوقررات التى قام بتدريسها:

 

الفكر الشرقى القديم، مدخل إلى الفلسفة، الفلسفة اليونانية، الفلسفة السياسية، فلسفة 

 الحضارة، فلسفة التاريخ.

 خطة التطىير الوهنى:

. 1992( ـ مركز الحاسب اآللى ـ جامعة المنيا ـ  INTERNET )ـ دورة   

مشروع تنمية قدرات   –ـ دورة )مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة( 

نوفمبر  –جامعة المنيا  –مركز التطوير  –أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

2002.-  

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  –وتقويم الطالب( ـ دورة )نظم االمتحانات 

.2002أكتوبر  –مركز التطوير  –التدريس والقيادات   

ـ دورة )إدارة الفريق البحثى( ـ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

. 2002والقيادات ـ مركز التطوير ـ نوفمبر   

التدريس والقيادات ـ ـ دورة )النشر العلمى( ـ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

.2002مركز التطوير ـ أكتوبر   

ـ دورة )العرض الفعال( ـ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ـ 

.2002مركز التطوير ـ يوليو   

ـ دورة )معايير الجودة فى العملية التدريسية( ـ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

.2002التدريس ـ مركز التطوير ـ أكتوبر   

 هنح بحثية:

(.1992منحة ماجستير)  

(2009منحة دكتوراه)  

 


