
 

 

 

 

 

 

 :أحمد محمود إسماعيل الجزار االسى

 أحمد الجزاراسى انشهرة :

 م3/01/0491 : حاريخ انًيالد

 :انخذرج انىظيفي واألكاديًي

  م31/7/5114م إلى 01/01/5111عمٌد الكلٌة اعتباًرا من 

  م إلى 01/1/0444من وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث اعتباًرا

 م.05/01/0444

  م.1/4/5111م إلى 03/01/0444وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب اعتباًرا من 

  م, ومن 59/3/5115م إلى 59/3/0441رئٌس مجلس قسم الفلسفة اعتباًرا من

 م.31/7/5117م حتى 0/4/5119

  م.5115م إلى 0444اإلشراف على قسم الدراسات اإلسالمٌة فً الفترة من 

 59/5/0441 أستاذ الفلسفة االسالمٌة والتصوف 

  0445أستاذ مساعد    مارس 

  0419مدرس الفلسفة اإلسالمٌة  أكتوبر 

  0411مدرس مساعد أغسطس 

 األستاذ الدكتىر / أحمد الجزار 



 59/05/0475معٌد بالقسم م بداٌة افتتاح قسم الفلسفة 

 

 

 انًؤهالث انعهًيت:

  م تخصص فلسفة إسالمٌة بتقدٌر مرتبة 0419جامعة المنٌا  –دكتوراة فً اآلداب

 الشرف األولى.

  م تخصص فلسفة إسالمٌة بتقدٌر ممتاز.0411جامعة المنٌا  –ماجستٌر فً اآلداب 

  م 0470دور ماٌو  –جامعة القاهرة تخصص فلسفة وعلم نفس  –لٌسانس فً اآلداب

 بتقدٌر جٌد جًدا مع مرتبة الشرف الثانٌة.

 

 :وانًشاريعانبحىد 

  ًٌولٌه  –بحث منشور بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنٌا  –الوالٌة والمعرفة عند المك– 

 م.5111

  بحث منشور فً الكتاب التذكاري عن احمد صبحً  –أحمد صبحً والتصوف– 

 م.5114

  دار الوفاء  –بحث منشور فً الكتاب التذكاري  –المفكر التنوٌري وقضاٌا مجتمعه– 

 م.5111 –اإلسكندرٌة 

   بحث منشور من كلٌة  –الدالالت الروحٌة والخلقٌة للعبادات عند صوفٌة اإلسالم

 م.5110اآلداب 

   بحث منشور فً الكتاب التذكاري عن أ.د/  –فلسفة االخالق عند السهروردي البغدادي

 إصدار المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة. –توفٌق الطوٌل 

 -  ًدار الهداٌة  –الكتاب التذكاري  –التصوف مفهومه ومنهج دراسته عند التفتازان-

 م.0441 –القاهرة 



 -  بحث منشور فً الكتاب التذكاري عن األمام  –الدٌن واالخالق عند اإلمام محمد عبده

 إصدار المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة. –محمد عبده 

 59 –  بحث مقدم إلى ندوة التعلٌم الفلسفً فً مصر  –التربٌة الوطنٌة الواقع والمأمول

 م.0441بالمجلس األعلى للثقافة دٌسمبر 

 :اننذواث وانًؤحًراث

 -  المؤتمر الدولً عن ابن عربً فً مصر فً الفترة  –ابن عربً والطرٌقة الشاذلٌة

 م.5111دٌسمبر  01 -05من 

 - الندوة  –وفٌة اإلسالم ابن عطاء هللا السكندري نموذًجا الشرٌعة والحقٌقة عند ص

القاهرة  –المعهد الفرنسً لآلثار الشرقٌة  –الدولٌة عن التصوف اإلسالمً/المسٌحً 

 م.5101دٌسمبر  59 -50فً الفترة من 

 -  ندوة الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة بالقاهرة  –األخالق عند الشٌخ مصطفى عبد الرازق

 م.5113 –عن الشٌخ مصطفى عبد الرازق 

 -  ندوة الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة بالقاهرة عن الشٌخ محمد  -محمد عبده والتصوف

 م.5115 –عبده 

  م.2102 –ندوة كليت اآلداب جامعت المنىفيت  –مفهىم الحضارة عند النىرسي 

  مؤتمر التراث الحضاري كليت اآلداب جامعت المنيا  –عبد الرحمن بدوي والتصىف– 

 م. 2102

  ندوة المجلس األعلى للثقافة فً موضوع أبو العال عفٌفً رائًدا من رواد الفلسفة

 م.5101والتصوف اإلسالمً ماٌو 

 :انكخب انًرجعيت غير انذراسيت

 م.5111 -القاهرة  –مكتبة الثقافة الدٌنٌة  –الفكر المصرى المعاصر والتصوف  -0

 م.5111 –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدٌنٌة  –الفناء والحب اإللهً عند ابن عربً  -5

 م.0444 – 5ط –اإلسكندرٌة  –منشأة المعارف  –اإلمام المجدد ابن بادٌس والتصوف  -3



 – 5اإلسكندرٌة ط –منشأة المعارف  –هللا واإلنسان عند األمٌر عبد القادر الجزائري  -9

 م.0444

 م.5111 – 5ط  –اإلسكندرٌة  –منشأة المعارف  –فخر الدٌن الرازي والتصوف  -1

 م.5111 –اإلسكندرٌة  –منشأة المعارف  -قضاٌا وشخصٌات صوفٌة  -6

 – 5ط  –اإلسكندرٌة  –منشأة المعارف  –المعرفة عند أبً سعٌد بن أبً الخٌر  -7

 م.5101م, وطبعة قصور الثقافة 5111

م 0441 –القاهرة  –دار الثقافة للطباعة والنشر  –الوالٌة بٌن الجٌالنً وابن تٌمٌة  -1

 م.5101والطبعة االخٌرة دار سجال للنشر 

 –مادة علمٌة لعشرٌن شخصٌة فً موسوعة أعالم الفكر العربً اإلسالمً  51 تحرٌر  -4

 م. 0441 –لونجمان 

 :اسهاياث أخري

  ًم. 5101 –القاهرة  –مجلة الهالل  –التقدم فً مفهوم عاطف العراق 

  م. 0441 –اإلسكندرٌة  –دار الوفاء  –االصالة والمعاصرة عند زكً نجٌب محمود 

 .كتابة العدٌد من المقاالت والتصدٌرات لعدد من المؤلفات الفلسفٌة فً مجلة عالم الكتاب 

  االشتراك فً تحكٌم البحوث الفلسفٌة فً المجاالت العلمٌة لكلٌات اآلداب جامعة ) المنٌا– 

 صنعاء(. –اإلمارات  –أسٌوط  –المنوفٌة 

  االشتراك فً تحكٌم البحوث العلمٌة ضمن لجان الترقٌة لؤلساتذة واألساتذة المساعدٌن

 بالجامعات المصرٌة .

 جامعة المنٌا  –كلٌة اآلداب  –المجتمع المصري  مقرر مؤتمر العلوم اإلنسانٌة وقضاٌا– 

 م.5119/5111

  جامعة المنٌا فً العام الجامعً  –إعداد الئحة قسم الدراسات اإلسالمٌة بكلٌة اآلداب

 م.5111/5116

  كلٌة اآلداب جامعة المنٌا  –رئٌس جلسة المؤتمر الدولً بعنوان التراث الحضاري

 م.5103

 م. 5105دٌسمبر  –الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة  –ة الذاتٌة السٌر رئٌس جلسة فً مؤتمر 



 جامعة المنٌا  –كلٌة اآلداب  –فً المؤتمر الدولً ) الهوٌة فً عالم متغٌر (  رئٌس جلسة

 م. 5109 –

  ) جامعة اإلسكندرٌة  –كلٌة اآلداب  –رئٌس جلسة بالمؤتمر الدولً ) كٌف نقرأ الفلسفة– 

 م. 5101 –نوفمبر 

  جامعة المنٌا )طبقت  –االشتراك فً إعداد ومراجعة الئحة قسم الفلسفة بكلٌة اآلداب

 م. 5116 – 5111الالئحة الجدٌدة اعتباًرا من العام الجامعً 

  إعداد الئحة شعبة الفلسفة واالجتماع بكلٌة التربٌة جامعة المنٌا بالمشاركة مع قسم

 .م5111/5116االجتماع )أ.د/محمود مصطفى كمال( 

  مراجعة الئحة قسم الفلسفة بالجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة ومعادلتها ضمن أعمال لجنة قطاع

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة.

  إلى  0449المنٌا اعتباًرا من  –وزارة األوقاف  -محاضر بمركز الثقافة اإلسالمٌة

 م. 5114

  وكتابه التصوف م )أبو العال عفٌفً 5109ضٌف ندوة معرض الكتاب الدولً ٌناٌر

 الثورة الروحٌة فً اإلسالم(.

  م )كتاب نظرات فً فكر اإلمام محمد 5101ضٌف ندوة معرض الكتاب الدولً ٌناٌر

 للدكتور مصطفى لبٌب(. -عبده

 
انخررً تًررج يخذريفررها سررً انًفررخىي  قرررراثانً

 :انجايعً

 
 علم الكالم

 مدخل إلى الفلسفة

 مدخل إلى الفلسفة اإلسالمٌة

 الغربٌة فً العصور الوسطىالفلسفة 

 نصوص عربٌة متخصصة

 فالسفة االسالم

 التصوف

 



عضررىيت انجًعيرراث انعهًيررت وانهيترراث راث 

 :انصهت يًجال انخخصص
 

  م إلى 1/01/5111عضو لجنة قطاع اآلداب والعلوم اإلنسانٌة اعتباًرا من

 م. 31/7/5114

 .عضو الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 

 االعلى للثقافة بالقاهرة. عضو لجنة المعاجم بالمجلس 

 . عضو لجنة الفلسفة بالمجلس األعلى للثقافة بالقاهرة 

  عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌات األساتذة واألساتذة المساعدٌن ) الفلسفة( اعتباًرا من

 م5103أبرٌل 

  م.5101عضو لجنة الفلسفة بالمجلس األعلى للثقافة نوفمبر 

 
 :حذد نألتذو()ين األ أخري خبراث إداريت

 

  م.5114م إلى 5111الجودة بالكلٌة من  مجلس إدارة وحدة ضمانرئٌس 

  ًمستشار الكلٌة للمواد األدبٌة لبرنامج التأهٌل التربوي فً الفترة من العام الجامع

 م(.5110/5115م( إلى العام الجامعً )0444/5111)

  جامعة اإلسكندرٌة ضمن اعمال  –عضو لجنة مراجعة الئحة الدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب

 م.5117لجنة قطاع اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

  رئٌس لجنة مراجعة الئحة الدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب جامعة بنها بتكلٌف من لجنة قطاع

 م. 5111اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 جامعً رئٌس لجنة مراجعة الئحة قسم الفلسفة بكلٌة اآلداب بكفر الشٌخ فً العام ال

 م بتكلٌف من لجنة قطاع اآلداب والعلوم اإلنسانٌة.5111/5114

  ة الزقازٌق بتكلٌف من لجنة عجام –رئٌس لجنة مراجعة الئحة معهد الدراسات األسٌوٌة

 م. 5114 –قطاع اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 ات عة المنٌا ضمن متطلبرئٌس لجنة إعداد وصٌاغة المٌثاق األخالقً لكلٌة اآلداب جام

 م. 5101/5100الجودة فً العام الجامعً  وحدة ضمان

  م.0444م حتى عام 0445جامعة المنٌا اعتباًرا من  –رائد لجنة االسر بكلٌة اآلداب 



  م. 5110 –عضو لجنة النشاط الثقافً والتحكٌم بإسبوع شباب الجامعات بالمنٌا 

  المنٌا.المشاركة فً عدد من اللجان الجامعٌة على مستوى جامعة 

 

 :يناتشت رسائم جايعيت
 

االشتراك فً مناقشة وتحكٌم أكثر من تسعٌن رسالة جامعٌة ماجستٌر ودكتوراه بالجامعات 

الفكر  –تصوف علم الكالم  –المصرٌة فً مجاالت الفلسفة المختلفة ) فلسفة إسالمٌة 

 –اإلسكندرٌة  – حلوان –اإلسالمً الحدٌث والمعاصر( وذلك بكلٌات اآلداب جامعة ) القاهرة 

جنوب  –سوهاج  –أسٌوط  –الفٌوم  –المنوفٌة  –طنطا  –بنها  –الزقازٌق  –المنصورة 

جامعة األزهر  –الفٌوم( وكلٌة أصول الدٌن  –الوادي ( وكلٌات دار العلوم جامعة ) المنٌا 

 بأسٌوط.

 :االشراف عهً رسائم جايعيت
 
  جامعٌة ماجستٌر ودكتوراة بكلٌة اآلداب وكلٌة أنجاز وإجازة أكثر من أربعة ثالثٌن رسالة

 دار العلوم جامعة المنٌا وكلٌة اآلداب جامعة أسٌوط.

  اإلشراف على عدد من الدراسات العلمٌة لدرجتً الماجستٌر والدكتوراة والتً غطت

فكر فلسفً حدٌث ومعاصر(  –تصوف  –فلسفة  –جوانب الفكر اإلسالمً من ) علم كالم 

 وكلٌة دار العلوم جامعة المنٌا. –وكلٌة اآلداب جامعة اسٌوط  –امعة المنٌا بكلٌة اآلداب ج

 

 انجىائز :

  م.5119جائزة الجامعة التشجٌعٌة فً العلوم اإلنسانٌة عام 

  م.5111جائزة األستاذ المثالً بكلٌة اآلداب جامعة المنٌا 

  المتعددة فً أنشطة العضوٌة الفخرٌة للجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة بالقاهرة لمشاركاته

 الجمعٌة.

  عدد من شهادات التقدٌر على مستوى الجامعة فً مجال االنشطة الطالبٌة وخاصة

 النشاط الثقافً.

 


