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 السیرة الذاتیة لألستاذة الدكتورة یمنى طریف الخولي                

           
  یُمنى طریف أمین الخولي :                  االسـم  •
  كلیة اآلداب ــ جامعة القاھرة، قسم الفلسفةبأسـتاذ :    الوظیفة الحالیة  •
 فلسفة العلوم ومناھج البحث التخصص الدقیق:   •
 9شارع متحف المنیل  شقة 10:     عنوان اإلقامة •

 جمھوریة مصر العربیة  -القاھرة  -منیل الروضة                  
         0101642230  محمول:          23644164  :المنزل ھاتف•
  philoyomna@hotmail.com برید إلكتروني:                 
  1955أغسطس  31اریخ المیالد :  ت•

 الشھادات  العلمیة : 
حتمی�ة ف�ي العل�م البرسالة موض�وعھا " مب�دأ ال، 1985رف األولى، جامعة القاھرة، دكتوراه بمرتبة الش -

 المعاصر و مشكلة الحریة"
عن�د  بیعیةالط برسالة موضوعھا " فلسفة العلوم ،1981 ،جامعة القاھرة العام ،الماجستیر بتقدیر ممتاز - 

   .مع الجامعات األخرى : نظریتھ في تمییز المعرفة العلمیة"، مع التوصیة بالطبع والتبادلكارل بوبر
دور م��ایو  ، جامع��ة الق��اھرة كلی��ة اآلداب ،م��ن قس��م الفلس��فة األول��ى اللیس��انس الممت��ازة بمرتب��ة الش��رف -

1977. 
ب��آداب  تق��ویم وتط��ویر األداء الج��امعي ، وح��دةةم��دخل إل��ى ج��ودة الب��رامج التعلیمی�� دورات تدریبی��ة :

 2005 القاھرة،
 

 جامعة القاھرة –كلیة اآلداب  –: بقسم الفلسفة  التدرج الوظیفي 
  11/2/2009وحتى  2006 /12/2الفلسفة اعتبارا من  سمرئیس ق •
    30/6/1999اعتبارا من   أستاذ  •
 23/10/1991اعتبارا من   أستاذ مساعد •
   30/12/1985اعتبارا من   مدرس •
 30/12/1981اعتبارا من   مدرس مساعد •
 30/10/1977اعتبارا من     معیدة •

 
ف�ي الثقاف�ة  وتوطین�ھ التفكی�ر العلم�ي ح�ث وتفعی�ل منط�قمدرس�ة من�اھج الب :المدرسة العلمی�ة
 .، وتمتد أصولھا إلى التجریبیة والعقالنیة العلمیةالعربیة اإلسالمیة
ت دراس��یة وإلق��اء محاض��رت ووض��ع امتحان��ات ف��ي المرحل��ة تص��میم وت��ألیف مق��ررا الخب��رة التدریس��یة:

 الجامعیة األولى وفي مرحلة الدراسات العلیا، في:
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الفلس�فة  –الفلس�فة المعاص�رة   –ت�اریخ العل�م والعل�وم عن�د الع�رب  –مناھج البحث العلمي  –فلسفة العلوم 
  .بیئةفلسفة ال – باللغة اإلنجلیزیة حدیثة ومعاصرة نصوص فلسفیة –السیاسیة 

 
 مھام علمیة خارج البالد:

 .2015 -2013ي نیجیریا، بیلو ف بحامعة أحمد لتأسیس قسم للفلسفة أستاذ الدراسات العلیا •
مایو  -، أبریل ة األمریكیةدالوالیات المتحة في جامعة ھیوستن، وزیارة جامعة ھاواي، علمیمھمة  •

2013. 
 .2012ینایر 23 ،المكتبة الوطنیة بالكویت"فلسفة العلم تحریرا للشعوب"،محاضرة عامة ألقیت ب •
 الیابان: -(نیشي بونكن) بكیوتو مركز األبحاث الدولي للدراسات الیابانیةفي  •

 .2008سبتمبر  -زمیل زائر أغسطس     -                         
 .2006نوفمبر  30من أول أغسطس إلى بروفیسیر باحث زائر بدرجة      -                         
 2005زمیل زائر، من فبرایر إلى مایو       -                        

"فلس��فة العل��م ف��ي العق��د األخی��ر م��ن الق��رن العش��رین" ، محاض��رة عام��ة ألقی��ت ف��ي جامع��ة اإلم��ارات  •
 .2002مارس  24العربیة المتحدة، العین، 

 . 2002مارس  26، یة المتحدةاإلمارات العرب في جامعة رئاسة سیمنار "مشكلة العلوم االجتماعیة" •
"القومیة العربیة والمشروع الثقافي العرب�ي"، محاض�رة ألقی�ت ف�ي األس�بوع الثق�افي بجامع�ة دمش�ق،  •

  .2000مایو 10
االشتراك بأبح�اث ف�ي العدی�د م�ن الم�ؤتمرات العلمی�ة مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة دمشق، و بخالف -

 ...... والرباط مالیزیاو ردن والسعودیة والكویت وتونس والجزائرالدولیة في الیابان وسوریا ولبنان واأل
 
 

 المنشورة كتبال                                               
 :اً تألیف       

 
، الھیئ��ة العام��ة العل��م و االغت��راب و الحری��ة: مق��ال ف��ي فلس��فة العل��م م��ن الحتمی��ة إل��ى الالحتمی��ة .1

ثانی��ة مزی��دة و منقح��ة بعن��وان: فلس��فة العل��م م��ن الحتمی��ة إل��ى  . طبع��ة1987للكت��اب، الق��اھرة، 
    صفحة) 484.(2006عام  مكتبة األسرة. طبعة ثالثة في 2000الالحتمیة، دار قباء، القاھرة، 

. 1989، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب، الق�اھرة، فلسفة كارل بوبر: منھج العلم.. منطق العل�م  .2
 صفحة) 540. (2004ة للكتاب، طبعة ثانیة عن الھیئة العام

. طبع�ة ثانی�ة دار 1990، دار الثقافة الجدی�دة، الق�اھرة، الحریة اإلنسانیة و العلم: مشكلة فلسفیة  .3
 .صفحة) 245(2009الثقافة العربیة 

، و 1990، دار الثقاف�ة، الق�اھرة، طبع�ة أول�ى مشكلة العلوم اإلنسانیة: ت�ـقنینھا و إمكانی�ة حلھ�ا  .4
.  وطبع��ة ص��ادرة ع��ن الھیئ��ة العام��ة للكت��اب، الق��اھرة، 2000، 1996،1998ة طبع��ة ثانی��ة مزی��د

 . وطبعة س�ابعة ع�ن دار رؤی�ة2002. طبعة سادسة مزیدة ومنقحة عن دار قباء، القاھرة، 1992
 )2014(طبعة الكترونیة مجانیة في مؤسسة ھنداوي . صفحة) 260( .2011

. طبع�ة ثانی�ة، 1995، دار الثقاف�ة، الق�اھرة، بلالطبیعیات في علم الكالم: من الماضي إلى المستق .5
(طبع���ة  .2010ص���فحة). طبع���ة ثالث���ة، دار رؤی���ة، الق���اھرة  215. (1998دار قب���اء، الق���اھرة، 

 )2014الكترونیة مجانیة في مؤسسة ھنداوي 
 صفحة) 200. (1997، دار الثقافة، القاھرة، بحوث في تاریخ العلوم عند العرب   .6
. 1998، دار قب�اء للطباع�ة والنش�ر، الق�اھرة، اسة في فلسفة ب�اول تیل�یش: درلوجودیة الدینیةا  .7

 .2007ثالثة صفحة)، طبعة 156(
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 ص�فحة). 158. (1999، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب، الق�اھرة، الزمان في الفلس�فة و العل�م  .8
 )2014(طبعة الكترونیة مجانیة في مؤسسة ھنداوي 

، دار المع��ارف، الق��اھرة، 652، سلس��لة اق��رأ، الع��دد تجدی��دأم��ین الخ��ولي و األبع��اد الفلس��فیة لل .9
 )2014 (طبعة الكترونیة مجانیة في مؤسسة ھنداوي صفحة) 135. (2000

، سلس�لة ع�الم المعرف�ة، فلسفة العلم في القرن العشرین: األصول.. الحصاد.. اآلف�اق المس�تقبلیة .10
ص�فحة).  500. (2000، دیس�مبر 264المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكوی�ت، الع�دد 

(طبع��ة الكترونی��ة مجانی��ة ف��ي  .2009طبع��ة ثانی��ة ع��ن الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب. الق��اھرة، 
 .)2014 مؤسسة ھنداوي

 474(2012الطبع�ة الس�ابعة  . 2002، دار الثقاف�ة العربی�ة، الق�اھرة، محاضرات في منھج العلم .11
 صفحة)

  صفحة) 134. (2008ء الحدیثة، القاھرة، دار قبا ،ركائز في فلسفة السیاسة .12
 120( .2012مرك�ز التعل�یم المفت�وح، جامع�ة الق�اھرة،  ،مدخل إلى فلسفة العلم ومن�اھج البح�ث  .13

 صفحة)
الھیئ���ة العام���ة لقص���ور الثقاف���ة، سلس���لة األعم���ال الخاص���ة، الق���اھرة، ، النس���ویة وفلس���فة العل���م .14

 صفحة) 150(.2014
 .2015لمصریة العامة للكتاب، القاھرة، الھیئة ا  ،مفھوم المنھج العلمي .15
 (تحت الطبع). ،نحو منھجیة علمیة إسالمیة: توطین العلم في ثقافتنا .16

 
 

 :تقدیم وإضافة ھوامش)(مصحوبة ب : ترجمة     
   

. و یتض�من 1994في الریاضیات و فلسفتھا عند الع�رب، دار الثقاف�ة للنش�ر و التوزی�ع، الق�اھرة،  •
راش��د بعن��وان: القابلی��ة للتص��ور  تق��دیم و دراس��ة ل��نص لل��دكتور رش��ديترجم��ة ع��ن اإلنجلیزی��ة و 

 14اب��ن میم��ون ف��ي القض��یة ت ف��ي التفكی��ر البرھ��اني: الس��جزي والقابلی��ة لإلثب��اوالقابلی��ة للتخی��ل و
  صفحة) 123الكتاب الثاني، من كتاب أبوللونیوس " القطوع المخروطیة". (

، المش�روع الق�ومي للترجم�ة، آخ�رلیق، بمش�اركة ، ترجمة و تقدیم و تعقصة العلم، رج.ج. كراوث •
 صفحة) 327. (1999،  مكتبة األسرةفي  2. ط1998المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، 

، ترجم�ة وتق�دیم وھ�وامش، سلس�لة أسطورة اإلطار: ف�ي دف�اع ع�ن العل�م و العقالنی�ةكارل بوبر،  •
ع�ن الھیئ�ة منقح�ة طبع�ة ثانی�ة . ص�فحة) 320. (2003، م�ایو 292عالم المعرف�ة الكوی�ت، الع�دد 

 .2015العامة لقصور الثقافة، القاھرة، 
، سلسلة عالم المعرفة، المجل�س أنثویة العلم: العلم من منظور الفلسفة النسویةلیندا جین شیفرد،  •

طبع��ة ثانی��ة منقح��ة   .2004، أغس��طس 306ال��وطني  للثقاف��ة والفن��ون واآلداب، الكوی��ت، الع��دد 
 .2015القاھرة، دار رؤیة،  ومزیدة عن

، بمش��اركة د. أحم��د ف��ؤاد باش��ا، فلس��فة الك��وانتم: فھ��م العل��م المعاص��ر وتأویل��ھروالن أومن��یس،  •
، أبری��ل 350سلس��لة ع��الم المعرف��ة، المجل��س ال��وطني للثقاف��ة والفن��ون واآلداب، الكوی��ت، الع��دد 

 صفحة) 380. (2008
ز: الفلس�فة م�ن أج�ل ع�الم بع�د نقض مركزی�ة المرك�وما ناریان (محررتان)، أ ساندرا ھاردنج  و •

للثقاف��ة والفن��ون المجل��س ال��وطني  ، سلس��لة ع��الم المعرف��ة،اس��تعماري متع��دد الثقاف��ات ونس��وي
ر ) ین��ای396ع��دد ( الج��زء الث��اني،  1220) دیس��مبر 395ع��دد ( الج��زء األول .واآلداب، الكوی��ت

2013. 
 وأیضاً:        
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عة كمب�ردج ف�ي النق�د األدب�ي، المجل�د الث�امن: ، في: موس�والفینومینولوجیا روبرت ھولب، -     
م��ن الش��كالنیة إل��ى م��ا بع��د البنیوی��ة، تحری��ر رام��ان س��لدن، المش��روع الق��ومي للترجم��ة، المجل��س 

 .476-439. ص2006األعلى للثقافة، القاھرة، 
  ، م��ا وراء العل��م: الس��یاق اإلنس��اني األرح��ب: ج��ون ب��ولكین ھ��ورن، ع��رض نق��دي لكت��اب  -      

 .2000روض، المكتبة األكادیمیة، القاھرة، لسلة عس
 

 تقدیم وإضافة ھوامش):(مصحوبة ب  مراجعة ترجمة: 
 

، ترجمة د. عبد النور عبد المنعم، سلس�لة ع�الم المعرف�ة، أخالقیات العلم: مدخلدیفید ب. رزنیك،  •
 صفحة)294. (2005، یونیو 316المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، العدد 

، ترجم�ة د. ع�ادل مص�طفى، مدخل إلى الفلسفة، مزود بمعجم فلسفي معاص�رولیم جیمس إیرل،  •
ص�فحة).  448.(2005، 962المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، الق�اھرة، الع�دد 

 .2011طبعة ثانیة عن دار رؤیة 
 

 
 أبحاث منشورة في إصدارات محكمة:

 
مجل��ة ع��الم الفك��ر،  ف��ي: الع��الم اإلس��المي: رؤی��ة فلس��فیة، نح��و ت��وطین المنھجی��ة العلمی��ة ف��ي .1

دیس��مبر  -والفن��ون واآلداب، الكوی��ت، أكت��وبر ة، الع��دد الث��اني، المجل��س ال��وطني للثقاف��43المجل��د
 .178-119ص  . ص2014

، ف�ي: الح�وار والحقیق�ة والدیمقراطی�ة، : مراجع�ة لرؤی�ة بوبری�ةالدیمقراطیة بین الحوار واإلطار .2
 عل�وم اإلنس�ان بجبی�ل برعای�ة الیونیس�كو،ال�دولي ل مركزالر الفلسفي الدولي المنعقد بأعمال المؤتم

 .124-112ص ص . 2013دیسمبر  6- 4 لبنان،
ف�ي: الفلس�فة ف�ي ق�راءة ف�ي الفك�ر العرب�ي الح�دیث،  نشأة الفلسفة اإلس�المیة تط�ورا لعل�م الك�الم: .3

)، 2008د ف��ي َعّم��ان ف��ي أكت��وبر راءة منھجی��ة ومعرفی��ة، (أعم��ال م��ؤتمر عق��الفك��ر اإلس��المي: ق��
تحریر رائد عكاشة ومحمد على الجندي ومروة خرمة، المعھد العالمي للفك�ر اإلس�المي بالتع�اون 

  .183 -163. ص ص 2012مع وزارة الثقافة، عمان، 
4. Where is Philosophy?, in: Proceedings of Cairo Symposium on Japan 

Studies، ed. by Adel Amin Saleh & Shohei Yoshida، Special Edition of 
Journal of the International Student Centre، Yokohama National 
University، Vol. 19، 2011. Pp132- 146. 

في:أعم�ال الن�دوة الدولی�ة: قض�ایا الم�نھج ف�ي الدراس�ات اللغوی�ة  ،مفھوم المنھج: تحل�یالت أولی�ة .5
 .53-29ص . 2010 الریاض، امعة الملك سعود،واألدبیة: النظریة والتطبیق، ج

ف�ي: فلس�فة الحری�ة، أعم�ال الن�دوة الفلس�فیة الس�ابعة عش�ر الت�ي  الحریة في الطبیعة: ماذا تعن�ي؟، .6
نظمتھ��ا الجمعی��ة الفلس��فیة المص��ریة بجامع��ة الق��اھرة، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربی��ة، بی��روت، 

 .80-69. ص ص 2009مارس 
7.   The Beginning of the Philosophy of Science in Japan and in the 

Arab World: A Comparative Approach، In: International 
Symposium: Cairo Conference on Japanese Studies (2006)، ed. by 
IKEUCHI Satoshi، International Research Center for Japanese Studies، 
Kyoto، First edition published in December 2007. Pp 35-58. 
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، ف��ي مجل��ة: دراس��ات یابانی��ة وش��رقیة، مرك��ز الدراس��ات الفلس��فة ف��ي تجرب��ة الحداث��ة الیابانی��ة .8
-99. ص 2007الشرقیة بجامعة القاھرة ومركز سیسمور بجامع�ة دوشیش�ا، الع�دد األول، یولی�و 

131 . 
ة  دد الث�اني، المجل�س ال�وطني للثقاف�، الع�34، في: مجلة ع�الم الفك�ر، المجل�دالنسویة وفلسفة العلم .9

 .69-9. ص 2005دیسمبر  -اآلداب، الكویت، أكتوبروالفنون و
، ف�ي: مجل��ة ع��الم ج�دل المثالی��ة و الواقعی�ة ف��ي التص��ور األنطول�وجي للع��الم عن�د برتران��د رس��ل  .10

 -یولی�و الفكر، المجلد الثالثین، العدد األول، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون واآلداب، الكوی�ت، 
 .50-7. ص 2001سبتمبر 

العص��ر، المجل��س ، ف��ي: مجل��ة الفلس��فة والھیرمنیوطیق��ا و إمكانی��ات الم��نھج الفینومینول��وجي  .11
 .189-184. ص 1999األعلى للثقافة، القاھرة، العدد األول، 

، في: مجلة كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، المنھج في مشروع "التراث و التجدید": دراسة نقدیة  .12
 .164-105. ص 1996، العدد الثاني، أبریل 56لد المج

، ف�ي: مجل�ة كلی�ة اآلداب، جامع�ة الق�اھرة، الع�دد إدالرد الباثي و مدارس الریاض�یات ف�ي قرطب�ة  .13
 . 265-247. ص 1992، مارس 53

، ف��ي: مجل��ة ع��الم الفك��ر، المجل��د العش��رون، الع��دد الث��اني، ب��ول تیل��یش: فیلس��وف عل��ى الح��دود  .14
 .478-421. ص 1989سبتمبر  -قافة والفنون واآلداب، الكویت، یولیوالمجلس الوطني للث

، في: مجلة ألف، الجامع�ة األمریكی�ة بالق�اھرة، الع�دد التاس�ع، إشكالیة الزمان في الفلسفة والعلم  .15
 .70-8.  ص ص  1989

 
 "لتحقیق ھدف فلسفي عیني طبقا لمناسبة فكریة":  في مشروعات:منشورة بحوث تطبیقیة 

 
، في الكتاب التذكاري: الدكتور ذك�ي نجی�ب محم�ود فیلس�وفاً و أدیب�اً و لوضعیة المنطقیة؟ما ھي ا .1

 .89-71. ص ص 1987معلماً، جامعة الكویت، 
، ف�ي: الكت�اب الت�ذكاري لل�دكتور توفی�ق الطوی�ل، الرؤیا عند اإلسالمیین من مدخل إبس�تمولوجي .2

 .237-209. ص ص 1992منشورات جامعة القاھرة، 
، الھیئ��ة العام��ة للكت��اب، مكتب��ة األس��رة، سلس��لة ت��راث اإلنس��انیة ف��ي لكونفوش��یوسالمنتخب��ات  .3

 صفحة) 40. (كتیب في 1994القاھرة، 
: الفك�ر 16و 15، ف�ي: مجل�ة قض�ایا فكری�ة، الكت�اب القطیعة المعرفی�ة و الفك�ر العرب�ي المعاص�ر .4

 .246-239. ص ص 1995العربي على مشارف القرن الحادي و العشرین، القاھرة، یولیو 
، مقدمة لكتاب " الخی�ر ألم�ین الخ�ولي ال�ذي التطور و التجدید في الفكر الدیني عند أمین الخولي .5

. ص ص  1996ینشر ألول مرة بمناسبة الذكرى المئویة لمیالده، دار الكتب المص�ریة، الق�اھرة، 
1-33. 

ات نقدی�ة ف�ي فك�ر ، ف�ي: ج�دل األن�ا واآلخ�ر: ق�راءجدل األنا واآلخر في مشروع التراث والتجدید .6
 .196-181. ص ص 1997حسن حنفي في عید میالده الستین، مكتبة مدبولي الصغیر، القاھرة، 

، ف��ي: الكت��اب الت��ذكاري لل��دكتور ذك��ي نجی��ب محم��ود، المجل��س األعل��ى للثقاف��ة لم��نھج العلم��يا .7
 .356-339. ص ص 1998القاھرة، 

: د. محم�ود ف�وزي المن�اوي، ف�ي ، منش�ور ف�ي كت�ابفي قض�یة تعری�ب العل�وم م�ن زوای�ا متع�ددة .8
 .29 -25.ص 2005التعریب والتغریب، مركز األھرام للترجمة والنشر، القاھرة، 

مجل�ة التس�امح، وزارة  مح�ور فلس�فة الحری�ة ف�ي: نظریة الحریة في الفلسفة السیاسیة األوربیة، .9
 .65:  49ھـ. ص ص 1430م/ 2009، شتاء 25األوقاف والشئون الدینیة، سلطنة عمان، العدد 

ف�ي الكت�اب الت�ذكاري: عب�د الغف�ار مك�اوي إنس�انا وفیلس�وفا قراءة في كتاب "تجارب فلس�فیة"،   .10
. ص 2014)، مرك�ز الكت�اب للنش�ر، الق�اھرة، 12وأدیباً، منشورات الجمعیة الفلس�فیة المص�ریة (

 .80 -77ص 
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 مؤتمرات دولیة: ألقیت فيأبحاث 
 
، ف�ي الن�دوة الدولی�ة: من�اھج علم أصول الفقھ كرس�الة منھجی�ة: استش�راف آف�اق تفاع�ل منھج�ي .1

البحث في العل�وم اإلس�المیة والواق�ع المعاص�ر، عق�دتھا مؤسس�ة دار الح�دیث الحس�نیة للدراس�ات 
 .2014إبریل  4-2، المملكة المغربیة، الرباط اإلسالمیة العلیا،

: الح�وار العلم�ي ال�دولي م�ؤتمرالف�ي  الدیمقراطیة بین الحوار واإلطار: مراجع�ة لرؤی�ة بوبری�ة، .2
والحقیق��ة والدیمقراطی��ة، ال��ذي عق��ده المرك��ز ال��دولي لعل��وم اإلنس��ان بجبی��ل، برعای��ة الیونیس��كو، 

 .2013دیسمبر  6-4 لبنانومشاركة االتحاد الفلسفي العربي، 
، في المؤتمر الدولي الثالث للرابطة العالمی�ة المیة في العلوم اإلنسانیةأصول المیثودولوجیا اإلس .3

 .2011دیسمبر  8-6،كواال المبورلعلماء النفس المسلمین، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، 
س�م اللغ�ة الیابانی�ة وآدابھ�ا لدراس�ات الیابانی�ة ف�ي مص�ر، عق�ده قواق�ع ا :، في م�ؤتمرأین الفلسفة؟ .4

 29-28ة للتع��اون ال��دولي، الش��تراك م��ع جامع��ة یوكوھام��ا والمؤسس��ة الیابانی��بجامع��ة الق��اھرة با
  .2010نوفمبر 

الدراس��ات اللغوی��ة واألدبی��ة: النظری��ة  : قض��ایا الم��نھج ف��يالن��دوة الدولی��ة ، ف��يمفھ��وم الم��نھج .5
 ).ھـ24/3/1431-21(2010مارس  10-7، الریاضوالتطبیق، جامعة الملك سعود، 

مي: ق��راءة ، ف��ي: م��ؤتمر الفلس��فة ف��ي الفك��ر اإلس��الكتط��ور لعل��م الك��المنش��أة الفلس��فة اإلس��المیة  .6
المعھ�د الع�المي للفك�ر اإلس�المي بالتع�اون م�ع الجامع�ة األردنی�ة ووزارة  منھجیة ومعرفیة، أقامھ

 .2008أكتوبر  30-29 عمان الثقافة،
واألس��بانیة الفلس��فة األندلس��یة العربی��ة  ال��دولي: رمم��ؤتال، ف��ي الریاض��یات ف��ي م��دارس األن��دلس .7

 الق�اھرة، ، آداب القاھرة بالتعاون مع معھد ثربانتس ومركز الدراسات اإلیبروأمریكی�ة،المعاصرة
 .2008مارس  9-11

م�ؤتمر االجتھ�اد ف�ي: إبستمولوجیا االجتھاد: نحو توطین الظ�اھرة العلمی�ة ف�ي الثقاف�ة العربی�ة،  .8
 .2008فبرایر   28-26 الجزائر،  المكتبة الوطنیة دتھورھانات التحدیث في الوطن العربي، عق

، ف��ي: الم�ؤتمر ال��دولي لطبیع��ي عن�د الع��رب م�ن منظ��ور فلس�فياألبع�اد الحض�اریة لت��اریخ العل�م ا .9
 .2007أبریل  26-24جامعة القاھرة،  –الثاني عشر للفلسفة اإلسالمیة، كلیة دارالعلوم 

جامع��ة دراس��ات الیابانی��ة، لل ، م��ؤتمر الق��اھرةدراس��ة مقارن��ة :ب��دایات فلس��فة العل��م ق��ي الیاب��ان  .10
-5 القاھرة، ،(نیشي بونكن) القاھرة بالتعاون مع مركز األبحاث الدولي للدراسات الیابانیة بكیوتو

 . 2006نوفمبر  6
 ، ف�ي: الن�دوة الدولی�ة الت�ي أقیم�ت بجامع�ةالنتائج اإلبستمولوجیة واألنطولوجیة للنظریة النس�بیة .11

 . 2005دیسمبر  14-12تونس ه ومضامینھ ونتائجھ"،تونس بعنوان: "العلم اآلینشتیني: جذور
م��ؤتمر الدراس��ات الیابانی��ة ف��ي مص��ر، جامع��ة الق��اھرة ، في:ح��ول ق��یم علمی��ة یابانی��ة وتفعیلھ��ا .12

-20بالتعاون مع مركز اإلعالم والثقافة بسفارة الیابان ومؤسسة الیابان للتعاون الدولي بالقاھرة، 
 .  2004نوفمبر  21

الم�ؤتمر ال�دولي األول لقس�م الفلس�فة ب�آداب الق�اھرة، ، في:فة العلم النسویةأطروحة تطبیقیة لفلس .13
أبری�ل  22-21الفلسفة التطبیقیة : الفلس�فة لخدم�ة قض�ایانا القومی�ة ف�ي ظ�ل التح�دیات المعاص�رة، 

2004. 
الم�ؤتمر ال�دولي "الم�رأة العربی�ة و اإلب�داع "، المجل�س األعل�ى ، في:ق�یم اإلب�داع العلم�يالمرأة و .14

 .                                                 2002أكتوبر  31إلى  26من  ،رةافة، القاھللثق
: الثقاف�ة الكوی�ت م�ؤتمر الفلس�فة ال�دولي األول بجامع�ة ف�ي: ،الثقافة من المنظور الفلس�فيالعلم و .15

 .2001نوفمبر  7-4، الكویت العلمیة من المنظور الفلسفي،



 7 

م���ؤتمر" ح���وار ، ف���ي: ل���ى العل���م الح���دیث عب���ر ح���وض المتوس���طانتق���ال الریاض���یات العربی���ة إ .16
الحضارتین العربیة و الغربیة عب�ر المتوس�ط" ال�ذي أقامت�ھ جامع�ة بی�روت العربی�ة بالتع�اون م�ع 

 .2001مایو  9 -7 بیروتاألوربي بباریس،  -مركز الدراسات العربي
إسھام العرب في ""  و ربياألصول الفلسفیة لتصور الطبیعة في التراث الع"  :االشتراك ببحثین .17

الندوة الدولیة للتراث العلمي العربي، المجلس األعل�ى للثقاف�ة، الق�اھرة،  :في "،فلسفة الریاضیات
 ..1996یولیو  24 – 22

، في: المؤتمر ال�دولي الثال�ث للحض�ارة األندلس�یة إدالرد الباثي و مدارس الریاضیات في قرطبة، .18
المص��ري للدراس��ات اإلس��المیة بمدری��د ومعھ��د التع��اون م��ع بالتع��اون م��ع المعھ��د  جامع��ة الق��اھرة

   . 1992ینایر  14- 11 القاھرة، ،العالم العربي بمدرید
 
  : مؤتمرات و ندوات متخصصة ألقیت في أوراق   
 
وتطویر الدرس الفلسفي في مصر،  تطبیقیةالفلسفة ال ملتقى في فلسفة العلم النسویة فلسفة تطبیقیة، .1

  .2015یولیة  26على للثقافة، القاھرة، عقده المجلس األ
، ف��ي ن�دوة الجمعی��ة الفلس��فیة ك�ارل ب��وبر: س�یرة ذاتی��ة وفكری�ة ض��د الوض�عیة .. ض��د الص�ھیونیة .2

 .  2013فبرایر ونوقشت في ندوة ، 2012دیسمبر  14-10السنویة  المصریة
مناس�بة اختی�ار إلس�كندریة ملتق�ى الحض�ارات، ب، ف�ي ن�دوة: اعلمي لمدرسة اإلس�كندریةاإلسھام ال .3

كندریة عاصمة للثقافة اإلسالمیة، الجمعیة الفلسفیة المصریة بالتعاون م�ع مكتب�ة اإلس�كندریة ساإل
 .2008دیسمبر  17 -13وجامعة اإلسكندریة والمعھد السویدي، اإلسكندریة، دیسمبر 

ر: آداب ، ف�ي م�ؤتمتدریس التفكیر العلمي ورأب الصدع ب�ین العل�وم الطبیعی�ة والعل�وم اإلنس�انیة .4
 . 2008مایو  6-4یتھا الثانیة، كلیة اآلداب باالشتراك مع مؤسسة كونراد إیدناور، القاھرة في مئو

-9جامع��ة قن��اة الس��ویس، ،الفلس��فیة المص��ریةالجمعی��ة لطة الثقاف��ة، ف��ي ن��دوة: س��، س��لطة العل��م .5
 .2007دیسمبر 12

جامع�ة  ،الفلس�فیة المص�ریة ، الجمعی�ةةحری�فلس�فة ال: ف�ي ن�دوة، ؟الحریة في الطبیع�ة: م�اذا تعن�ي .6
 .2005دیسمبر  19-17القاھرة، 

، الجمعی�ة الفلس�فیة ن�دوة: فلس�فة المقاوم�ة، ف�ي مقاوم�ة لالس�تعمار الغرب�ي الفلسفة النسویة للعلم .7
 .2004دیسمبر  22-12جامعة القاھرة،  ،المصریة

ع مكتب��ة ، ف��ي م��ؤتمر: دور مش��رومش��روع مكتب��ة األس��رة: رؤی��ة عام��ة لإلیجابی��ات و الس��لبیات .8
 .2003مارس  12-10یة الثقافیة لمصر، جامعة المنیا،األسرة في البن

الجمعی��ة الفلس��فیة ، ف��ي: ن��دوة الت��راث ب��ین الفلس��فة والعل��وم االجتماعی��ة، العل��م تجرب��ة إنس��انیة .9
 26-24مرك��ز البح��وث والدراس���ات االجتماعی��ة بجامع��ة الق���اھرة ، المص��ریة، یاالش��تراك م���ع 

 .2002دیسمبر 
قومیة، أكادیمیة البحث  في ندوة: تدریس تاریخ و فلسفة العلوم ضرورة ،وفلسفة العلوم العقالنیة .10

 .2001نوفمبر  11التكنولوجیا، القاھرة، العلمي و
، في ندوة: الفكر الدیني و مستقبل الق�یم عل�ى مش�ارف الق�رن الق�ادم، القیم والدین في القرن القادم .11

 .1999مایو  19جیلیة للخدمات االجتماعیة، القاھرة، مركز حوار الحضارات بالھیئة القبطیة اإلن
 ،جامع�ة الق�اھرة الجمعیة الفلسفیة المص�ریة، في ندوة: الخطاب الفلسفي، ،العلم: خطاب أم فاعلیة .12

 .1997دیسمبر  22:20
ف��ي م��ؤتمر: االس��تنارة الدینی��ة والتفكی��ر  ،ب��ین االس��تنارة الدینی��ةالتفكی��ر العلم��ي والعالق��ة بین��ھ و .13

 الح���وار بالھیئ���ة القبطی���ة اإلنجیلی���ة و افتتح���ھ ش���یخ األزھ���ر،قامت���ھ إدارة الدراس���ات والعلم���ي، أ
 .1997سبتمبر  4:2 سكندریة،اإل

 ، في ندوة: فلسفة التاریخ و ال�وعي بالت�اریخ، الجمعی�ة الفلس�فیةفلسفة العلم و الوعي بتاریخ العلم .14
 .1996دیسمبر  19-17 جامعة القاھرة، ،المصریة
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ف��ي ن���دوة: المئوی��ة الرابع��ة لم���یالد دیك��ارت، آداب الق���اھرة  ،لعل���م الح��دیثدیك��ارت و تأس��یس ا .15
 .1996نوفمبر  10باالشتراك مع السیداج، 

األص��الة و  –، ف��ي ن��دوة: أم��ین الخ��ولي س��یر: أم��ین الخ��ولي ھیرومنیوطیقی��اً ب��ین األدب و التف .16
 .1996أبریل  8: 6المعاصرة، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، 

ي مدرسة اإلسكندریة من ھندسة السطح المستوي (أقلی�دس) إل�ى ھندس�ة القط�وع الریاضیات ف .17
في مؤتمر: مدرسة اإلس�كندریة عب�ر العص�ور، جامع�ة اإلس�كندریة،  ،المخروطیة (أبوللونیوس)

 .1994یولیو  12: 9
ف��ي ن��دوة: نح��و مش��روع حض��اري جدی��د،  ،المش��روع الحض��اري؟الم��نھج العلم��ي: كی��ف یفی��د  .18

 .1992یونیو  29:27جامعة القاھرة،  -كلیة دار العلوم المصریة،  الجمعیة الفلسفیة
ف�ي ن�دوة: نح�و عل�م ك�الم جدی�د، جامع�ة األزھ�ر،  ،طبیعیات علم الكالم من منظور فلس�فة العل�وم .19

 .   1992یونیو 29:27
 

 :في مجالت ثقافیة منشورة دراسات
 

لعربیة، المملكة العربی�ة الس�عودیة، ، المجلة االحسن بن الھیثم بین عبد الحمید صبرة ورشدي راشد -1
 .8-4. ص ص 2014، دیسمبر 457الریاض. العدد 

 ، أبری�ل54الق�اھرة، الع�ددة، مؤسس�ة األھ�رام، مجل�ة الدیمقراطی�، الحوار والحقیقة والدیمقراطی�ة  -2
 .30-27  . ص2014

لع�ددان الثال�ث والراب�ع، ، مجلة الفلسفة والعصر، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، االفلسفة واللغة - 3
 .372-369. ص ص 2004-2005

–87. ص2004، مارس 14القاھرة، العددة، مؤسسة األھرام، مجلة الدیمقراطی اإلسالم والغرب،  -4
92 

 .2004، ینایر 6، مجلة أون، جامعة عین شمس،القاھرة، العدد العلم بین الفلسفة والتاریخ  - 5
 . 85-82. ص ص 2003، سبتمبر 82ھرة، العدد ، مجلة سطور، القاما الحقیقة؟  - 6
 .87-85. ص ص 2003، أغسطس 81، مجلة سطور، القاھرة، العدد فلسفة العلم.. لماذا؟  - 7
، ص 2003، مارس 17، مجلة المحیط الثقافي، القاھرة، العدد الثورة العلمیة من منظور معرفي  - 8

 .53 -51ص 
، 43، مجل��ة وجھ��ات نظ��ر، الق��اھرة، الع��ددتفكی��ر العلم��يمئوی��ة ك��ارل ب��وبر: ق��رن ت��وھج فی��ھ ال  - 9

 .34-30. ص ص 2002أغسطس 
. ص 1999، یولی�و 32، مجلة سطور، القاھرة، الع�دد العلم.. التقدم.. الثورة: االختیار العقالني  - 10

 .17-16ص 
، 186ع�دد ، مجل�ة المنت�دى، دب�ي، اللم النابغ�ة أب�ي الریح�ان محم�د البیرون�ياالمنھج عند الع�    - 11

 .50-46. ص ص 1999ینایر 
 1998دیس�مبر  25، دراسة في جزأین، مجلة سطور، الق�اھرة، الع�دد اإلیدیولوجیا و عالقاتھا   - 12

 .70-68ص ص  1999ینایر  26، و العدد 63-61ص ص 
 ،1997س�بتمبر  170، مجلة المنتدى، دبي، العدد جابر بن حیان: أعلم علماء العصور الوسطى - 13
 .48-44ص ص 13
، مجلة رحیق العلم  الصادرة عن لجنة الثقافة العلمیة ب�المجلس األعل�ى للثقاف�ة، ما ھو علم العلم  - 14

 .8-6. ص 1997، فبرایر 2القاھرة، العدد 
 .201-199. ص ص 1995، أبریل 149، مجلة القاھرة، العدد قصة العلم: لكل مرحلة حقھا  - 15
. ص 1995، یونی�و 151، مجل�ة الق�اھرة، الع�دد ك�ر العرب�ي المعاص�رجدل األنا و اآلخر ف�ي الف  - 16

 .224-213ص 
 .97-80. ص ص 1994، أكتوبر 143، مجلة القاھرة، العدد كارل بوبر: الحصاد الباقي  – 17
 .23-18. ص ص 1994، مایو 130، مجلة المنتدى، دبي، العدد الریاضیات عند العرب - 18
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 .202-194. ص ص 1993، نوفمبر 123مجلة القاھرة، العدد ، جالیلیو: صورة عن قرب  - 19
 .9-6. ص ص 1988، یولیو 85، مجلة القاھرة، العدد الشك من الغزالي إلى دیكارت  - 20

 .79-77.  ص 1992، أكتوبر 23، مجلة الیسار، القاھرة، العدد اللیبرالیة الغربیة ووجھھا القبیح - 21 
 .25-22. ص ص 1992، یولیو 108، مجلة المنتدى، دبي، العدد ثناعندما نتناول العلم في ترا  - 22

 
 ، نشرت بأعداد مجلة القاھرة كالتالي:" تحدید مفاھیم"سلسلة دراسات بعنوان  -23 

 .29-27 . ص ص1985، مایو 15وجودیة، العدد ال •
 ،23و  22و  21الماركسیة، دراسة في ثالثة أجزاء عبر ثالثة أعداد متتالیة، األعداد  •

لح��ق بھ��ا دراس��ة تعقیبی��ة بعن��وان: ل��یس ھجوم��اً عل��ى الماركس��یة،  ،1985یونی��و ویولی��و       
 .44-41ص ص   ،1985أغسطس  29 العدد 

 . 9-8ص ص  ،1985، دیسمبر 47لمویرا، العدد ا •
 ، 15-14ص  1985دیسمبر  48العدد الحتمیة التاریخیة، دراسة في جزأین،  •

 .11-10، ص ص 1986ینایر   49والعدد          
 .9-7 . ص ص1986، ینایر 50ریخیة، العدد الالحتمیة التا •
  55: العدد 1986اللیبرالیة، دراسة في ثالثة أجزاء عبر ثالثة أعداد في فبرایر و مارس  •
 .37-36ص ص  57، العدد 33-32ص ص  56و العدد  37-36ص ص  
 .  32-30 ص ص. 1986، سبتمبر 63مادیة، العدد ال •
   

أول م�ن ن�ادى بإخض�اع العل�وم اإلنس�انیة للم�نھج التجریب�ي، ف�ي مجل�ة: جون ستیوارت م�ل:    -24
 .38-18. ص ص 1983، الدوحة، أغسطس 60التربیة،  العدد

 
 
بالصفحات المتخصصة بجریدة األھرام و غیرھا من جرائد  المقاالت الثقافیةبخالف العشرات من  •

 النیة و قیم و أصول التفكیر العلمي.كبرى، تھدف ھذه المقاالت إلى إشاعة العق
 

 مجالس و جمعیات علمیة:لجان وعضویة 
 .2013 عضو لجنة ترقیات أساتذة الفلسفة بمصر، اعتبارا من فبرایر •
عضو الھیئة االستشاریة لتحریر مجل�ة الدیمقراطی�ة، مؤسس�ة األھ�رام، الق�اھرة، اعتب�ارا م�ن س�بتمبر  •

2012. 
 .2011-2005عجم أعالم المصریین"،  كندریة، إلعداد "معضو اللجنة العلمیة بمكتبة اإلس •
 ).2007 -1997عضو لجنة الفلسفة بالمجلس األعلى للثقافة، مصر، ( •
-1999( ،مص�ر ،عضو اللجنة القومیة لتاریخ و فلس�فة العل�وم بأكادیمی�ة البح�ث العلم�ي و التكنولوجی�ا •

2009.( 
 -2000مص��ر ( ،بح��ث العلم��ي و التكنولوجی��اأكادیمی��ة ال ،عض��و اللجن��ة القومی��ة للكت��ب و الموس��وعات •

2006.( 
 .1989وعضو الجمعیة منذ العام  2001عضو مجلس إدارة الجمعیة الفلسفیة المصریة منذ العام  •
 .2000عضو الجمعیة المصریة لتاریخ العلوم، منذ العام  •
 .2005  - 2003عضو مجلس إدارة مركز أبحاث و تطویر التمریض بجامعة القاھرة، أبریل   •

 
 
 الجوائز العلمیة :  
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 .2011الدولة للتفوق في العلوم االجتماعیة،  جائزة •
 .2008في مجال العلوم اإلنسانیة للعام  للتفوق العلميجائزة جامعة القاھرة •
، ف�ي دورتھ�ا في مجال الدراسات اإلنسانیة والمستقبلیة ،لإلبداع  الثقافي العربيجائزة باشراحیل •

 .2004األولى العام 
ف�ي مع�رض الق�اھرة ال�دولي للكت�اب،  ف�ي الثقاف�ة العلمی�ة، 1999ص�در ع�ام  أفض�ل كت�ابئزة جا•

 .2000ینایر 
 .1998في  مجال اإلنسانیات،  التشجیعیة للبحوث المستقبلیةجائزة جامعة القاھرة •
األردن  ف��ي مج��ال العل��وم اإلنس��انیة، للعلم��اء الع��رب الش��بانج��ائزة مؤسس��ة عب��د الحمی��د ش��ومان •

1990. 
 . 1990 بین الشباب العربي، لإلبداع الفكري ئزة سعاد الصباحجا•
 .1981من جامعة القاھرة،لدراسات العلیا في الفلسفة  ألبحاثجائزة الشیخ مصطفى عبد الرازق •
 :للتفوقجوائز الدكتور زكي نجیب محمود •

 . 1985* جائزة أفضل رسالة دكتوراة             
 . 1981جستیر  * جائزة أفضل رسالة ما          
 . 1977* جائزة أول الدفعة             

 
 :أوجھ تقدیر

ین��ایر  بالكوی�ت ف�يوتكریمھ��ا  الث�امن عش�ر الثق��افي شخص��یة مھرج�ان الق�رین الكوی�ت ھ�اتاراخت•
 سوزان مبارك).السیدة دة تحصل على ھذا التكریم الرفیع بعد ثاني سی( .2012

 .2013دیسمبر  7إلنسان من وزیر الثقافة اللبناني في میدالیة الیونیسكو والمركز الدولي لعلوم ا•
 .2011دیسمبر  21، تكریم جامعة القاھرة لعلمائھا الحاصلین على جوائز، في عید العلم العاشر •
إبری�ل  28، وف�ي 2009إبری�ل  21ف�ي ،في عید خریجیھ�ا كلیة اآلداب بجامعة القاھرةمن تكریم  •

2012.  
 .2009ت المعرفیة والمعھد لعالمي للفكر اإلسالمي، فبرایر شھادة تقد یر من مركز الدراسا •
، 2008أكت�وبر  27تكریم جامعة القاھرة للنشر العلمي المتمی�ز لألبح�اث ف�ي مج�الت دولی�ة ف�ي  •

 .2012مایو  6وفي 
 .2008فبرایر  یر من المكتبة الوطنیة الجزائریة،شھادة تقد •
 .2002 مارس ،بجامعة اإلمارات العربیة المتحدةمیدالیة كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  •
 . 2001مایو  ،لبنان عة بیروت للعطاء العلمي المتمیز،شھادة تقدیر من جام •

 
 إشراف على رسائل دكتوراة و ماجستیر:

 :أوالً: رسائل الدكتوراه♣) ( 
   رسائل نوقشت وُمنحت:              

 .2000نوفمبر  ،سة لمفھوم القطیعة اإلبستمولوجیةالتقدم العلمي بین االتصال واالنفصال: درا  .1
 . 2000جامعة القاھرة، دیسمبر  ،التفسیر األداتي للقانون العلمي  .2
المؤسسة العلمی�ة كمفھ�وم فلس�في: وتطبیق�ھ عل�ى الت�اریخ السوس�یولوجي لعل�م الفل�ك العرب�ي ف�ي   .3

 .2004القرنین الرابع والخامس الھجریین، جامعة عین شمس، سبتمبر 
جامع��ة الق��اھرة،  منھجی��ة المنط��ق الغ��ائم وتطبیقات��ھ ف��ي ال��ذكاء االص��طناعي، إش��راف مش��ترك،  .4

  .2010سبتمبر 
 .2012 ، یولیوجامعة المنصورة مفھوم الموت وإشكالیاتھ: دراسة في فلسفة العلوم البیولوجیة،  .5
 .2015، مایو بریدجمان، جامعة القاھرة بیرسي ولیامز الفلسفة اإلجرائیة عند .6

 :رسائل دكتوراه جاٍر إعدادھا            
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 .2015 ُسجلت بجامعة القاھرة في یولیوأثر التعددیة الثقافیة على المنھجیة العلمیة،  •
  .2011 ُسجلت بجامعة القاھرة في یولیو أسس التطوریة وأبعادھا الفلسفیة عند ریتشارد دوكینز، •
یولی�و  ُس�جلت بجامع�ة الق�اھرة ف�ي ة العل�م،التوظیف اإلبس�تمولوجي لمفھ�وم الخط�أ: دراس�ة ف�ي منھجی� •

2009.  
 
 ثانیاً: رسائل الماجستیر:♣) (

  نوقشت وُمنحت:ماجستیر رسائل                 
 .1991مفھوم اللیبرالیة عند جون دیوي، إشراف مشارك ، جامعة القاھرة، مارس   .1
 .  1996ھرة، دیسمبر جامعة القا ،العقالنیة العلمیة: دراسة في فلسفة بول كارل فییرآبند  .2
جامع��ة الق��اھرة، دیس��مبر  ،إش��راف مش��ترك  ،العل��م العرب��ي و تط��وره ف��ي العص��ر العباس��ي األول  .3

2000. 
 2002جامعة الق�اھرة، دیس�مبر  ،رك إشراف مشت ،مشكلة اإلیدیولوجیا و العلم عند لویس ألتوسیر  .4

. 
جامعة جنوب الوادي، مایو رك، علم الذكاء االصطناعي، إشراف مشت منھجیة منطق المحمول في  .5

2004 . 
معھ�د الدراس�ات التربوی�ة بجامع�ة الق�اھرة،  إشراف مش�ترك، المضامین التربویة في فلسفة نیتشھ،  .6

 .2005یولیو 
اإلبس��تمولوجیا النس��ویة: دراس��ة ف��ي فلس��فة العل��م األمریكی��ة المعاص��رة، جامع��ة الق��اھرة، إبری��ل   .7

2007 . 
حظ��ة ف��ي ض��وء النم��وذج القیاس��ي عن��د توم��اس ك��ون، جامع��ة إش��كالیة العالق��ة ب��ین الف��رض والمال  .8

 .2007القاھرة، مایو 
 .2009منھجیة العلم والوعي التاریخي عند إمري الكاتوش، جامعة القاھرة، إبریل   .9

 .2010المنھج العلمي عند ولیم ویول، جامعة القاھرة، یولیو    .10
 .2012 ایربر، فجامعة القاھرة سفیة،المشكالت األخالقیة البیوطبة في مجال التكاثر: معالجة فل  .11
فلسفة العلم عند ساندرا ھاردنج: دراسة في تأثیر ما بعد االستعماریة على المیثودولوجی�ا النس�ویة،   .12

 .2012 ، مایوجامعة القاھرة
 .2012 ، یونیوالمغایرة المنھجیة للعلوم البیولوجیة، جامعة القاھرة   .13
 .2014، أكتوبر یة عند فیلھلم دلتاي، جامعة القاھرةالھرمنیطیقا في مناھج العلوم اإلنسان   .14

 
 رسائل ماجستیر جار إعدادھا:  
شكالیة العقل والمادة بین برتراند رسل وكارل بوبر: دراسة تحلیلی�ة نقدی�ة مقارن�ة، إش�راف مش�ترك، إ •

 .2014سجلت بجامعة المنیا في دیسمبر 
یكی��ة، س��جلت بمعھ��د الدراس��ات التربوی��ة المض��امین التربوی��ة ف��ي أدب ج��ان ب��ول س��ارتر: دراس��ة تفك •

 .2013بجامعة القاھرة في یولیو 
ین�ایر  ُس�جلت بجامع�ة الق�اھرة ف�يالنسبویة في اإلبستمولوجیا النسویة: دراسة ف�ي فلس�فة ل�ورین ك�ود،  •

2013. 
رة ُسجلت بجامع�ة الق�اھأنطولوجیا المعرفة العلمیة: دراسة في نظریة العوالم الثالثة عند كارل بوبر،   •

 .2010في یولیو 
 .2007لت بجامعة القاھرة في یولیو مفھوم السلطة في الفلسفة النسویة، ُسج  •

 
 وطنط��ا الفی��وم االش��تراك ف��ي مناقش��ة و إج��ازة رس��ائل دكت��وراه و ماجس��تیر ف��ي جامع��ات ثالث��اً:♣) (
 اإلسكندریة وحلوان ودمشق.و
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   مھنیة استشاریة:مھام 
وتوصیف المق�ررات بقس�م الفلس�فة ب�آداب الق�اھرة، وإع�داد أول دلی�ل اإلشراف على تطویر اللوائح  -   

 . 2009 -2008للقسم،  
تحكیم األبحاث العلمیة المقدمة للترقیة إلى درجة أستاذ و أستاذ مساعد في المنطق وفلسفة العلوم، منذ  -   

 وحتى اآلن. 2004العام 
مجل�ة  –جامعة الملك س�عود  –الفكر، الكویت تحكیم األبحاث العلمیة في جھات عدة منھا: مجلة عالم   -

مجل��ة  –حولی��ات كلی��ة اآلداب، جامع��ة الكوی��ت  –العل��وم اإلنس��انیة و االجتماعی��ة، اإلم��ارات العربی��ة 
مجلة كلی�ة اآلداب بجامع�ة المنص�ورة  –مجلة ومنشورات الجمعیة الفلسفیة المصریة  –جامعة دمشق 

 الخ. سوھاج.... وبجامعة  –
 لجان تحكیم و منح جوائز الدولة التشجیعیة للفلسفة وللترجمة في مصر وفي الكویت. االشتراك في  -
االش��تراك ف��ي إع��داد معج��م "مص��طلحات ح��وار الثقاف��ات"، الص��ادر ع��ن الھیئ��ة القبطی��ة للخ��دمات   -

 . 2002‘ االجتماعیة، منتدى حوار الثقافات، القاھرة
و وض�ع الم�واد الخاص�ة  ،لمجلس األعلى للثقاف�ةي افالمشاركة في أعمال معجم أعالم الفكر اإلنساني  -

 بتسعة أعالم.
االشتراك في أعمال اللجان التمھیدیة للمشروع القومي لتطویر التعلیم الث�انوي بمص�ر، وزارة التربی�ة  -

 .2002 ،والتعلیم
 االشتراك في لجان الفحص واالستماع للتعیین بأقسام الفلسفة في جامعات مصریة.   -
 .2002 -2000تب و تحدید صالحیتھا للنشرعن أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا بمصر، تقییم ك  -  
  

 أنشطة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالتخصص العلمي:
 . 2013یونیو 12بعنوان "فلسفة العلم والثقافة"، في بیت السناري للعلوم والثقافة والفنون،إحیاء أمسیة   •
م��ایو  10المص��ریة ف��ي األمث��ال الش��عبیة"، الجمعی��ة الفلس��فیة المص��ریة، فةلفلس��امحاض��رة ف��ي ن��دوة " •

2009. 
المش��اركة ف��ي فعالی��ات دورة "المنھجی��ة اإلس��المیة" الت��ي عق��دھا مرك��ز الدراس��ات المعرفی��ة، بإلق��اء  •

 .2009فبرایر  12-7مداخل ونماذج منھجیة"، القاھرة، ”محاضرة تحت عنوان 
ین��ایر  30ة"، مع��رض الق��اھرة ال��دولي للكت��اب،خ الثقاف��ة العربی��محاض��رة ف��ي ن��دوة "عالم��ات ف��ي ت��اری •

2009. 
مقرر ندوة "العقالنیة في الفلسفة العربیة" التي عقدتھا كلیة اآلداب، باالشتراك مع الیونیسكو ف�ي الی�وم  •

 . 2008نوفمبر  20العالمي للفلسفة، جامعة القاھرة، 
العربی�ة واألس�بانیة المعاص�رة" عقدت�ھ آداب الق�اھرة  "الفلسفة األندلس�یة اإلشراف على المؤتمر الدولي •

 11-9بالتع��اون م��ع الس��فارة األس��بانیة ومعھ��د ثرب��انتس ومرك��ز الدراس��ات اإلیبروأمریكی��ة، الق��اھرة، 
  .2008مارس 

مقرر ندوة "التراث والتجدید في مائة عام" التي عقدت في الیوم العالمي للفلسفة بكلی�ة اآلداب ف�ي إط�ار  •
 .. 2007جامعة القاھرة بمئویتھا، وباالشتراك مع الجمعیة الفلسفیة المصریة في نوفمبر احتفالیات 

ار اإلفت��اء المص��ریة، إلق��اء محاض��رات ف��ي دورة المنھجی��ة للمتش��رعین واألئم��ة بمرك��ز الت��دریب ف��ي د  •
 .2007، ومایو 2006 مایو -أبریل

اس�اتھا: رؤی�ة األدی�ان الس�ماویة ووجھ�ة االشتراك في فعالیات مؤتمر "الوراثة والتك�اثر البش�ري وانعك  •
النظر العلمانیة"، الذي أقامتھ بالقاھرة المنظم�ة اإلس�المیة للعل�وم الطبی�ة بالتع�اون م�ع المكت�ب اإلقلیم�ي 
لمنظمة الصحة العالمیة والمنظمة اإلس�المیة للتربی�ة والعل�وم والثقاف�ة (اإلیسیس�كو) ومجل�س المنظم�ات 

 .2006برایر ف 9-6الدولیة للعلوم الطبیة، 
م�ارس 23إدارة ندوات بالمجلس األعل�ى للثقاف�ة بالق�اھرة: ن�دوة الفلس�فة وأخالقی�ات البح�ث العلم�ي ف�ي   •

 .2002فبرایر  27، وندوة الفلسفة و اللغة في2004
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، 2001دیس�مبر  25ة في ندوات بالمجلس األعلى للثقاف�ة بالق�اھرة: ن�دوة الفلس�فة و ال�نصرإلقاء محاض  •
 .2000ینایر  25 ، ندوة مستقبل الفلسفة2001أبریل  24قضایا البیئة  ندوة الفلسفة و 

إل�ى  2م/الق�رن  15إل�ى الق�رن  8االشتراك في فعالیات احتفالیة: عن�دما تكل�م العل�م بالعربی�ة م�ن الق�رن   •
بفرنسا باالشتراك مع المركز  1ھـ ، التي أقامھا مركز تاریخ العلم و اإلبستمولوجیا بجامعة لیل  9القرن

الثقافي الفرنسي بالقاھرة و مركز دراسات التاریخ العلمي العربي بجامعة القاھرة و جھات أخ�رى عل�ى 
 .   2003مدى شھور من العام 

جامع�ة الق�اھرة  -االشتراك كمعقب و محاور رئیسي و م�دیر للنق�اش لمحاض�رة ألقی�ت ف�ي كلی�ة العل�وم   •
 .2000أكتوبر  13بعنوان تاریخ و فلسفة الفیزیاء في القرن العشرین، 

 .1999دیسمبر  6االشتراك في ندوة الفلسفة و تاریخ العلوم في مائة عام، كلیة العلوم، جامعة القاھرة،   •
 .1999یونیو  13محاضرة بعنوان: ما ھو العلم، اتحاد الكتاب، القاھرة،    •
ق�د الح�الي إل�ى أی�ن؟"، محاضرة بعنوان" الفلسفة و العل�وم الطبیعی�ة"، ف�ي الموس�م الثق�افي الث�اني: "الن   •

 .1997أبریل  9مركز النقد و اإلبداع، القاھرة، 
التلفزی�ون، ف�ي مص�ر ودول عربی�ة أخ�رى، تھ�دف جمیعھ�ا إل�ى تراك في ب�رامج ثقافی�ة باإلذاع�ة واالش  •

 إشاعة التفكیر العلمي وقیم العقالنیة والتنویر.
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