
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الحدرج أميرة إبراهيم عبد الغنى  االسن :

 :الىظيفي

 حتى اآلن 2991مدرس من 

 مدرس مساعد من

 معٌد من

 الوؤهالت العلوية :

 - (فسٌر العلمى عند الصٌادلة العرب بعنوان )عناصر المنهج والت -دكتوراه فى الفلسفة 

 م 2991جامعة المنٌا  -كلٌة اآلداب 

 كلٌة  -بعنوان ) الموضوعٌة العلمٌة عند الصٌادلة العرب(  -ماجستٌر فى الفلسفة 
 م2999جامعة المنٌا  -اآلداب 

 م 2991جامعة المنٌا  -كلٌة اآلداب  -لٌسانس فلسفة وعلم نفس  -
 

 البحىخ والوشاريع

 

 دكتورة / أمٌرة إبراهٌم عبدالغنى



 مود ( ضمن أبحاث الكتاب التذكارى عن د/ ) اللغة والمعنى عند د/ زكى نجٌب مح -

 م 1222زكى نجٌب محمود عام 

) األسس الفكرٌة والمنهجٌة للعلم عند د/على مصطفى مشرفة ( ضمن بحوث مؤتمر  -1

 م 1221الدولى ) التراث الحضارى بٌن تحدٌات الحاضر وآفاق المستقبل ( عام 

 
 الندوات والوؤجورات

رؤٌة نقدٌة(  -مشاركة بورقة بحثٌة بعنوان ) حرٌة المرأة بٌن رفاعة الطهطاوى وقاسم أمٌن  -

 م 1222جامعة المنٌا عام  -كلٌة اآلداب  -فى مؤتمر  ) المرأة فى علومنا اإلنسانٌة (  

نظرٌة النسبٌة نموذجا (  -مشاركة بورقة بحثٌة بعنوان ) النظرٌات العلمٌة وأثرها فى المجتمع 

جامعة المنٌا عام  -كلٌة اآلداب  -فى مؤتمر ) العلوم اإلنسانٌة وتحدٌث المجتمع المصرى ( 

 م .1221

 مشاركة بورقة بحثٌة فً مؤتمر مكتبة اسكندرٌة

 
الكحب الورجعية) غير الدراسية( الحً قوث 

 بحأليفها أو جرجوحها

 هناهج البحد

 
 إسهاهات أخري

جامعة  -كلٌة اآلداب  -بعنوان ) الهوٌة فى عالم متغٌر( المشاركة بالحضور فى مؤتمر الدولى 
 م1222المنٌا مارس عام 

التً قدمتها د. نجوى  علم الجمال عند أبى حٌان التوحٌدىإدارة ندوة قسم الفلسفة بعنوان 
 1222 - 21 – 7مصطفى عبد العظٌم، قسم الفلسفة جامعة المنٌا  

 

 الوقررات الدراسية الحً قاهث بحدريسها

 سفة العلومفل
 تارٌخ العلوم عند العرب

 المنطق الصوري
 المنطق الرمزي

 فلسفة اللغة



 الفكر الشرقً القدٌم
 
 

 خبرات إدارية )هن األحدخ لألقدم(

 عضوٌة مجلس القسم وبعض المجالس المنبثقة عن مجلس الكلٌة عبر مسٌرتً فً الكلٌة
 االشراف علً رسائل جاهعية

ـ رسالة ماجستٌر تحت عنوان ) فكرة القانون فى العلوم الطبٌعٌة والعلوم االجتماعٌة( للباحث 

 تمت مناقشتها   -تحت اشراف أ.د محمد السٌد , د/أمٌرة ابراهٌم  -قطب عبد الستار

رسالة ماجستٌر تحت عنوان ) موقف من الطبٌعة االنسانٌة دراسة فى فكر تشارلز دارون  -

د /  -تحت اشراف أ.د بهاء دروٌش  -للباحثة لمٌاء عز الدٌن عبد الحمٌد  -د(  وسٌجموند فروٌ

 ) لم تناقش بعد (. -أمٌرة ابراهٌم 

 


