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  الدكتور أحمد عبدالحليم عطية 
  الســـيرة العلميــة واألبحــاث

  
  
  . أستاذ الفلسفة آداب القاهرة. الدكتور أحمد عبد الحلیم عطیة• 
  . 1951فبرایر  11موالید القاهرة فى . مصرى الجنسیة• 
  . متزوج وله أربعة أبناء• 

  : المؤهـــــــالت
  . جامعة القاهرة 1973جدًا لیسانس آداب قسم الفلسفة بتقدیر جید  - 
  . كلیة اآلداب القاهرة 1980بتقدیر ممتاز " القیم عند رالف بارتون بیرى"ماجستیر فلسفة  - 
  . جامعة القاهرة –، كلیة اآلداب 1986" دراسة نقدیة: مفهوما الطبیعة واإلنسان عند فیورباخ"دكتوراه الفلسفة  - 

   :الوظائف التى شغلها
  . 20/10/1973بآداب القاهرة اعتبارًا من  معید بقسم الفلسفة - 
  . 26/3/1980مدرس مساعد اعتبارًا من  - 
  . 30/6/1986مدرس اعتبارًا من  - 
  . 30/6/1991أستاذ مساعد بالقسم اعتبارًا من  - 
  . 30/4/2004أستاذ بالقسم اعتبارًا من  - 
ف، وآداب تربیة الزقازیق والمعهد العالى عمل منتدبًا بأقسام الفلسفة بآداب القاهرة فرع الخرطوم، وبنى سوی - 

وأستاذًا زائرًا بجامعة . وكلیة التربیة النوعیة بالقاهرةومعهد الموسیقى العربیة بأكادیمیة الفنون للفنون المسرحیة 
  . اإلمارات العربیة، وجامعة السلطان قابوس فى عمان

مدارات بتونس وتحدیات : جالت العربیة مثل، ومستشار علمى عدد من الم"أوراق فلسفیة"رئیس تحریر مجلة  - 
التى یصدرها قسم الفلسفة بآداب (ودفاتر فلسفیة والفلسفة والعصر ومجلة دیوجین مصباح الفكر . ثقافیة مصر

  . ومجلة االستغراب، بیروت )القاهرة
  . ، في جامعات مصریة متعددةأشرف وناقش عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه فى الفلسفة - 
   :ضو الجمعیات العلمیة ع
  )دورات متعددة(. عضو مجلس إدارة الجمعیة الفلسفیة المصریة - 
  . عضو جمعیة األدب المقارن بالقاهرة - 
  . عضو الجمعیة الفلسفیة العربیة؛ األردن - 
  . جنوب أفریقیا –كیب تاون . عضو الجمعیة األفریقیة لدراسات األدیان - 
  . اإلسالمیة وتاریخ العلوم عند العرب، باریسعضو الجمعیة الدولیة للفلسفة  - 
  . عضو جمعیة الجمالیات، تونس - 
  . عضو كرسى الیونسكو للفلسفة ، تونس ومصر  - 
  الزقازیق  –عضو جمعیة الفنون واآلداب  - 
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   ) تحت التأسیس( أمین ملتقى الفالسفة العرب - 
  . عضو اتحاد الكتاب بجمهوریة مصر العربیة - 
  .على للثقافة بمصرعضو المجلس اال- 
 .عضو نقابة السینمائیین - 
  

  األعمـــال العلمیــــــة 
  : )∗(األبحاث المنشورة: أوالً 
 4مجلة الدراسات الفلسفیة واالجتماعیة، جامعة الفاتح، العدد : مجلة الحكمة. (*)فلسفة ولیم جیمس الواقعیة -  1

  . 76-69، ص1979نوفمبر 
العدد . مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، السنة الرابعة. (*)م عند العرباألسس الفلسفیة لتصنیف العلو  -  2

  . 88- 44، ص1984أكتوبر . الرابع
  . 122-120، ص1984دیسمبر  108مجلة الدوحة العدد  ستشرق هل كان جاسوسًا على العرب؟هذا الم -  3
یة، السنة الخامسة، العدد األول، ، مجلة المكتبات والمعلومات العرب(*)األساس االبستمولوجى للتصنیف -  4

  . 75-47، ص1985ینایر 
، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، السنة الخامسة، العدد الثانى، أبریل (*)األساس االكسیولوجى للتصنیف -  5

  . 77ص- 33، ص1985
) II. (95- 81ص، 1985نوفمبر  17، مجلة أدب ونقد، العدد )I(قراءة فى كتاباتها الفلسفیة : مى زیادة – 6

السنة الحادیة  12-11وقد أعید نشرها فى مجلة دراسات عربیة العدد . 26ص- 8، ص1985دیسمبر 
  ).2001قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 91-65، ص1995أكتوبر  –والثالثون، سبتمبر 

سة، العدد األول ینایر األساس األنطولوجى للتصنیف، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، السنة الساد -  7
  . (*)94- 73، ص1986

، الموسوعة الفلسفیة العربیة، (*)غایة ووسیلة –شر  –خیر  –حب  –تعاقب  –بعث  –اهللا  –اعتقاد : مواد -  8
  . 1986. بیروت –" معهد اإلنماء العربى"معن زیادة . الجزء األول، تحریر د

، 1987الم الكتاب، المجلد الثامن، العدد الثانى یونیو مجلة ع. الموسوعة الفلسفیة الحدیثة فى العربیة -9
  (*).181-162ص
 78أثر المقال فى المنهج فى الثقافة العربیة، مجلة القاهرة، العدد : دیكارت فى الفكر العربى المعاصر - 10

  . 31-35، ص1987دیسمبر 
مجلة كلیة اآلداب جامعة (*). نرؤیة مستقبلیة للقاموس الفلسفى العربى، تقدیم وتطویر محاولة ماسینیو  - 11

  ).2001قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 53-1، ص1988-1987للسنتین  48القاهرة، العدد 
، مطبعة 1987/  86العدد السابع . مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم(*). تاریخ المیكانیكا عند العرب -  12

  . 201- 157، ص1988جامعة القاهرة 
: ة الفلسفیة العربیةالموسوع(*). الكونفوشیوسیة والكونفوشیوسیة الجدیدة –التناسخیة  –لتعددیة ا: مواد - 13

  . 1988" قسمین"بیروت، المجلد الثانى فى  –ن زیادة، معهد اإلنماء العربى مع. تحریر د
وأعید نشره  124-106، ص1989فبرایر  50باریس ، العدد / المنار القاهرة . الدیكارتیة والنقد األدبى - 14

                                                
  .نشر في دوریة علمیة محكمة ∗
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لالحتفال بمئویة طه حسین " فكر"، الذى خصصته مجلة 14فى العدد " الخطاب الفلسفى عند طه حسین"بعنوان 
نشرت في الخطاب . 54-41، ص1990عبد المنعم تلیمة، فبرایر . إشراف د" مائة عام على النهوض العربى"

  ).2001قباء (الفلسفي في مصر 
  . 17- 14، ص1989أبریل  94بشرقى لحوته، مجلة القاهرة، العدد جواب إقبال على الدیوان ال - 15
، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، السنة التاسعة، العدد (*)األساس الدینى لتصنیف العلوم عند العرب - 16

، (*)وأعید نشره تحت عنوان تصنیف العلوم عند الغزالى، مجلة المورد. 146-103، ص1989الثالث، یولیو 
  . 83-66، ص1989الثامن عشر، المجلد الثالث خریف  العدد
أغسطس  –، الفكر العربى، بیروت، العدد السابع والخمسون مایو (*)المثالیة الروحانیة عند عثمان أمین - 17

  ".الدیكارتیة في الفكر العربي"ضمن كتاب . 91- 77، ص1989
، االستشراق، (*)یة الوسیطة من خالل اتین جیلسونفى الكتابات العربیة الحدیثة، الفلسفة اإلسالمیة، والغرب - 18

  . 61- 52، ص1990العدد الرابع، شباط 
، 1990أبریل  –، مارس 75- 74العدد بیروت، مجلة الفكر العربى المعاصر، . جوهر الدین عند فیورباخ - 19
  . 118-110ص
  . 95- 91، ص1990خامس، آیار العدد ال" آفاق عربیة"مجلة  –الزمان فى فلسفة فیورباخ األنثروبولوجیا  - 20
  . 107- 104، ص1990یونیة  105أثر أحمد لطفى السید فى الفكر العربى، مجلة القاهرة، العدد  - 21
، مجلة معهد المخطوطات العربیة (*)الفكر السیاسى واألخالقى عند العامرى، دراسة فى السعادة واإلسعاد - 22
  . 173-135ص ،1990یولیو  –ینایر  2، 1الجزان  34المجلد  –

، المجلة الفلسفیة العربیة، المجلد األول، عدد (*)األخالق االجتماعیة والوجودیة فى الفكر العربى المعاصر - 23
  . 98- 65، عمان، األردن، ص1990صیف وشتاء  2، 1

  . 1990السعودیة عام . نشأة البیلوجرافیا عند العرب، مجلة التوباد - 24
حسن حنفى ومحمد عابد الجابرى، حوار المشرق والمغرب، . وحدة فى كتاب دالتناقض والتشویش وصورة ال - 25
  . ، وله طبعات متعددة بعد ذلك1990الدار البیضاء  –، الیوم السابع، دار توبقال للنشر 188-184ص
الكوجیتو اإلبداعى عند الحبابى فى ندوة تكریمیة للمفكر عزیز الحبابى، منشورات كلیة اآلداب والعلوم  - 26

  . 45-49، ص1990إلنسانیة، الرباط، مارس ا
 –قراءة فینومینولوجیة فى كتاب الناصریة واإلسالم، مركز إعالم الوطن العربى .. الناصریة واإلسالم - 27

  . 147-133، ص1991القاهرة 
ایر ین" 2، 1، العدد 35، مجلة معهد المخطوطات العربیة، المجلة(*)أبو ریدة وجهوده فى التراث والفلسفة - 28
وأعید نشره فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته جامعة الكویت عن . 246 – 213القاهرة، ص – 1991" یولیه –
قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 1993، إعداد عبداهللا العمر عام 131- 107أبو ریدة ص. د

2001.(  
، 1991مارس  –، فبرایر 78- 77، العدد ، مجلة الوحدة، السنة السابعة(*)اإلنسان فى األصولیة الجدیدة - 29
  . 54- 39، ص1991، وأعید نشره فى مجلة الدراسات الفلسفیة التونسیة، العدد العاشر أبریل 232-224ص
  . 9- 6، ص1991–، مارس 114أحمد فؤاد األهوانى وتاریخ الفلسفة فى الجامعة، مجلة القاهرة، العدد  - 30
  . 176-170، ص1991جلة رسالة الجهاد، السنة العاشرة، یولیو رسالة الجهاد ورسالة االستشراق، م - 31
 –مجلة الدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة (*). السیاسة عند لسان الدین بن الخطیب - 32
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  . 142-123، ص1991، ربیع وصیف 2، 1، العدد 26باكستان، المجلد 
  . 133- 128، ص1991 ،أغسطس 115لقاهرة، العدد محمود مختار فى ذكرى میالده المئویة، مجلة ا - 33
  . 53- 47، ص1991شتاء وربیع  10-9مجلة دراسات شرقیة، باریس، العدد (*). األخالق عند الكندى - 34
، 1992، مارس 69مجلة شئون عربیة، العدد (*). األخالق االجتماعیة فى الفكر العربى المعاصر - 35
  . 198-177ص
بیروت  –الفكر العربى المعاصر، مجلة المعارج، المجلد الثانى، العدد الخامس عشر األخالق القرآنیة فى  - 36
  . 37-13، ص1992آذار حزیران  –

، المجلة الفلسفیة العربیة، المجلد الثانى، العدد األول، (*)الدیكارتیة المثالیة فى الفكر العربى المعاصر - 37
  . 28- 13، ص1992یونیو 

- 144، ص1992 ،98ة، العدد ربیة، مجلة الوحدة العربیة، الرباط، السنة التاسعالموسوعة الفلسفیة الع - 38
150 .  
. 238-215، ص1992دیسمبر  56مجلة كلیة اآلداب جامعة القاهرة، العدد (*). علم الجمال الفرویدى - 39

  . 2006عام  15وأعید نشرها فى مجلة أوراق فلسفیة، العدد 
  . 65- 53، ص1993، المجلد الثانى، العدد الثانى، ینایر (*)سفیة العربیةاألخالق الهیجلیة، المجلة الفل - 40
السنة الثانیة، العدد الثانى، یونیة . ، مجلة الجمعیة الفلسفیة المصریة(*)تصنیف العلوم عند فرنسیس بیكون - 41

1993 .  
- 97، ص1993شتاء  9اإلسالم والغرب، مجلة مستقبل العالم اإلسالمى، قبرص، السنة الثالثة، العدد  - 42

120 .  
فى الكتاب التذكارى عن المرحوم األستاذ  169-119ص(*). توفیق الطویل ودراسات القیم فى العربیة - 43

قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 1993الدكتور توفیق الطویل، كلیة اآلداب جامعة القاهرة 
2001.(  

دیسمبر  60مجلة كلیة اآلداب جامعة القاهرة العدد . (*)مفهوم العلم فى كتاب ابن تومرت األندلسى - 44
یولیو "ومجلة دراسات إسالمیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، باكستان العدد الثالث المجلد . 102- 83ص 1993

  . 79-55ص. 1994" وسبتمبر
  . 21- 7، ص1993العدد األول صیف " تونس"مدارات معرفیة  ،(*)سون فى الكتابات العربیةاتین جیل - 45
مایو  63، مجلة كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، العدد (*)المعاجم والموسوعات الفلسفیة المعاصرة فى العربیة - 46

  . 382-315ص 1994
، مجلة الجمعیة الفلسفیة، السنة الثالثة، العدد الثالث، یولیه (*)هنرى كوربان بین الفلسفة واالستشراق - 47

  . 309-261، ص1994
  . 175، 72، ص1994، شتاء ربیع 3- 2، العدد "تونس"بعد الحداثة، مدارات معرفیة  فلسفة ما - 48
. من كتاب أحمد أمین أربعون عامًا على الرحیل، إشراف د 166- 123ص(*) األخالق عند أحمد أمین - 49

. اسات عربیةوأعید نشره فى در  1994یوسف زیدان، كتاب الثقافة الجدیدة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
نشر ضمن كتاب األخالق في الفكر . 117- 103، ص1997یونیه  –السنة الثالثة والثالثون، مایو  8-7العدد 

  .العربي المعاصر
تأثیر شرح ابن رشد على األدب : "بیرمان. األخالق والسیاسة عند ابن رشد مع ترجمة دراسات لورانس ف - 51
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ل العربى المفقود لشرح ابن رشد الوسیط لألخالق النیقوماخیة، ، ومقتطفات األص"العربى فى العصر الوسیط
  .2002، قباء "دراسات أخالقیة"نشر ضمن . 88- 58، ص1995مایو  150مجلة القاهرة، العدد 

قضایا فكریة، الكتاب الخامس والسادس . (*)جاك دریدا فى الفكر العربى المعاصر: التفكیك واالختالف - 52
السنة الرابعة والثالثون نوفمبر  1/2وأعید نشره فى دراسات عربیة العدد . 189-159یولیو، ص –عشر، یونیه 

  . 87- 53، ص1997دیسمبر / 
مجلة أوراق كالسیكیة، العدد الرابع،  510- 481، ص(*)بدوى والتراث الیونانى فى الحضارة اإلسالمیة - 53

  . 1995الرواد ومائة عام فى الكالسیكیات 
، مجلة المعهد المصرى للدراسات اإلسالمیة، مدرید (*)كتابات العربیة المعاصرةاسین بالسیوس فى ال - 54

  . 101- 77، ص1995، عام 27المجلد 
، 1995الدراسة العلمیة للببلوجرافیا اإلسالمیة، االتجاهات الحدیثة فى المكتبات والمعلومات، العدد الرابع  - 55
  . 123-107ص
  . 42- 40، ص1995، نوفمبر 11ى؟، مجلة إبداع، العدد لى بدو رؤیتى لرؤیته كیف نظر مراد وهبه إ - 56
، 1996مارس  4، المجلة الفلسفیة العربیة، المجلد الرابع، عدد (*)فویرباخ وجمالیات تشرنیشفسكى - 57
  . 44- 36ص
 قراءة ثانیة فى موقف عبدالرحمن بدوى من المستشرقین، مجلة المسلم المعاصر، السنة: المماثلة والمقابلة - 58

  . 80- 31، ص1996أبریل  79العشریون، العدد 
، مجلة عالم الكتب، المجلد الثامن عشر، (*)محمد بن شریفه وجهوده فى تحقیق األدب المغربى واألندلسى - 59

  . وأعید نشرها فى مجلة معهد المخطوطات العربیة القاهرة. 83-96، ص1997أبریل / العدد الثانى، مارس 
، 1996، مجلة الجمعیة الفلسفیة المصریة، السنة الخامسة، العدد الخامس (*)فیةجهود أبو ریان الفلس - 60
  ).2001قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 120- 75ص
ألف، مجلة البالغة المقارنة، الجامعة  16، العدد (*)مالحظات أولیة حول وضعیة المرأة عند ابن رشد - 61

  ".من أثینا إلى بغداد"نشر ضمن كتاب . 162- 145، ص1996األمریكیة بالقاهرة 
، 150-141، ص1996دیسمبر  –أكتوبر " عرض وتحلیل كتاب یورى لوتمان"مدخل إلى سیمائیة الفیلم  - 62

  . عالم الكتاب، العدد الثانى والخمسون
ة، أحمد عبدالحلیم عطی. ، فى كتاب عبد الرحمن بدوى فى عید میالده الثمانین، إشراف د(*)نیتشه بدوى - 63

واعید نشره فى الجمعیة الفلسفیة المصریة وطبع ثالثا فى . 1997الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مایو 
  هیئة قصور الثقافة بعد وفاة بدوى 

أحمد . حسن حنفى ونقاده فى كتاب جدل األنا واآلخر، قراءات نقدیة فى فكر حسن حنفى، إشراف د - 64
  . 1997الصغیر، القاهرة  عبدالحلیم عطیة، مكتبة مدبولى

فى الكتاب التذكارى، المجلس األعلى (*) زكى نجیب محمود والقیم بین الوضعیة والمدرسة االنفعالیة - 65
  ).2001قباء (نشرت في الخطاب الفلسفي في مصر . 1998للثقافة بالقاهرة، 

رواق  40- 22ص (*)الدیمقراطیةعبد الرحمن بدوى من النازیة إلى اللیبرالیة، األساس الفلسفى للحریة و  - 66
  . 2000عام  18عربى العدد 

  . 2002، دیسمبر 6أوراق فلسفیة . 35-7 (*)الكانطیة فى الفكر العربى المعاصر - 67
  . 6أوراق فلسفیة . 215-229 (*) أمام عبد الفتاح إمام، والدراسات الهجیلیة - 68
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  . 377-367 ، القاهرة 7 عدد، المجلة أوراق فلسفیة هشام شرابى بین هیدجر ونیتشه - 69
  . 326- 308 ، القاهرة 7 ، العددمجلة أوراق فلسفیة عبد الرحمن بدوى والفلسفة األلمانیة - 70
  . مفهوم الجسد فى الثقافة المعاصرة، دراسات، جامعة وهران، الجزائر، كلیة العلوم االجتماعیة - 71
  . 39- 13 ، 8العدد (*) سفیةأوراق فل الهیرمینوطیقا الظاهریاتیة عند بول ریكور - 72
  . 235-223 ،(*) 8أوراق فلسفیة العدد أمیرة مطر والدراسات الجمالیة العربیة - 73
، المجلة التونسیة للدراسات الفلسفیة، العدد (*) الكونت دى جالرزا ودرس الفلسفة فى الجامعة المصریة - 74
  . 2003عام  32/  33
  . 9، أوراق فلسفیة العدد  180-163 (*)حسام األلوسى الرؤیة والمنهج - 75
  . 9، أوراق فلسفیة العدد 230- 317، (*)هیدجر فى العربیة - 76
ونشرت ضمن كتاب . 2004، 10، أوراق فلسفیة العدد 284- 255 (*)التحلیل وقضایا المنطق العربى - 77

  .، مركز اللغات والترجمة، جامعة القاهرة"محمد مهران فیلسوف"
  . 2004، أوراق فلسفیة العدد الحادى عشر(*)اثةكانط وما بعدالحد - 78
  . 2004، أوراق فلسفیة العدد الحادى عشر(*)دریدا فى الفكر العربى المعاصر - 79
  . 2004، أوراق فلسفیة العدد الثالث عشر(*)النقد عند فویرباخ - 80
  .2004، عام 14، مجلة أوراق فلسفیة، العدد (*)سارتر في الفكر العربي المعاصر - 81
أحمد أبو زید والفكر الفلسفى المعاصر، فى كتاب بحوث فى األنثربولوجیا العربیة مهداة إلى الدكتور أحمد  - 82

  . 2002أبو زید، مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، جامعة القاهرة 
العدد الثالث ، مجلة دراسات إسالمیة، الجامعة اإلسالمیة، إسالم أباد باكستان، (*)األخالق عند ابن سینا - 83

  . 2004سبتمبر  39المجلد 
، مجلة دراسات إسالمیة، الجامعة اإلسالمیة، باكستان العدد (*)هنرى كوربان بین الفلسفة واالستشراق - 84

  . 2004، دیسمبر 39الرابع المجلد 
  . 25/7/2005عصر الصورة، مدارات عربیة، األردن  - 85
  . 19/7/2005األدب بول ریكور إعادة اكتشاف فیلسوف، أخبار  - 86
  . 2/10/2005هذا عارنا فى الجزائر، أخبار األدب  - 87
  . 14/3/2005بى، مدارات عربیة، األردن، االغرب فى كتابات شر  - 88
  .134-131 ،2006مارس  53محیط الثقافى العدد المفهوم األكادیمیة التجریبیة عند مدكور ثابت،  - 89
  .2006، عام 15فیة، العدد أوراق فلس (*)علم الجمال الفرویدي - 90
  .2006، عام 15أوراق فلسفیة (*) یوري لوتمان وسمیوطیقا السینما - 91
  . 2006، وزارة الثقافة األردنیة، عمان، أبریل 201، مجلة أفكار، العدد (*)مستقبل الحوار بین الحضارات - 92
حریر محمد احمد البنكى ، المنامة ، التفكیك مع دریدا ضد دریدا ، كتاب أطیاف ت: حكایة الیزابیث وجاك  - 93

   2009البحرین 
 17أوراق فلسفیة (*) الفلسفة والفكر القومي السوري االجتماعي: من أنطون سعادة إلى عادل ضاهر - 94

  .2007القاهرة 
  .2008، عدد خاص حول هیجل، القاهرة 18أوراق فلسفیة العدد (*) هیجل في الفكر العربي المعاصر - 95
  .2008، القاهرة 19أوراق فلسفیة العدد (*) هاب المسیري ولیو شتراوسعبد الو  - 96
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  .2009، القاهرة 20أوراق فلسفیة، العدد(*) نقد الحداثة وما بعد الحداثة عند عبد المسیري - 97
  .2009، القاهرة 20أوراق فلسفیة العدد (*) الكونت دي جاالرزا والدرس الفلسفي في الجامعة المصریة - 98
  .2009، القاهرة 24، أوراق فلسفیة، العدد (*)د مختار والوعي المصري، قراءة هیجلیةمحمو  - 99

، 26أوراق فلسفیة، الفلسفة في الجزائر، العدد (*) قسوم ومدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاصر -100
  .2010القاهرة 
  .2009، القاهرة 25أوراق فلسفیة، العدد (*) ماهر عبد القادر وفلسفة العلوم -101
   27على أوملیل ومفهوم العامة ، اوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد  -102
  28اوراق فلسفیة ، العدد : حسن حنفى والفینومینولوجیا  -103
الفلسفة الغربیة والفكر العربى المعاصر ، التوازى والتكافؤ المؤجل ، فى رهانات الفلسفة العربیة ، تنسیق -104

  2010 عام  ت كلیة االداب والعلومو االنسانیة ، الرباطمحمد المصباحى ، منشورا
ربیع  151- 150فى الفكر العربى المعاصر ، مجلة الفكر العربى المعاصر ، بیروت ، العدد نیتشه -105

   77-67السنة الثالثون ص  2010
، 49، العدد عشرلالمجهولة، مجلة البحرین الیوم، العام السادس ا السیاسیة أوراق عبد الرحمن بدوي -106
  .2010عام

  2011 عام ، 29، أوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد (*)ة االسبانیة المعاصرة فى العربیةالفلسف-107
  2011 عام، 30، اوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد (*)فؤاد زكریا/ نیتشه  -108
  .  30، أوراق فلسفیة ، العدد (*)محمد عابد الجابرى ونقاده -109
  2011 عام، البحرین ، 3، كتاب اطیاف ، (*)ركون والتفكیكیةمحمد أ -110
فى هرمیس ، مجلة (*)الوثیقة للترجمة فى الحضارة العربیة/ قراءة فى النص : البیان التأسیسى األول  -111

  2011العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، العدد األول ، مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة ، 
112-Le statut de La femme dans la pensée d'Ibn Roshd , Dogma magazine , 
Novembre 2011 . 

   2012ینایر  8رسائل الكونت دى جاالرثا إلى مى زیادة ، أخبار األدب ، القاهرة ، -113
   2012،  67برجسون فى كتابات نجیب محفوظ الفلسفیة ، البحرین الثقافیة ، العدد  -114
   2012،  32، أوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد (*)د التوسیرالقطیعة المعرفیة عن -115
   2012،  33، اوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد  (*)ایمانویل لیفیناس فى العربیة -116
   2012،  33، العدد ، القاهرة ، اوراق فلسفیة  (*)هوسرلیة محمود رجب وهیدجریته -117
   2012،  34القاهرة ، العدد ، اوراق فلسفیة ،  (*)لعربیةسؤال البنكى حول التفكیك فى الساحة ا -118
119-Naguib Mahfouz et La Philosophie   2012،  34، أوراق فلسفیة ، القاهرة ، العدد.  
، 20- 6، ص 30السنة  53-52د ، المجلة التونسیة للدراسات الفلسفیة ، العدالقیم فى الفلسفة االمریكیة-120

2013  
، اإلسالم في مواجهة العنف، أعمال الملتقى الدولي في الجزائر، )المع(إلى إسالم ) ضدال(من إسالم  -121

  .2012منشورات وزارة الشئون الدینیة واألوقاف، الجزائر، 
الكتاب التذكاري یحیى هویدي فیلسوفا، سلسلة  ، یحیى هویدي وثورة یولیو،الفلسفة والثورة في مصر -122

 .1912جامعة القاهرة للغات والترجمة،  الرواد، الكتاب الثالث، مركز
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، أوراق فلسفیة، األزمة في العلوم محدداتها وتجلیاتها 35العدد (*) التوسیر والقطیعة اإلبستیمولوجیة -123
 .2012اإلبستیمولوجیة 

 .2013، القاهرة 26أوراق فلسفیة العدد (*) مكاوي والفلسفة األلمانیة: البؤرة الدوائر العلو -124
 .2013القاهرة  37ملف النسویة، أوراق فلسفیة العدد *) (خالق النسویةاأل -125
 .2013، القاهرة 37، العدد أوراق فلسفیة(*) أنور عبد الملك وتغییر العالم البیوسوسیولوجي -126
 .2013، القاهرة 38أوراق فلسفیة العدد (*) نحو خریطة جمالیة جدیدة -127
 .2013هرة ، القا39أوراق فلسفیة، العدد (*) ابن خلدون والنجار یحمانه -128
 .2013، القاهرة 39جارودي لحظة التحول، أوراق فلسفییة، العدد  -129
 2014من مجلة أوراق فلسفیة بعنوان الفلسفة فى مصر المحروسة ، عام  40مصر فى القرآن ، العدد  -130
 ،، دفاتر فلسفیةالهاجس السیاسى فى أعمال إمام عبد الفتاح إمام : حق الفرد ودیمقراطیة الدولة ،  -131

  2014، 40العدد 
  2014، 40العدد  ،اتجاهات الفلسفة فى تونس ، دفاتر فلسفیةهیدجریة المسكینى وهیرمنیوطیقیته،  -132
  2014من دفاتر فلسفیة ، القاهرة ، عام  6الفلسفة المسیحیة العربیة عند قنواتى ویوسف كرم ، العدد  -133
  2014لقاهرة ، العدد االول ، على العنانى ، مجلة دیوجین مصباح الفكر ، مجلة قسم الفلسفة بآداب ا -134
 2014قراءة القراءة ، مجلة دیوجین مصباح الفكر قسم الفلسفة آداب القاهرة العدد االول  -135
 2014،لة قسم الفلسفة آداب القاهرةجمحمود الخضیرى ، العدد الثانى مجلة دیوجین مصباح الفكر ، م -136
  2015، 7فتحى التریكى والعیش سویا ، دفاتر فلسفیة ، العدد -137
 2015،  8میشیل فوكو فى تونس ، دفاتر فلسفیة ، العدد -138
 .2015، دفاتر فلسفیة، القاهرة 39العدد (*) األخالقیات الطبیة الحیویة -139

140- Galarza y los intelectuales egipcios , traducido Josep Puig Montada,  
141- Le statut de la femme dans la pensee d’Ibn Roshd, Traduit de l’arabe par 

Mona Saraya (Dogma Magazine Mars 2012)  
142- Naguib Mahfouz et La Philosophie , Traduit de l’arabe par Mona Saraya 

(Dogma Magazine Oct 2012)  
143- La philosophie et la révolution en Egypte , Traduit de l’arabe par Mona Saraya 

(Dogma Magazine Oct 2013) 
 .2015، عام41أوراق فلسفیة، العدد (*) الخطاب النقدي الجدید، قراءة في فكر هشام شرابي -144
 .2015، العام 42أوراق فلسفیة، العدد (*) اإلسالم هشام جعیط وفینومینولوجیا -145
ى مغامرة ناصیف نصار الفلسفیة، ناصیف نصار الحداثة وفلسفة السلطة والحریة، إصدارات ملتق -146

 .2016، القاهرة، 15ودفاتر فلسفیة  43دار خاص أوراق الفالسفة العرب، إص
147- Philosophy, Modernity and Revolution in Egypt, Quaderns de la Mediterrania 

23, 216. P. 181-197. 
 .44مسار وطن، في مشروع مراد وهبة الفلسفي، أوراق فلسفیة العدد .. مسار فكر  -148
 .45فلسفیة  الصوفي المجدد، أوراقالنص التفتازاني،  -149
الفلسفة العربیة التأسیس والتجاوز، أبو ریدة، أحمد أبو زید، الخضیري، علي العناني، عبد : مواد حول -150

الوهاب بوحدیبة، المجلد األول، موسوعة الفالسفة العرب المعاصرین، إصدارات ملتقى الفالسفة العرب 
2016. 
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كي نجیب محمود، نجیب بلدي، المجلد أنطون سعادة، هشام شرابي، منصور، ثابت الفندي، ز  :مواد -151
 .الثاني، موسوعة الفالسفة العرب المعاصرین، إصدارات ملتقى الفالسفة العرب

 ....تجارب، برنامج أم مشاریع في مابعد المشاریع الفلسفیة العربیة -152
عبد  في الفینومینولوجیا الخالصة والجمالیات الفینومینولوجیة، تحریر أحمد الفینومینولوجیا في تونس -153

 .2017الحلیم عطیة، ملتقى الفالسفة العرب، أوراق فلسفیة القاهرة 
، تحریر أحمد عبد الحلیم عطیة، العالم –في  -الكینونة والوجود : هیدجر في مصر، في هیدجر -154

 .53، ع 2017إصدارات ملتقى الفالسفة العرب، القاهرة 
 56سكي وفوكو، أوراق فلسفیة العدد د األدبي، في دیكارت بین تشومقطه حسین والدیكارتیة في الن -155

 .2017القاهرة 
عزمي إسالم، نازلي إسماعیل، زینب الخضیري، صادق ) بدایات التفكیر في الموسوعة(المجلد الثالث  -156

العظم، طه حسین، علي خشیم، مي زیادة، طنطاوي، إمام عبد الفتاح إمام، مهدي عامل، ناصیف نصار، 
  .2017آمنة نصیر، كمال یوسف الحاج، 

   
  األبحاث المقدمة إلى مؤتمرات علمیة: ثانیا

  . (*)1989الخطاب الفلسفى عند طه حسین، مئویة طه حسین آداب القاهرة، نوفمبر  – 1
، ندوة العقل ومسألة الحدود، مؤسسة الملك عبد العزیز للدراسات (*)العقل ومشروع جدید للسالم الدائم -  2

  . 1993ینایر  30- 28ج الدولى للفلسفة بباریس، الرباط المغرب اإلسالمیة والعلوم اإلنسانیة والكولی
جامعة  –المؤتمر الدولى الثالث للحضارة األندلسیة، كلیة اآلداب (*). مفهوم العلم فى كتاب ابن األندلسى -  3

  . 1993مارس  –القاهرة 
الكندى، أعمال مؤتمر عبد ، االحتفال بمرور ألف ومائة وخمسین عامًا على وفاة (*)األخالق عند الكندى -  4

  . 1994نوفمبر  11-5العلیم الخامس والثالثین بجامعة دمشق 
محمد ثابت الفندى وأعماله الفلسفیة، مؤتمر مدرسة اإلسكندریة الفلسفیة عبر العصور، الجمعیة الفلسفیة  -  5

  . 1994یولیو  12- 9المصریة وجامعة اإلسكندریة 
 7- 6مر أحمد أمین رائدًا للتنویر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، البحیرة ، مؤت(*)األخالق عند أحمد أمین -  6

  . 1994دیسمبر 
التراث الیونانى فى الحضارة اإلسالمیة، دراسة فى بحث عبد الرحمن بدوى، مؤتمر تراث اإلسكندر األكبر،  -  7

  . 1995مایو  16- 15السفارة الیونانیة بالقاهرة 
المؤتمر الفلسفى العربى الرابع (*). لمذاهب الفلسفیة الغربیة، الوجودیة نموذجاً الفكر العربى المعاصر وا -  8
  . 1995نوفمبر  27-25الجمعیة الفلسفیة العربیة، عمان، األردن " مستقبل الفكر العربى فى عالم متغیر"
 22 – 20جامعة القاهرة  –جالینوس حنین بن اسحق، المؤتمر الدولى لألدب المقارن، كلیة اآلداب  -  9

  . 1995دیسمبر 
میتافیزیقا العلم العربى اإلسالمى، مؤتمر التراث العلمى العربى، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، یولیو  - 10

1996 .  
، الملتقى الدولى حول المصطلح العلمى فى التراث اإلسالمى، (*)المصطلح الفلسفى العربى اإلسالمى - 11

  . 1996نوفمبر  22- 20عهد العالى للحضارة اإلسالمیة، وهران، الجزائر العلوم الشرعیة واإلنسانیة، الم
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قسم الفلسفة بآداب القاهرة، مركز  1996/  11/ 1اللغة عند دیكارت، المئویة الرابعة لمیالد دیكارت  - 12
  . الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة الفرنسى

الدولیة السادسة لتاریخ العلوم عند العرب رأس الحكمة،  موقف األطباء العرب من جالینوس، الندوة - 13
  . 1996دیسمبر  20-16اإلمارات العربیة المتحدة 

- 25الفلسفة الیونانیة فى الجامعة المصریة، المؤتمر الدولى األول للدراسات الهلینیة بمصر، آداب القاهرة  - 14
  . 1997مارس  27
ق السهروردى، ندوة محمد على أبو ریان وأثره فى الدراسات أبو ریان بین الحدس البرجسونى واإلشرا - 15

  . 1997أبریل  27الفلسفیة العربیة، اإلسكندریة 
  . 1997یونیه  29- 28األخالق عند األفغانى، ندوة جمال الدین األفغانى، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة  - 16
نین، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مایو بدوى ونیتشه، الندوة الدولیة فى عید میالد بدوى الثما - 17

1997 .  
فبرایر  20- 16، الملتقى الدولى حول حداثة ابن رشد، تونس (*)الدراسات العربیة الراهنة حول ابن رشد - 19

، إعداد مقداد منسیة، المنظمة العربیة للتربیة 550- 511، نشر فى ابن رشد فیلسوف الشرق والغرب ص1998
  . 1999والثقافة، المجمع الثقافى، تونس 

ة تكریمًا للعالمة أمیلیو جارثیا القراءات المعاصرة البن رشد، المؤتمر الدولى الرابع للحضارة األندلسی - 20
  . 1998مارس  6-3جومیث، القاهرة 

أبریل  2-1جامعة اإلسكندریة  –ندوة الطب والصیدلة عند العرب، مركز تحقیق التراث : ابن رشد طبیباً  - 21
1998 .  

للثقافة بالقاهرة الدرس الفلسفى فى الجامعة األهلیة القدیمة، ندوة التعلیم الفلسفى فى مصر، المجلس األعلى  - 22
  . 1998أبریل  2

دیسمبر  7- 5ندوة المنهج عند ابن رشد، تونس، جامعة تونس األول، : تشریح النص الطبى الرشدى - 23
1998 .  

  . جهود األب قنواتى فى التأریخ للعلم العربى، ندوة الجمعیة الفلسفیة العربیة األردنیة، عمان - 24
دیسمبر  17- 15، "قراءات ابن رشد"دوة الجمعیة الفلسفیة المصریة ، ن(*)القراءة السیاسیة البن رشد - 25

1998 .  
، موقف المفكر العربى من ماسینیون، ندوة المركز الفرنسى للصداقة والتعاون مع آداب "الصوفى والسیاسى" - 26

  . 1999القاهرة، قلب الشرق قراءة ثانیة لماسینیون، مارس 
، المؤتمر اللبنانى العربى حول فرح أنطون وٕاشكالیات "فى نقد الدینقراءة فرح أنطون لنتیشه ورینان " - 27

  . 1999مارس  18-17النهضة، النهضة الجامعة البنانیة، طرابلس، لبنان، 
، مؤتمر الثقافة الجماهیریة، أثر اإلسالم فى مصر وأثر مصر "إسهام مصر الطبى فى الحضارة اإلسالمیة" - 28

  . 1999یولیو  22-20اإلسكندریة،  فى الحضارة العربیة اإلسالمیة،
ندوة الطبیب والفیلسوف المصرى على بن رضوان، مركز التراث العلمى بجامعة " ابن رضوان وجالینوس" - 29

  . 17/5/1999القاهرة، والجمعیة الفلسفیة المصریة، 
  . 27/5/1999القاهرة  ، المنتدى الرومانى، المركز الثقافى اإلیطالى،"جالینوس فى الفكر القدیم والمعاصر" - 30
، ندوة أنطون سعادة، الجمعیة الفلسفیة العربیة، ضهور الشویر، لبنان، سبتمبر "أنطون سعادة وفكرة التطور - 31
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1999 .(*)  
نقد ما بعد الحداثة فى الفكر العربى المعاصر، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة فى الفكر العربى المعاصر،  - 32

  . 1999بر الجامعة الجزائر، نوفم
 3- 1، ندوة جامعة عبد المالك السعدى، تطوان المغرب، "أبو الولید الباجى وجهوده فى التعدیل والتجریح" - 33

  . 1999دیسمبر 
- 24، ندوة جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، طرابلس، الجماهیریة اللیبیة، "التأریخ اإلسالمى وأزمة الهویة" - 34
  . 2000ینایر  26
الجمعیة الدولیة ) مناهج وقضایا(حاته قنواتى وجهوده فى تاریخ العلوم، ندوة العلوم والفلسفة العربیة جورج ش - 37

  . دیسمبر 2 –نوفمبر  28بیت الحكمة بتونس  –لتاریخ العلوم والفلسفة العربیة 
  . القلصادى وجهود الریاضة الندوة الخامسة الحضارة األندلسیة بالقاهرة - 38
، الفلسفة فى الوطن العربى فى مائة عام، الجمعیة الفلسفیة (*)الخطاب العربى المعاصرهشام شرابى و  - 39

  . 2000المصریة، القاهرة ، نوفمبر 
  . 2001، قسنطنینة الجزائر فبرایر (*)ى الفكر الفلسفى العربى اإلسالمياألخالق إلى نیفوماخوس ف - 40
  . 2001حضارى تطوان المغرب أبریل ، مایو ، النقد ال(*)والخطاب النقدي الجدیدهشام شرابى  - 41

 
42 - Guerre   & Justice, Société, Tunisenne Des Etudes Philosophie ,Collaque 

International de Philosophie 19-21 Mars 2003, Hammaet . 
43 - Heidegger and Badwi on Religion, The Philosophy Unit The Department of 

English and Comparative Literature and The Philosophy Club, The American 
University in Cairo. Heidegger Metaphysices Religion A Bilingual Cerference, 17 
May 2003 ,Oriental Hall . 

خها، ندوة قسم الفلسفة ومخبر البحث فى الفلسفة وتاری: جامعة وهران النقد الحضارى عند هشام شرابى ، - 44
  . 2003مایو  13/  12النقد الحضارى واالختالف 

  ). 2004 ةفلسفة المقاوم( 16سارتر والمقاومة ندوة الجمعیة الفلسفیة المصریة  - 45
الفلسفة فى الفكر القومى السوري االجتماعي، قصر الیونیسكو، جمعیة أنطون سعادة الثقافیة، بیروت یولیو  - 46

2004 .  
- 1954نسیون والثورة الجزائریة، سارتر نموذجًا، ندوة خمسون عامًا على الثورة الجزائریة الفالسفة الفر  - 47

  . 2004، مخبر الدراسات التاریخیة والفلسفیة قسنطنیة الجزائر، دیسمبر 2004
  . 2005كانط والتنویر فى الفكر العربى فى ندوة التسامح والتنویر وتجدید الفكر العربى، تونس فبرایر  - 49
  . 2005سارتر فى الفكر العربى المعاصر فى ندوة الجمعیة الفلسفیة التونسیة، الحمامات تونس، مارس  - 50
المنظمة العربیة للتعاون الدولى، منظمة العمل العربیة ورشة عمل حول توطین الوظائف وتشغل األیدى  - 51

  . 2005نوفمبر  22- 20العاملة العربیة العربیة 
  . 2006الوطن والمواطن  18، ندوة الجمعیة الفلسفیة المصریة الوطن وفلسفة الحوار - 52
- 24مؤتمر فیالدیفیا الدولى الحادى عشر ثقافة الخوف : اریك فروم والخوف من الحریة، جامعة فیالدلیفیا - 53
  . 2006أبریل  26
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نسان فى إطار یة، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، مؤتمر حقوق اإلئالعنف ضد المرأة والعدالة الجنا - 54
  . 29/6/2006-27التحدیات المعاصرة واالستراتیجیات المطلوب فى العالم العربى، عمان، (العدالة الجنائیة 

قسوم والفكر العربى اإلسالمى المعاصر، الندوة الدولیة السابعة األعمال الفلسفیة والفكریة للدكتور عبد  - 55
  . 2006یونیه  20- 19سفة فسنطنیة الجزائر، الرازق قسوم، مخبر الدراسات التاریخیة والفل

الفلسفة واالبداع ، المائدة المستدیرة التى نظمها كرسى الیونسكو للفلسفة بالعالم العربى ومخبر الفلسفة ،  - 56
   2009مارس  18تونس 

- 16، الحمامات  القیم فى الفلسفة االمریكیة ، الملتقى الدولى ، القیم والمعاییر ، الجمعیة الفلسفیة التونسیة- 57
  2009مارس  18
ول لكرسى الیونسكو بجامعة الزقازیق ، فلسفة التواصل عند لوك مارك فیرى ، المؤتمر الدولى السنوى األ - 58
  2009دیسمبر  20- 19
   2010نوفمبر  28- 27تونس . ندوة الفلسفة واستراتیجیات الحداثة  الحداثة والتواصل ، - 59
   2010دیسمبر  13- 11لثقافة العربیة ، ندوة الجمعیة الفلسفیة المصریة هل هناك وافد وموروث فى ا - 60
دیسمبر  19- 17الجزائر وما بعد الحداثة ، ندوة افریقیا وما بعد الحداثة ، جامعة وهران ، الجزائر ،  - 61

2010  
لفینومینولوجیة ة عند میرلوبونتى ، ندوة الصورة واالبداع فى الرهانات افینومینولوجیا الصورة السینمائی - 62

  2010فبرایر  14- 12والجمالیة للخیال ، تونس ، 
لسفة وحقوق االنسان ، كلیة مستقبل حقوق االنسان عند دریدا ، المؤتمر الدولى الثانى لقسم الفلسفة ، الف - 63

 جاك دریدا ، دار الفارابى) المحرر(، نشر فى محمد شوقى الزین  2010مارس  23-22جامعة القاهرة  اآلداب
   2011، بیروت 

،  1971- 1952جمالیات السینما المصریة فى افالم صالح ابو سیف ، حلقة بحث السینما المصریة  - 64
   2010یولیو  8-5المجلس االعلى للثقافة ، القاهرة 

  2011محمد أركون والتفكیك ، ندوة االنسنة فى فكر محمد اركون ، المنامة ، البحرین ، ابریل  - 65
  ، ندوة النقد فى الفكر العربى ، كرسى الیونسكو للفلسفة ، اداب الزقازیق نقد النقد  - 66
  2011محمد مهران والمنطق العربى ، ندوة یوم الفلسفة العالمى ، اداب القاهرة ، نوفمبر - 67

68-Culture,Identité et droits de L'homme vers une persepective Transculturelle , 
Chaire Unesco de Philosophie pour Le monde Arabe Université de Kassel 
(Allemagne) , Rencontre international de 10 au 12 Octobre 2011 

القطیعة المعرفیة عند التوسیر ، ندوة االزمة فى العلوم محدداتها وتجلیاتها االبستمولوجیة ، مخبر الفلسفة  - 69
. وتاریخها   

   2011دیسمبر  2االرثا والمثقفین العرب ، جامعة كومبلتینسى ، مدرید ، محاضرة حول الكونت دى ج - 70
  2011نجیب محفوظ ، كتابات الشباب الفلسفیة ، ندة نجیب محفوظ والفلسفة ، اداب القاهرة ، - 71
ى للثقافة ، مالحظات اولیة حول نجیب محفوظ والسینما ، ندوة مئویة نجیب محفوظ ، المجلس االعل - 72

   2011دیسمبر  14- 11، القاهرة
   .األردنأخالقیات االعالم ندوة االعالم والمجتمع ، جامعة عمان االهلیة ، - 73
   2011س ، تونس ، ابریل ، بجرافیتى التحریر ، ندوة االبداع ، المواطنة والمدنیة ، معهد الفنون بجا- 74
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نیین ، عمان ، االردن ، محاضرة حول هشام غصیب والفكر العربى المعاصر ، رابطة الكتاب االرد - 75
  2012ابریل
مارس  11- 10، المؤتمر الرابع لكرسى الیونسكو فرع جامعة الزقازیق حول التعددیة الثقافیة الفلسفة والثورة – 76

2013    
  2013الفلسفة والثورة فى مصر ، رابطة الكتاب االردنیین ، االردن ،  - 77
   2013ن ، عمان ، حول فلسفة فویرباخ ، رابطة الكتاب االردنیی- 78
   2013كیركجور ، القراءة العربیة الثانیة ، سیمینار قسم الفلسفة ، آداب القاهرة ، - 79
  2013قراءة القراءة ، ندوة قسم الفلسفة بآداب القاهرة ، الیوم العالمى للفلسفة ، نوفمبر- 80
مصریة الرابعة والعشرون حول المشاریع قراءة القراءة والمشاریع الفلسفیة العربیة ، ندوة الجمعیة الفلسفیة ال- 81

   2013دیسمبر  11- 7الفلسفیة العربیة 
   2013ندوة جامعة كاسیل بالمانیا باالشتراك مع مخبر الفلسفة جامعة تونس حول التسامح ، أكتوبر- 82
، جامعة الفینومینولوجیا فى الفكر العربى المعاصر ، محاضرات لطالب الدكتوراة ، مخبر الفلسفة وتاریخها - 83

  2013وهران ، الجزائر 
  2014التفلسف فى العیش معا ، ندوة مخبر الفلسفة ، جامعة تونس االول - 84
   2014مركز التعاون العلمى االلمانى بالقاهرة ، DADالفلسفة المسیحیة العربیة المعاصرة ، ندوة - 85
للفلسفة العربیة وتاریخ العلوم عند العرب  میتافیزیقا العدل فى میزان الحكمة للخازنى ، ندوة الجمعیة الدولیة- 86

   2014أكتوبر  11-7بباریس 
لمى ، اأركیولوجیا القراءة عند عند زینب الخضیرى ، ندوة قسم الفلسفة بآداب القاهرة ، یوم الفلسفة الع- 87

   2014نوفمبر
ى القراءات العربیة ، فالمقاربات العربیة للمنهج الفینومینولوجى ، ندوة الجمعیة الفلسفیة المصریة - 88

   2014، دیسمبر  25، الندوة للظاهریات
  2014الفلسفة والثورة فى مصر ، ندوة لجنة الفلسفة ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ینایر - 89
أخالق الكومبیوتر والمعلومات، بحث ألقي في ندوة الفلسفة التطبیقیة، بالمجلس األعلى للثقافة، القاهرة،  - 90
29/7/2015.  
  .2015الفلسفة في الجامعات واألكادیمیات العربیة، الیوم العالمي للفلسفة، بیروت، نوفمبر  - 91
حسام ختامي بیني وبین حسن حنفي، الجمعیة الفلسفیة المصریة، ندوة المعهد السویدي باألسكندریة،  - 92

  .2015دیسمبر 
مارس  22- 20تي عقدها كرسي الیونسكو في تونس، اقتسام الكوني والمواطنات الجدیدة، الندوة الدولیة ال - 93

2016 .  
  .2016نوفمبر  4- 2نقد هیدجر في العربیة، ندوة كلیة العلوم اإلنسانیة، جامعة بیرن، سویسرا،  - 94
هیدجر في الفكر العربي المعاصر، ندوة كرسي الیونسكو للفلسفة، جامعة الزقازیق، أربعون عاما على  - 95

  .رحیل هیدجر
فقد النص المراوغ سلطته حین یفقد مصداقیته؟ سلطة النص، المؤتمر الفلسفي السابع والعشرون، هل ی - 96

   .2016الجمعیة الفلسفیة المصریة، القاهرة 
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قراءة مقارنة بین سیرة حیاتي، عبد الرحمن بدوي، ومسار فكر مراد وهبة، في ندوة مائویة مراد وهبة، قاعة  - 97
  .2017مارس  30المؤتمرات جامعة القاهرة، 

إبریل  13-12، قسم الفلسفة جامعة القاهرة، تفكیك التأویل وتأویل التفكیك، الندوة الدولیة حول التأویل - 98
2017.  
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