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تمهيد -معالم عامة:
-

-

بلغت مؤلفاته  14 :كتابا ،و  41كتابا محققا من التراث اإلسالمي ،وله  42منن اببحناث الملة نل الةح ةنل
الةنشورة ،وترجةت بمض أعةاله إلى لغات أخرى( ابلةان ل واالنجل زيل واالندون س ل) .وصدر أول كتاب
له عام .4894
تم اخت اره شخص ل المام  4141بالسفارة الةصريل بالةةل ل المرب ل السموديل .
حصل على  2جوائز علة ل في الملوم االنسان ل واالجتةاع ل والنشر الدولي ،وعشنرات منن شناادات تقندير
ودروع من جاممات ومؤسسات دول ل وإقل ة ل ومحل ل وجائزة ابستاذ الةثالي عام .4141
كتب بمنض أسنات ة الجاممنات الةصنريل والمرب نل ومحنررو أجاننب أربمنل كتنب وعشنرات االبحناث عنن
ف ره وإسااماته الملة ل باللغل المرب ل واالنجل زيل.
كرمته جاممل القاهرة في ع د الملم  4142نظرا إلسااماته ابكادية ل واإلداريل في الجاممل.
نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب ().... -6102
المستشار الثقافي المصري ورئييس كبرير رعثية تعليميية رال يار ليمل المملبية العرريية السيعومية (-6102
)6102
المستشار الثقافي لجامعة القاهرة (.)6102 -6116
ممير مربز جامعة القاهرة للغات والترجمة (.)6102 -6101
مسئول التمريب والتثقيف للجامعات المصرية روزارة التعليم العالي (.)6102
عضو اللجنة المائمة ال تيار الوظائف القيامية رجامعة القاهرة (.)6102
مستشار المراسات العليا رجامعة القاهرة عضو المبتب الفني (.)6102 - 6112
أسس وأشرف على مشروع جاممل القاهرة للترجةل  ،وأسس وترأس تحرير "مجلل هنرمس" :مجلنل علة نل
مح ةننل فننني الملنننوم اإلنسنننان ل واالجتةاع نننل .كةنننا شنننار فننني تسسننن س مجلنننل الجاممنننل الدول نننلThe ":
)." International Journal of Humanities and Social Sciences(IJHR
أشننرف علننى أكثننر مننن  21رسننالل ماجسننت ر ودكتننوراه وقننام بتح ن م ومناقشننل عشننرات رسننائل الةاجسننت ر
والدكتوراه واببحاث وترق ات ابسات ة وابسات ة الةساعدين بةصر والمالم المربي.
شار في أكثر من  11مؤتةر علةي ودولي  ،ونظم وشار في تنظ م  5مؤتةرات.

أوال  -كتب وأبحاث عن فكره وأعماله:

تمت بتارة فصل بامل عن كعماله وفبير فيي بتياب"  " Egyptian Philosophersالصيامر عين مار نشير
Hephaestus Books

Egyptian Philosophers,
by Hephaestus Books

ISBN13: 978-1242713903
ISBN10: 1242713905
Publisher: Hephaestus Books
Year Published: 2011
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وكُتب عنه بالعربية ثالثة كتب حتى اآلن:

* الكتاب األول :عقالنية بال ضفاف :الظاهرة الدينية والسياسية في أعمال الخشت الفكرية
الناشر  :دار الكتاب العربي ،دمشق.1113 ،

تحرير :د .غيضان السيد
تقديم  :أ.د عصمت نصار
إعداد  :مجةوعل من ابسات ة والباحث ن الجامم ن :
 -1أ .د .حسن حنفي ،كأن روح الفارابي تعود من جديد!
 -2أ .د .شعبان عبد هللا  ،عاشق التأويل بين الواقع والمأمول

 -3د .مونيس بخضرة ،الخشت فيلسوف الترحال والتأويل والجرأة
 -4د .غيضان السيد علي ،الخشت ووجه آخر للفيلسوف

 -5أ .محمود أحمد عبد الرحمن ،األسس الفكرية والمنهجية عند الخشت
 -6د .عبير عبد الغفار ،السمات المنهجية للدكتور دمحم عثمان الخشت

 -7د .حمدي بشير ،الفكر السياسي واإلسالمي واعادة بناء الدولة العصرية

 -8أ .أبو النور الشريف ،مفهوم المجتمع المدني في فلسفة الخشت السياسية
 -9د .سامية صادق ،رؤية الخشت النقدية للعالقة بين المجتمع المدني والدولة

 -11د .نجالء مصطفى ،األخالق وعالقتها بالدين في منظومة الخشت األخالقية
 -11أ .سعيد عبيد ،الخشت وتأويل جديد لميتافيزيقا هيوم

 -12د .شريف مصطفى أحمد ،الخشت ورؤية إسالمية مختلفة لتطورات الثورة المصرية
 -13د .عماد عبدالرازق ،رؤية تحليلية لكتاب " فلسفة الدين عند برايتمان"

 -14أ.أبو النور الشريف ،عرض نقدي وتحليلي لكتاب " للوحي معان أخرى"
 -15أ .سمية أبو عامرية ،عرض نقدي وتحليلي لكتاب " تطور األديان"
 -16د .خيري حبيب ،عرض وتحليل كتاب " المشاكل الزوجية"

 -17أ .محمود كيشانة عرض وتحليل نقدي لكتاب" المشترك بين األديان والفلسفة"
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 -18أ .أسماء عريف ،تحليل نقدي لكتاب " أقنعة ديكارت العقالنية تتساقط"

 -19د.غيضان السيد علي تحوالت جارودي ..قراءة في كتاب " جارودي ...لماذا اسلمت"
 -21د.غيضان السيد علي ،تحليل نقدي لكتاب" المواطنة في عصر التنوير"
 -21د.غيضان السيد علي  ،قراءة نقدية في كتاب " تطور األديان"

 -22أ .عادل سالم عطية من وحي " للوحي معان أخرى" قراءة نقدية للشكل والمضمون
-23

* الكتاب الثاني :األســـــــــس الفكــــــــرية والمنهجـــــــية في الفلســفة اإلســالمية المعاصــــرة (نموذج
دمحم عثمان الخشت)
الناشر :دار رهف للنشر والتوزيع ،القاهرة.4145 ،
تأليف :دكتـــــــور محـمــود كيــشــانــه

* الكتاب الثالع :الخشت فقهيا
تحرير وتقديم د .غ ضا الس د علي
إعداد  :مجةوعل من ابسات ة والباحث ن الجامم ن :
تحت الطبع.

 -1فضيلة الشيخ الدكتور دمحم عبد المجيد " :حقوق المرأة بين الفطرة واآللية في فكر الدكتور الخشت".
 -2الدكتور محمود كيشانة " :الخشت وتجديد الخطاب الديني".

 -3الدكتور شريف الدين بن دوبة " :الفقهه والمشهروا الحهداثي – قهراءة فهي المشهروا الفقههي للمفكهر دمحم
عثمان الخشت" .

 -4الدكتور مونيس بوخضرة  ":الخشت وفتوحاته الفقهية -قراءة لمنهجه في التحقيق والمراجعة".
 -5د .غيضان السيد علي " :من الفقه إلى الفلسفة – دمحم عثمان الخشت نموذجا".
 -6الدكتورة نجالء مصطفى ":الخشت ووضع المرأة في اإلسالم".

 -7الدكتورة أميرة سامي ":أثر المنهج العقلي وأهميته في تحليل العلوم الشرعية".
 -8الدكتورة سامية صادق  ":مفهوم العقل المغلق عند الخشت".
4

 -9الدكتورة عبير عبد الغفار  ":الخشت فقيها من خالل قراءة الدليل الفقهي للمسافر المسلم".

 -11ال ههدكتور خي ههري حبي ههب " :فق ههه االسه هرة المس ههلمة م ههن خ ههالل تحلي ههل كت ههاب الخش ههت ع ههن "المش ههاكل
الزوجية".

 -11ندا مجدي " :بين الوحي واإللهام عند الخشت – يبقى الوحي محموال في أجنحة التاريخ".

ثانيا -المؤهـــــــــــــــــــالت
 -1الليسااانس الممتااا ة مههن قسههم الفلسههفة بتقههدير جيههد جههدا مههع مرتبههة الشههرف ،عههام  ،1986بترتيااب الوع ىلااد الدفعااة فا
الربع سنوات ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة.

 -2ماجستير في (ما بعد الطبيعة) الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،بتقدير ممتاز عام  ،1991كلية اآلداب -جامعة القاهرة.

 -3دكتااو ار فههي (فلسههفة األديههان) الفلسههفة الحديثههة والمعاص هرة ،بتقههدير مرتبههة الشههرف األولههى ،عههام  ،1993كليههة اآلداب-
جامعة القاهرة.

ثالثا  -دورات حصل عليها
 -1دورة في اإلدارة الجامعية وتطوير التعليم ،جامعة سوجو ،الصين 24 - 4 ،سبتمبر .2116
 -2دورة اإلدارة الجامعية ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة.2118 ،
 -3دورة البحوث والمشروعات التنافسية ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة .2118،
 -4دورة االتجاهات الحديثة في التدريس ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة.2118 ،
 -5دورة العرض الفعال ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة.2118 ،
 -6دورة استخدام التكنولوجيا في التعليم ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة.2118 ،
 -7دورة المعلم الجامعي ،معهد البحوث والدراسات التربوية ،جامعة القاهرة.1993 ،
 -8دورة سلوكيات المهنة ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة. 2118 ،
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رابعا  -اهم الخبرات العملية والوظائف
 -1نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب (-2116

).

 -2المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمة بالسفارة المصرية لدى العربية السعودية (.)2115 -2113
 -3المستشار الثقافي لجامعة القاهرة (.)2113 -2112

 -4مدير مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة (.)2113 -2111
 -5مسئول التدريب والتثقيف للجامعات المصرية بو ازرة التعليم العالي (.)2113
 -6عضو اللجنة الدائمة الختيار الوظائف القيادية بجامعة القاهرة (.)2113

 -7مستشار الدراسات العليا بجامعة القاهرة عضو المكتب الفني (.)2113 - 2119
 -8مسههئول جههودة األنشههطة الطالبيههة فههي مشههروا تطههوير األنشههطة بههو ازرة التعلههيم العههالي عههن جامعههة القههاهرة
(.)2118-2117

 -9المؤسس والمشرف على مشروا جامعة القاهرة للترجمة (.)2115 -2111

 -11رئههيس تحريههر مجلههةThe International Journal of Humanities and Social ":

) " Sciences(IJHRالمجلة الدولية لجامعة القاهرة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية (.)2113 -2112

 -11رئ ههيس تحري ههر "مجل ههة ه ههرمس" :مجل ههة علمي ههة محكم ههة ف ههي العل ههوم اإلنس ههانية واالجتماعي ههة (معتم ههدة م ههن
أكاديميههة البح ههث العلم ههي ولجههان ترقي ههات األس ههاتذة واألسههاتذة المس ههاعدين ف ههي مختلههف تخصص ههات العل ههوم

اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات المصرية).)2115 -2111( .

 -12المشرف على تحرير "مجلة لوغوس" :مجلة علمية محكمهة فهي الد ارسهات األدبيهة واللغويهة (معتمهدة مهن
أكاديميههة البح ههث العلم ههي ولجههان ترقي ههات األس ههاتذة واألسههاتذة المس ههاعدين ف ههي مختلههف تخصص ههات العل ههوم

اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات المصرية).)2113 -2111( .

 -13المشرف على تحرير على "مجلهة الترجمهان" :مختصهة فهي ترجمهة الد ارسهات اإلنسهانية واألدبيهة العالميهة.
عن مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة (.)2113 -2111

 -14مستشار األنشطة الثقافية بكلية اآلداب (.)2113 -2115
 -15رائد الجمعية الفلسفية العلمية بكلية اآلداب (.)1998-1995

 -61التدرج الكاديم :

اعتبار من .1986-9-23
ا
أ -معيد ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة،

اعتبار من.1991-8-16
ا
ب -مدرس مساعد ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة،
اعتبار من .1993-11-11
ا
ت -مدرس ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة،

اعتبار من.2113-2-26
ا
ث -أستاذ مساعد ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة،
ج -أستاذ ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة ،اعتبا ار من .2118-2-27
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خامسا  -التأليف
(أ) األبحاث العلمية المحكمة:
 أبحاث علمية محكمة باللغـة العربيـة .1تاريخ الدين الطبيعي عند هيوم .مجلة كلية اآلداب-جامعة القاهرة ،المجلد  ،56عدد  ،2إبريل .1996
 .2اإلسههالم والعلههم بههين األفغههاني ورينههان .مجلههة الجمعيههة الفلسههفية المصهرية ،القههاهرة ،السههنة السادسههة ،عههدد ،6
.1997

 .3أقنعة ديكارت العقالنية تتساقط .مجلة كلية اآلداب –جامعة القاهرة ،المجلد  ،57عدد  ،2إبريل . 1997

 .4االعتقههاد بههين اإلرادة والبرهههان عنههد ولههيم جههيمس .مجلههة كليههة اآلداب-جامعههة القههاهرة ،المجلههد  ،61عههدد ،4
أكتوبر .2111

 .5الج ههوهر وانقس ههام ال ههوعي األورب ههي .مجل ههة العل ههوم اإلنس ههانية ،الص ههادرة ع ههن كليت ههي اآلداب والتربي ههة-جامع ههة
البحرين ،محكم ومقبول للنشر. 2115،

 .6المجتم ههع الم ههدني والتعددي ههة والتسه هامح ف ههي س ههياق الحض ههارة اإلس ههالمية .مجل ههة التس ههامح الص ههادرة ع ههن و ازرة
األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عمان ،العدد .2115 ، 12

 .7جدلية الدولة العالمية والدولة القومية :مفارقات فلسفية بين الفارابي وهيجل .مجلة دراسات عربية واسالمية،
القاهرة ،مكتبة اآلداب ،عدد .2115 ،24

 .8المجتمع المدني :جدل الحرية والتنوا واالستبداد في النظريات السياسهية .مجلهة التسهامح الصهادرة عهن و ازرة
األوقاف والشؤون الدينية  ،سلطنة عمان ،العدد .2116 ، 14

 .9اإلله واإلنسان :إشكالية التشابه واالختالف في فلسفة برايتمان .مجلة كلية اآلداب -بني سويف ،عدد ،11
أبريل .2116

 .11تطههور مفهههوم المواطنههة فههي الفكههر السياسههي الغربههي .مجلههة التسههامح الصههادرة عههن و ازرة األوقههاف والشههؤون
الدينية ،سلطنة عمان ،العدد .2117 ، 21

 .11الحههد األدنههى المشههترك بههين األديههان وفلسههفات األخههالق .مجلههة الجمعيههة الفلسههفية المص هرية ،القههاهرة ،السههنة
السابعة عشرة ،عدد .2118 ،17

 .12الشههرعية فههي المجتمههع اإلغريقههي وأشههكال الحكومههات لههدى أفالطههون وأرسههطو .مجلههة التسههامح الصههادرة عههن
و ازرة األوقاف والشؤون الدينية  ،سلطنة عمان العدد .2118 ، 23

 .13المواطن العالمي والنزعة العالمية في عصر التنوير .مجلة دراسات عربية واسالمية ،القاهرة ،مكتبة اآلداب
عدد .2111 ،29

 .14المنقههذ مههن الضههالل :قهراءة ديكارتيههة .أشههغال النههدوة الدوليههة «الغ ازلههي اليههوم ،لمههاذا» المجمههع التونسههي للعلههوم
واآلداب والفنون ،بيت الحكمة ،تونس ،مايو .2111
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(ب) الكتـــــب:
 -األديان المقارنــة وفلسفــة الديــن والفلسفة الحديثة والمعاصرة:

 -1معجم األديان العالمية ،القاهرة ،مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة.2113 ،
 -2تطور األديان ،القاهرة ،مكتبة الشروق.2111 ،

 -3حركههة الحشاشههين :ت ههاريخ وعقائههد أخطههر فرق ههة س هرية فههي الع ههالم اإلسههالمي .القههاهرة ،مكتب ههة ابههن س ههينا،
.1988

 -4مقارنة األديان :الفيدية ،البرهمية ،الهندوسية .القاهرة مكتبة ابن سينا.1996 ،
 -5فلسفة العقائد المسيحية ،القاهرة ،دار قباء.1998 ،

 -6مدخل إلى فلسفة الدين .القاهرة ،دار الثقافة العربية ،1994 ،ودار قباء ،2111 ،ثم طبعات متتالية ،
آخرها عن مؤسسة مؤمنون بال حدود ،المغرب.2116 ،

 -7العقائد الكبرى ،دمشق ،دار الكتاب العربي.2111 ،

 -8للوحي معان أخرى ،القاهرة ،هيئة قصور الثقافة.2113 ،

 -9روجيه جارودي :نصف قرن من البحث عن الحقيقة .القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1986 ،

 -11الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم .القاهرة ،دار قباء.1997 ،

 -11أقنعة ديكارت العقالنية تتساقط ،القاهرة ،دار قباء1998 ،ط.1

 -12العقههل ومهها بعههد الطبيعههة بههين فلسههفتي هيههوم وكههنط ،بيههروت ،دار التنههوير .2115 ،رسههالة الماجسههتير
.1991

 -13المعقول والالمعقول في األديان بين العقالنية النقديهة والعقالنيهة المنحهازة ،القهاهرة ،دار نهضهة مصهر،
 .2116رسالة الدكتوراه .1993

 -14الشخصية والحياة الروحية في فلسفة الدين عند برايتمان ،القاهرة ،دار قباء الحديثة.2116 ،
 -15اإلله واإلنسان :إشكالية التشابه واالختالف ،القاهرة ،دار قباء الحديثة.2116 ،

 -16الوضعية واالستشراق في عصر األيديولوجية ،القاهرة ،دار نهضة مصر.2117 ،
 -17العقالنية والتعصب .القاهرة ،دار نهضة مصر.2117 ،

 -18الميتافيزيقا :قراءات نقدية ،القاهرة ،دار الثقافة العربية.2119 ،
 -19الفلسفة الحديثة :قراءات نقدية ،القاهرة ،دار الثقافة العربية ،طه .2119 ،8
 -21المشترك بين األديان والفلسفة .القاهرة ،دار غريب.2111 ،
 -مناهج البحـــع العلمـــي:

 -21فن كتابة البحوث العلمية واعداد الرسائل الجامعية .القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1991 ،
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 -22كيف تكتب بحثا علميا؟ القاهرة ،نهضة مصر.2117 ،
 -23مناهج البحث ،بيروت ،دار األمير.2111 ،
 -المجــال السياســي:

 -24مس ههتقبل الصه هراا العربه هي اإلسه هرائيلي :واس ههتراتيجيات إقام ههة الدول ههة الفلس ههطينية ،المح ههرر الع ههام وكات ههب
البحث الرئيسي "اليهودية دين أم تنظيم سياسي متطرف" ،القاهرة ،دار قباء.2111 ،

 -25المجتمع المدني عند هيجل .القاهرة ،دار قباء.2112،

 -26المجتمع المدني والدولة .القاهرة ،نهضة مصر.2116،

 -27فلسفة المواطنة في عصر التنوير (القرن الثامن عشر) ،دار الثقافة العربية.2112 ،
 -المجــال االجتماعــي:

 -28المشاكل الزوجية ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1987 ،

 -29المرأة المثالية في أعين الرجال ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1988 ،
 -31فن العالقات الزوجية ،الدمام ،دار صالح للنشر والتوزيع.1989 ،
 -31الشائعات ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1996 ،

 -32أخالق وسلوكيات التقدم ،القاهرة ،هيئة قصور الثقافة .2114 ،
 -العلــــوم الشرعيــة:

 -33الدليل الفقهي ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1985 ،

 -34حجة الوداا ،القاهرة ،مكتبة المختار اإلسالمي.1985،
 -35من إعجاز القرآن :تأويل جديد لقوله تعالى (وليس الذكر كاألنثى) ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1985 ،
 -36مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه .القاهرة ،مكتبة القرآن.1987 ،

 -37فتاوى المرأة المسلمة في العبادات والمعامالت ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1987 ،

 -38فقه النساء في ضوء المذاهب الفقهية واالجتهادات المعاصرة ،سوريا ،دار الكتاب العربي.1991 ،

(ج) مؤلفات له ترجمت إلى لغات أخرى :
اللغل اإلندون س ل:

Fiqh Wanita :Dari Klasik sampai Modern, Sangat prakits dan membantu
mengtahui hukum- hukum dasar Fiqh bagi wanita. K.H. Hasyim Muzadi,
President WCRP (World Conference on Religions for Peace ) dan Sekjen ICIS
(International Conference for Islamic Scholars).
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(د) دراسات منشورة في مجالت عربية:
 -1الههروح والتربيههة الروحيههة فههي الفلسههفات الغربيههة المعاصهرة  ،مجلههة المعرفههة ،و ازرة التعلههيم السههعودية ،العههدد
.2115 ، 126

 -2الهموم السبعة التي تواجه مصر ،كتاب الجمهورية ،عدد سبتمبر .2115

 -3الشيطان ومشكلة الشر فهي العهالم (بهين الهدين والفلسهفة) ،مجلهة المعرفهة  ،و ازرة التعلهيم السهعودية ،العهدد
.2116 ، 131

 -4العقهههل المغلهههق أو الدوجماطيقيه ههة ،مجلهههة المعرفه ههة الصه ههادرة ع ههن و ازرة التعل ههيم السه ههعودية العه ههدد ، 133
.2116

 -5العقالنية المعتدلة والعقالنية المتطرفة ،مجلة المعرفة الصادرة عن و ازرة التعلهيم السهعودية العهدد ، 136
.2116

 -6تعزيز رأس المال االجتماعي ،مجلة المعرفة الصادرة عن و ازرة التعليم السعودية العدد .2117 ، 144
 -7للدين معنى آخر ،مجلة الدبلوماسي ،معهد الدراسات الدبلوماسهية بهو ازرة الخارجيهة السهعودية العهدد 34
.2117 ،

 -8بههين العلههم والفلسههفة والبحههث العلمههي ،مجلههة المعرفههة الصههادرة عههن و ازرة التعلههيم السههعودية ،العههدد ،152
.2117

 -9كيف تواجه الدول الشائعات؟ مجلة الدبلوماسي ،معههد الد ارسهات الدبلوماسهية ،و ازرة الخارجيهة السهعودية
العدد .2118 ، 38

« -11الالإدرية» و«الاليقين» ،مجلة المعرفة الصادرة عن و ازرة التعليم السعودية العدد .2119 ،174

 -11منظومههة الحقههوق والمشههترك اإلنسههاني ،مجلههة ال ارفههد ،دائ هرة الثقافههة واإلعههالم– حكومههة الشههارقة  ،العههدد
 ،146،أكتوبر .2119

 -12نقههد فلسههفات األخههالق الغربيههة :أخالقيههات التقههدم ،مجلههة المعرفههة ،و ازرة التعلهيم السههعودية ،العههدد ،131
.2116

(هــ) الترجمـــــة :

 -1الموسوعة البريطانية لألديان ،ترجمة منفردة  ،القاهرة ،مكتبة الشروق 2111 ،تحت الطبع.

 -2مسهتقبل اإلسههالم السياسههي ،تههأليف جرههام فههوللر ،م ارجههع للترجمههة ،القهاهرة ،مركههز جامعههة القههاهرة للغههات
والترجمة.2113 ،
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 -3موسوعة الفلسفة الغربية ،ترجمهة باالشهتراك ،القهاهرة ،المجلهس القهومي للترجمهة ،تهم االنتههاء مهن ترجمهة
الجزء المكلف به ،وبقية الموسوعة تحت اإلعداد.

(و) كتــب محققــة
 -1المحاسبي ،فهم الصالة ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1983 ،
 -2المحاسبي ،المكاسب،القاهرة ،مكتبة القرآن.1983 ،

 -3عبههد الغنههي النابلسههي ،إيضههاح الههدالالت فههي سههماا اآلالت ،مكتبههة المعههارف اإلسههالمية ،توزيههع دار
الفكر العربي.1983 ،

 -4الغزالي ،المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1984 ،
 -5ابن تيمية ،الحسنة والسيئة .لبنان ،دار الكتاب العربي.1984 ،
 -6المحاسبي ،التوهم ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1984 ،

 -7الغزالي ،كتاب الزواج ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1984 ،

 -8النووي ،التقريب والتيسير شرح سنن البشير النذير ،بيروت ،دار الكتاب العربي.1985 ،
 -9السههخاوي ،المقاصههد الحسههنة فيمهها اشههتهر علههى ألسههنة النههاس مههن األحاديههث المشههتهرة ،بيههروت ،دار
الكتاب العربي.1985 ،

 -11ابن القيم ،الفوائد لبنان ،دار الكتاب العربي.1985 ،
 -11الغزالي ،بداية الهداية ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1985 ،

 -12الغزالي ،كتاب الدعوات المستجابة ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1985 ،

 -13ابن القيم ،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،لبنان ،دار الكتاب العربي.1985 ،
 -14ابن حجر الهيثمي ،مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائر ،القاهرة ،دار البشير.1985 ،

 -15ابن مالك اليماني ،كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم ،القاهرة،
مكتبة ابن سينا.1985 ،

 -16الحكيم الترمذي ،المنهيات ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1986 ،
 -17الغزالي ،كيمياء السعادة ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1987 ،
 -18ابن القيم ،الداء والدواء ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1988 ،

 -19البغدادي ،الفرق بين الفرق ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1988 ،
 -21الشوكاني ،أدب الطلب ومنتهى األرب ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1988 ،

 -21السخاوي ،اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،بيروت ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.1989 ،
 -22الشوكاني ،القول المفيد في االجتهاد والتقليد ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا1418 ،هه.
11

 -23ابن الهديبع ،تمييهز الطيهب مهن الخبيهث فيمها يهدور علهى ألسهنة النهاس مهن الحهديث ،القهاهرة ،مكتبهة
ابن سينا.1989 ،

 -24ابن القيم ،إغاثة اللهفان ،القاهرة ،مكتبة القرآن.1989 ،
(س) تحـــت الطبــــع:

 -1موسهوعة األديههان والمههذاهب واألحهزاب المعاصهرة(،كتابههة كهل الجههزء الخههاا بالمفههاهيم والتيههارات الحديثههة
والمعاصرة) ،السعودية ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،اإلصدار الثالث ،تحت الطبع.

 -2الموسوعة الوسيطة في الديانات والفرق والمذاهب والحركات المعاصرة( ،كتابة ومراجعة وتدقيق وتعديل
كثيههر مههن الم هواد العلميههة عههن الفههرق والمههذاهب الحديثههة) ،الريههاض ،دار إشههبيليا للنشههر والتوزيههع ،تحههت

الطبع.

 -3فقه المغتربين :تحديات الزمان والمكان( ،تحت الطبع)..

سادسا  -اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
 -1فلس ههفة الش ههك ف ههي عص ههر النهض ههة األوربي ههة ،ماجس ههتير بكلي ههة اآلداب-جامع ههة بن ههي س ههويف ،2116 ،إع ههداد
الطالب :محمود سيد معيد بآداب بني سويف.

 -2فلسفة التاريخ عند كنت ،ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة بني سهويف ،2116 ،إعهداد الطالهب :أشهرف
نبيل .

 -3فلسفة السياسة عند أشعيا برلين،ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة بنهي سهويف ،2117 ،إعهداد الطالهب:
عبده أحمد.

 -4إشههكالية الميتافيزيقهها والههدين فههي فلسههفة ولتههر سههتيس ( ،ماجسههتير بكليههة اآلداب  -جامعههة بنههي سههويف،
 ،2117إعداد الطالب :يس سيد محمود.

 -5المجتمههع المههدني والدولههة عنههد تومههاس بههين ،ماجسههتير بكليههة اآلداب  -جامعههة القههاهرة ،2117 ،إعههداد
الطالب :شريف مصطفى معيد بآداب الفيوم.

 -6فلسههفة الههدين عنههد كيركيجههارد ،ماجسههتير بكليههة اآلداب  -جامعههة القههاهرة ،2117 ،إعههداد الطالبههة :هيههام
عبد العزيز الحشاش.

 -7مفه ههوم الليبرالي ههة السياس ههية عن ههد ج ههون رول ههز ،ماجس ههتير بكليه هة اآلداب  -جامع ههة بن ههي س ههويف ،2117 ،إع ههداد
الطالبة :هبة البدوي معيدة بآداب بني سويف.
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 -8مفه ههوم الق ههوة ب ههين ميكي ههافلي واب ههن خل ههدون ،ماجس ههتير قس ههم الفلس ههفة  -كلي ههة اآلداب  -جامع ههة الق ههاهرة،
 ،2117إعداد الطالبة :أسماء رأفت.

 -9مفه ههوم الج ههوهر ف ههي فلس ههفة ه ههوبز ،دكت ههوراه قس ههم الفلس ههفة  -كلي ههة اآلداب  -جامع ههة الق ههاهرة ،2118 ،إع ههداد
الطالبة :فوزية دمحم على مراد.

 -11موقههف ابههن تيميههة مههن اليهوديههة ،ماجسههتير بكليههة اآلداب  -جامعههة القههاهرة ،2118 ،إعههداد الطالههب:
عزت نادي حنا.

 -11العدالهة التطبيقيهة :دراسة فهي فلسهفة جهون رولهز ،ماجسهتير بكليهة اآلداب  -جامعهة القهاهرة  ،2118الطالبههة :رشها
ماهر إسماعيل أحمد

 -12األلوهي ههة ف ههي فلس ههفة ال ههدين عن ههد برايتم ههان ،دكت ههوراه بكلي ههة اآلداب  -جامع ههة الق ههاهرة ،2111 ،إعهههداد
الطالبة :سامية عبيد أبو القاسم.

 -13إشكالية الذات واآلخر:دراسة فلسفية إلشكالية صراا الحضارات ،دكتهوراه بكليهة اآلداب-جامعهة الفيهوم،
 ،2111إعداد الطالب :شريف مصطفى مدرس مساعد بآداب الفيوم.

 -14فلسفة ميخائيل أوكشوط السياسية ،دكتوراه بكلية اآلداب  -جامعهة بنهي سهويف ،2111إعهداد الطالبهة:
هبة البدوي معيدة بآداب بني سويف.

 -15أركيولوجيهها العقههل الههديني :ق هراءة فههي تاريخيههة الههوحي عنههد سههبينو از وأركههون ،ماجسههتير بكليههة اآلداب -
جامعة القاهرة ،2111 ،إعداد الطالبة :مروة دمحم إبراهيم.

 -16الليبرالي ههة والعدال ههة عن ههد مايك ههل س ههاندل ،دكت ههوراه بكلي ههة اآلداب-جامع ههة بن ههي س ههويف ،2112 ،إع ههداد
الطالب :عبده الضوى أحمد.

 -17مفه ههوم المق ههدس ف ههي فلس ههفة رودول ههف أوت ههو ،دكت ههوراه بكلي ههة اآلداب-جامع ههة بن ههي س ههويف ، 2112 ،إع ههداد
الطالب :يس سيد محمود.

 -18المسههألة اليهوديههة عنههد كههارل مههاركس ،ماجسههتير بكليههة اآلداب  -جامعههة بنههها  ،2112إعههداد الطالبههة:
ياسمين دمحم.

 -19الليبرالية الجديدة  :روبرت نوزيك أنموذجا -دراسة لمفهومي الحريهة والعدالهة فهي ضهوء نظريهة العدالهة،
ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة  ،2112إعداد الطالب :شريف سعد.

 -21مفه ههوم الديمقراطي ههة ف ههي الفك ههر السياس ههي عن ههد الكس ههيس دي توكفي ههل ،ماجس ههتير بكلي ههة اآلداب-جامع ههة
القاهرة  ،2112إعداد الطالب :إبراهيم دمحم.

 -21مفهوم الطبيعة اإلنسانية عند توماس كونج ،دكتوراه بكلية اآلداب  -جامعة بني سويف،2113 ،

إعداد الطالبة :هيام عبد العزيز الحشاش.

 -22مفهوم الواقع الفائق عند جان بودريار ،ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة ،2113
إعداد الطالبة :ندا مجدي.
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 -23التأثير الكانطي في مدرسة فرانكفورت ،ماجستير بكلية اآلداب-جامعة القاهرة ،2113
إعداد الطالبة :مادونا يونان.

 -24الفكر السياسي عند نعوم تشومسكي ،ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة ،2113
إعداد الطالب :مصطفى مرشد.

 -25مفهوم الواقع الفائق عند جان بودريار ،ماجستير بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة ،2113
إعداد الطالبة :ندا مجدي على عبد الخالق.

سابعا  -المؤتمرات والندوات وورل العمل المحلية والدولية
المحكمة
 -1ورشههة عمههل حههول «تجديههد علههم أصههول الههدين» ،قسههم الفلسههفة -كليههة اآلداب  ،1988المشههاركة بورقههة
بحثية بعنوان «قراءة في كتاب من العقيدة إلى الثورة».

 -2المههؤتمر السههنوي للجمعيههة الفلسههفية المص هرية -جامعههة القههاهرة ،يوليههو  .1991المشههاركة ببحههث بعن هوان
«الفكر العربي المعاصر :خريطة معرفية».

 -3ورشة عمل حول «علم االستغراب» ،قسم الفلسفة -كلية اآلداب  .1991متحدث رئيسي.
 -4مههؤتمر "نحووو ع ووم كووالم يوو "  ،كليههة أصههول -جامعههة األزهههر-القههاهرة ،بالتعههاون مههع الجمعيههة الفلسههفية
المصهرية 71:71 ،يوليههو  .1991المشههاركة بورقههة بحثيههة بعنهوان «مههن علههم الكههالم إلههى فلسههفة الههدين».
(المؤتمر السنوى الرابع للجمعية الفلسفية المصرية بمركز صالح كامل لالقتصا اإلسالمي ب امعة األزهر.

 -5المؤتمر السنوي للجمعية الفلسفية المصرية ،جامعة القاهرة ،ديسمبر  .1992مشارك ومعقب.

 -6مهؤتمر (ديكهارت  ،)1996-1596المركهز الفرنسهي للد ارسهات االقتصهادية واالجتماعيهة – ، SEDEJ
11 -11نوفمبر  .1996المشاركة ببحث بعنوان "أقنعة ديكارت".

 -7مههؤتمر فلسههفة التههاريخ والههوعي بالتههاريخ ،القههاهرة ،أقسههام الفلسههفة فههي الجامعههات المص هرية بالتعههاون مههع
الجمعية الفلسفية المصرية ،ديسمبر  .1996المشاركة ببحث بعنوان «فلسفة التاريخ عند كنت».

 -8مؤتمر جمال الدين األفغاني ،القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة 29-28-يونيو  .1997المشاركة ببحث
بعنوان «اإلسالم والعلم بين األفغاني ورينان».

 -9مههؤتمر الخطههاب الفلسههفي ،القههاهرة ،كليههة اآلداب بالتعههاون مههع الجمعيههة الفلسههفية المص هرية 22-21-
ديسمبر  .1997المشاركة ببحث بعنوان «فلسفة العقائد المسيحية :قراءة نقدية في الهوت ليبنتز».

 -11ورشة عمل حول «الفلسفة اإلسالمية» ،قسم الفلسفة -كلية اآلداب  .1997متحدث رئيسي.
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 -11مههؤتمر التعلههيم الفلسههفي فههي مصههر-القههاهرة-المجلههس األعلههى للثقافههة 2-1-إبريههل  .1998المشههاركة
بورقة بحثية «التعليم الفلسفي وادارة العقل».

 -12مههؤتمر دولههي بعن هوان «:الم هرأة العربيههة والمشههاركة السياسههية» ،لبنههان ،اهههدن ،مؤسسههة كههونراد أدينههاور
األلمانية 31-28 ،سبتمبر  ،1999المشاركة ببحث بعنوان «المرأة المصرية والمشاركة السياسية».

 -13مههؤتمر الفلسههفة وتههاريخ العلههوم فههي مصههر فههي  111عههام ،القههاهرة ،كليههة العلههوم ،مركههز الت هراث العلمههي
والجمعي ههة الفلس ههفية المصه هرية  7-5-ديس ههمبر  ،1999المش ههاركة ببح ههث بعنه هوان «فلس ههفة ال ههدين ف ههي

مصر».

 -14ندوة علمية عن «من النقل إلى اإلبداا» ،المجلس األعلى للثقافة .2111 ،مشارك ومعقب.
 -15مههؤتمر دولههي بعن هوان «المجتمههع المههدني فههي البلههدان اإلسههالمية» ،جامعههة دمحم الخههامس-كليههة اآلداب
والعلوم اإلنسانية،الرباط ،المغرب 17-15 ،نوفمبر  .2111المشاركة ببحث بعنوان «الخطاب الديني
وموقفه من قيم وقضايا المجتمع المدني».

 -16ورشههة عمههل عههن «الليبراليههة فههي مصههر» ،مؤسسههة كههونراد أدينههاور األلمانيههة ،فنههدق كههونراد ،القههاهرة،
 .2112المشاركة ببحث بعنوان «الليبرالية بين الغرب واإلسالم».

 -17ندوة علمية عن «فشته فيلسوف المقاومة» ،المجلس األعلى للثقافة .2112 ،مشارك ومعقب.

 -18م ههؤتمر الفلس ههفة التطبيقي ههة ،قس ههم الفلس ههفة  -آداب الق ههاهرة 22-21 ،إبري ههل  .2113المش ههاركة ببح ههث
«المجتمع المدني والتعددية في الحضارة اإلسالمية».

 -19مؤتمر فلسفة المقاومة المهؤتمر السهنوي للجمعيهة الفلسهفية المصهرية ،جامعهة القهاهرة ،ديسهمبر .2114
مشارك ومعقب.

 -21مههؤتمر الفلسههفة والحيههاة المعاص هرة -القههاهرة -قسههم الفلسههفة -كليههة اآلداب 1-ديسههمبر  .2115مههنظم،
ومشارك ومعقب.

 -21ندوة علمية عن «المجتمع المدني في مصر» ،دار العلوم ،جامعة القاهرة .2115 ،متحدث رئيسي.

 -22نهدوة علميهة عههن «حقهوق المهرأة ومكانتهها فههي مصهر الفرعونيههة» كليهة اآلثههار ،جامعهة القههاهرة.2116 ،
متحدث رئيسي.

 -23م ههؤتمر ال ههوطن والمواطن ههة ،الق ههاهرة ،كلي ههة اآلداب بالتع ههاون م ههع الجمعي ههة الفلس ههفية المصه هرية 18-16
ديسمبر  .2116المشاركة ببحث بعنوان «المواطنة والنزعة العالمية في القرن الثامن عشر».

 -24مههؤتمر سههلطة الثقافههة ،جامعههة قنههاة السههويس ،اإلسههماعيلية ،قسههم الفلسههفة بكليههة اآلداب  -جامعههة قنههاة
السههويس بالتعههاون مههع الجمعيههة الفلسههفية المص هرية  12-9ديسههمبر  .2117المشههاركة ببحههث بعن هوان

«انقالب السلطة في الفكر الغربي».

 -25ورشة عمل دولية «الجامعات لبناء الحداثة أم لتقديم الخدمة التعليمية؟» ،مكتبهة اإلسهكندرية 14-13
يونيو  ،2118بمشاركة العديد من الجامعات األوربية واألمريكية .ممثل لجامعة القاهرة :مشارك.
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 -26المههؤتمر الههدولي ال اربههع للبحههوث العلميههة وتطبيقاتههها بجامعههة القههاهرة .2118 ،مشههارك ومعقههب وكاتههب
توصيات ندوة اللغة العربية.

 -27اليوم العالمي للفلسفة ،كلية اآلداب  -جامعهة القهاهرة ،2118 ،مشهاركة فهي اإلعهداد والتنظهيم .مهنظم،
ومشارك ومعقب.

 -28ورشههة عم ههل عههن «النظري ههة السياس ههية» ،كليههة االقتص ههاد والعل ههوم السياسههية ،جامع ههة الق ههاهرة.2118 ،
متحدث رئيسي.

 -29ن ههدوة علمي ههة ع ههن «التميي ههز ض ههد المه هرأة» ،كلي ههة الع ههالج الطبيع ههي ،جامع ههة الق ههاهرة .2118 ،متح ههدث
رئيسي.

 -31م ههؤتمر منت ههدى الجامع ههات العربي ههة للتعل ههيم الع ههالي ،األردن ،جامع ههة األردن ،2119 ،المش ههاركة بورق ههة
عمل لتكوين المنتدى .متحدث ومعقب ومشارك في كتابة التوصيات ،كممثل لجامعة القاهرة.

 -31نههدوة علميههة عههن «مس هتقبل الد ارسههات العليهها فههي جامعههة القههاهرة» ،الجامعههة الخليجيههة ،البح هرين ،ينههاير
 .2111متحدث رئيسي.

 -32مههؤتمر دولههي بمناسههبة اليههوم العههالمي للفلسههفة بعن هوان «تنههوا الثقافههات» ،تههونس ،اليونسههكو 11-11 ،
اكتوبر  .2111المشاركة ببحث بعنوان «المشترك األخالقي العالمي».

 -33النههدوة الدوليهة بمناسههبة المئويههة التاسههعة لوفههاة اإلمههام الغ ازلههي ،بيههت الحكمههة ،تههونس ،مههن  17إلههى 21
ماي  .2111المشاركة ببحث بعنوان «المنقذ من الضالل :قراءة ديكارتية».

 -34مههؤتمر دولههي عههن «اإلسههالم والحريههة» ،جامعههة الزيتونههة ،تههونس  31 -26سههبتمبر  .2111المشههاركة
ببحث بعنوان «حرية االعتقاد والعبادة والتشريع لألقليات في اإلسالم».

 -35مؤتمر دولي بعنوان «حقوق اإلنسان» ،اليونسكو بالتعاون مهع جامعهة بهرلين ،تهونس  11-11اكتهوبر
 .2111المشهاركة ببحهث بعنهوان The world citizen and Cosmopolitanism in the ":
."age of Enlightenment

 -36مؤتمر دولي بعنوان «إشكالية المرجعيات في الفكر اإلسالمي المعاصر» ،تونس  ،جامعهة الزيتونهة،
مركز الد ارسهات اإلسهالمية بهالقيروان 11-11 - 9 ،أكتهوبر .2112 ،المشهاركة ببحهث بعنهوان «نحهو

تحرير المرجعية العقالنية من العلمانية».

ثامنا  -تنظيم المؤتمرات
 -1أمههين عههام المههؤتمر الههدولي «صههورة مصههر فههي األدب العههالمي» ،جامعههة القههاهرة  ،بالتعههاون بههين مركههز
جامعة القاهرة للغات والترجمة والجمعية المصرية لألدب المقارن.2112 ،
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 -2عضو الهيئة المنظمة للمنتدى الدولي األول للبحث العلمي ،جامعة القاهرة ،ديسمبر .2111

 -3عضو الهيئة المنظمة (كمدير مركز جامعة القاهرة للغات والترجمهة) فهي تنظهيم مهؤتمر اللغهة االسهبانية،
بالتعاون بين مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة وقسم اللغة االسبانية  -كلية اآلداب.2111 ،

 -4عضهههو الهيئهههة المنظمهههة (كمه ههدير مركه ههز جامعهههة القه ههاهرة للغهههات والترجمهههة) فهههي تنظ ههيم مهههؤتمر «الوافه ههد
والموروث» ،بالتعاون بين مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة والجمعية الفلسفية المصرية.2111 ،

 -5عضو الهيئة المنظمة للمؤتمر الدولي عن «حقوق اإلنسان» ،كلية اآلداب ،جامعة القهاهرة  ،والمشهاركة
ببحث بعنوان «منظومة الحقوق والمشترك اإلنساني».2111 ،

.... -6أخرى.

تاسعا  -عضوية الجمعيات العلمية وهيئات النشر الكبرى و اللجان
 -1عضو الجمعية الفلسفية المصرية.
 -2عضو اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية.

 -3مستش ههار النش ههر العرب ههي واألجنب ههي ل ههدور نش ههر كب ههرى محلي ههة واقليمي ههة (قب ههاء -نهض ههة مص ههر -الكت ههاب
العربي).

 -4المشرف على مشروا جامعة القاهرة للترجمة.

 -5عض ههو لجن ههة تقي ههيم المتق ههدمين لوظيف ههة ملح ههق اداري ب ههالمراكز الثقافي ههة المصه هرية خ ههارج مص ههر ،قط ههاا
التمثيل الثقافي والبعثات ،و ازرة التعليم العالي ،عام 2112

 -6عضو لجنة التأهيل اللغوي والحاسب اآللي  ،جامعة القاهرة  ،اعتبا ار من .2111

 -7عضو لجنة الطباعة بقطاا الدراسات العليا والبحوث ، ،جامعة القاهرة  ،اعتبا ار من .2111
 -8عضو لجنة المقررات االلكترونية  ،جامعة القاهرة  ،اعتبا ار من .2112

 -9مقرر لجنة مسابقة الجامعة حول المئوية (رؤية المستقبل في جامعة المائة عام).2118 ،
 -11عضو اللجنة العليا لالحتفال بمئوية الجامعة .2118 ،
 -11عضو اللجنة العليا لالحتفال بمئوية الكلية.2118 ،
 -12عضو لجنة تقييم الجامعة الخليجية.2111 ،

 -13عضو لجنة إعداد األرشيف اإللكتروني للجامعة.2119 ،
 -14عضو لجنة حوسبة قطاا الدراسات العليا2118 ،

 -15عضههو لجنههة تكويههد قطاعههات وادارات الجامعههة ..عههن قطههاا وادارات الد ارسههات العليهها والبحههوث وقطهاا
وادارات شئون التعليم والطالب.2119 ،
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عاشرا -المساهمة في إدارة وتطوير العملية التعليمية واألنشطة
الجامعية
 -1إعداد وتحرير دليل شامل للدراسات العليا بجامعة القاهرة باللغة العربية.
 -2إعداد وتحرير( Guide to Graduate Studies :صدر منه طبعتان).
 -3إعداد وتحرير دليل شامل للعالقات الثقافية بجامعة القاهرة.
 -4إعداد وتحرير دليل شامل لالتفاقيات العلمية الدولية بجامعة القاهرة.
 -5متابعههة عمههل تبويههب شههامل وتنقيههب معلومههاتي لكههل رسههائل الماجسههتير والههدكتوراه خههالل الخمههس السههنوات
الماضية مع استخراج التوجهات العلمية الواضحة لهذه الدراسات لتخدم توجهات الجامعة المستقبلية.

 -6إعداد التقرير السنوي لقطاا الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ( 5تقارير حتى اآلن).
 -7متابعة خطة تنفيذ التعليم اإللكتروني بالجامعة.
 -8دعههم وزيههادة أعههداد الوافههدين بالجامعههة (رئاسههة وفههد الجامعههة إلههى تركيهها ،البحهرين ،عمههان (معههرض التعلههيم
العالي) ،االمارات (معرض إكسبو للتعليم).
 -9إعداد وتحرير موقع الدراسات العليا على الموقع العام للجامعة بشبكة االنترنت.
 -11المشاركة في إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير التعليم الخاصة بالدراسات العليا.
 -11ممثل قطاا الدراسات العليا والبحوث في إعداد األرشيف اإلليكتروني للجامعة.
 -12اإلشراف على حوسبة قطاا الدراسات العليا.
 -13عضههو فريههق تكويههد قطاعههات وادا ارت الجامعههة ..عههن قطههاا وادارات الد ارسههات العليهها والبحههوث وقطههاا
وادارات شئون التعليم والطالب.

 -14اإلشراف على تعديل لوائح الدراسات العليا بالجامعة لكي تتواكب مع نظام الساعات المعتمدة.
 -15استحداث مقرر فلسفة الدين .1993
 -16استحداث مقررات دراسية إلكترونية :فلسفة الدين ( 2111وفق توصيف المجلس األعلى للجامعات).
 -17متابعة استحداث برامج جديدة ومشتركة على مستوى الدراسات العليا بالجامعة.
 -18متابعة الدور الجديد للتعليم المفتوح في مجال البرامج الجديدة للدراسات العليا والبحوث.
 -19اإلسهام في تطوير مقررات التدريس ،قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلهوم السياسهية  -جامعهة
القاهرة ،مادة النظرية السياسية.
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 -21قام بعمل التوصيفات الخاصة بعدد من المقررات الدراسية بالالئحة القديمة والجديدة لقسم الفلسفة.

 -21اشههترك فههي وضههع الالئحههة الجديههدة المقترحههة للد ارسههات العليهها بنظههام السههاعات المعتمههدة بقسههم الفلسههفة-
كلية اآلداب .
 -22اشترك في وضع الالئحة الجديدة المقترحة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بقسم الفلسهفة -
كلية اآلداب.
 -23االشتراك كعضو هيئة تدريس في نظام الجودة واالعتماد في كل مراحله.
 -24رئ ههيس لج ههان امتحان ههات جامعهههة الق ههاهرة ف ههي التعل ههيم المفت ههوح بمملك ههة البحه هرين ( ،)2119والسه ههعودية
( ،)2111-2111والكويت (.)2111
 -25رئيس لجان امتحانات التويفل بمركز اللغات والترجمة()2113-2111
 -26رئيس لجان امتحانات الملحقين اإلداريين بمركز اللغات والترجمة ()2113-2111
 -27رئيس بعض لجان االمتحانات بكلية اآلداب (أعوام متعددة)
 -28إنشاء و رئاسة تحرير مجلة الطلبة تصدر عن جامعة القاهرة :رئاسة التحرير.
 -29إنشاء و رئاسة تحرير جريدة الجامعة أون الين :رئاسة تحرير.
 -31اإلشراف على انتخابات االتحادات الطالبية :اإلشراف.
 -31ريادة أسر طالبية :أسرة المصري ،أسرة شباب مصر ،أسرة حياة:اإلشراف والتوجيه.
 -32معسكرات تثقيفية :إدارة واعطاء محاضرات.
 -33رئاسة وفد جامعة القاهرة إلى تركيا .:2115
 -34رئاسة وفد جامعة القاهرة إلى الكلية الحربية .
 -35كتابة مقاالت بمجلة الجامعات المصرية واإلشراف على تحرير القسم الخاا بجامعة القاهرة.
 -36اإلشراف على مجلة شباب الجامعة.
 -37اإلشراف على مجلة كلية اآلداب.
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حادي عشر -مقررات قام بتدريسها
 -1فلسفة الدين.

 -2ما بعد الطبيعة.

 -3ىلم أصوع الفقه.

 -4الفلسفة الحديثة.

 -5الفلسفة المعاصرة.

 -6الفلسفة اللمانية.

 -7نصاااااااوة فلسااااااافية حديثاااااااة بالل اااااااة

 -8نصاااااوة فلسااااافية معاصااااارة بالل اااااة

 -9مبادئ التفكير الفلسف .

 -11العقل والتنوير.

 -11مصادر فلسفية.

 -12الفكر العرب المعاصر.

 -13الفلسفة السياسية الحديثة.

 -14ىلم الجماع.

 -15مقدمة ف الفلسفة العامة.

 -16القياام.

اإلنجلي ية.

اإلنجلي ية.

مقررات مؤهل لتدريساا:
 -1مقارنة الديان

 -2الثقافة اإلسالمية

 -3المذاهب الحديثة والمعاصرة

 -4ىلم أصوع الدين

 -5االستشراق

 -6تحقيق التراث

 -7الفرق اإلسالمية

 -8الفكر اإلسالم

ثاني عشر -بعض األنشطة الثقافية واإلعالمية محليا وعربيا
مئههات النههدوات العلميههة والثقافيههة والسياسههية ..متحههدثا أو مشههاركا أو منظمهها أو مقههدما  ..علههى مههدار 31
عامهها الماض ههية..مث ههل :مع ههرض الق ههاهرة ال ههدولي للكتههاب ،والمجل ههس األعل ههى للثقاف ههة ،ونقاب ههة الص ههحفيين،
وبعهض الجامعههات ،ونههادي الحههرس الجمهههوري برئاسههة الجمهوريهة ،وبعههض الم اركههز البحثيههة داخههل مصههر

وخارجها .وجامعة القاهرة ،والمكتب الثقافي المصري بالرياض.
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أوال :مقاالت في المجالت والجرائد العربية:

مئات المقاالت بكبرى الجرائد والمجالت المصرية  ،مثل:

 -1األهرام.
 -2الوطن.

 -3الفيصل السعودية.
 -4المعرفة السعودية.

 -5الدبلوماسي السعودية.
 -6الحياة اللندنية.

 -7الوعي اإلسالمي الكويتية.
 -8الرافد اإلماراتية.

 -9األهرام المسائي.

 -11عالم الكتب.

 -11كتاب الجمهورية.
 -12التسامح العمانية.

 -13عقيدتي المصرية.
وعلى سب ل الةثال مةا نشر:

 -1اإلسالم والغرب :من الصراا إلى الحوار ،الحياة اللندنية.1993،

 -2المجتمع المدني العربي والشهرعية السياسهية ،األههرام ،العهدد  43597السهنة -4-18 - 131
. 2116

 -3الطريق الثالث في عالم متغير ،األهرام ،العدد  ،41252السنة .1999 - 11 - 16 ،124
ثانيا :حوارات ولقاءات صحفية منشورة ومراجعات لكتبه بالمجالت والجرائد المصرية والعربية ،مثل:

 -1األه ارم.

 -2المصري اليوم.
 -3الوط هن.

 -4االذاعة والتليفزيون.
 -5األنباء الكويتية.
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 -6أسرتي الكويتية.
 -7الرؤية الكويتية.

 -8االتحاد اإلماراتية.
 -9البيان اإلماراتية.

 -11جريدة الصباح التونسية.
 -11عقيدتي.
 -12األهرام.

 -13األهرام المسائي.
 -14روز اليوسف.

 -15الشرق القطرية.
 -16الغد األردنية.

 البرامـــج التليفعيونيـــة: -1ضههيف لقههاءات تليفزيونيههة ،BBC World :الح هرة ،الجزي هرة ،العربيههة ،اق هرأ ،الرسههالة ،عههين،Dream ،
 ، CBC ،MBCتلفزي ههون قط ههر ،أعم ههال ،قن ههاة دمحم و  ،البرك ههة ،التن ههوير  ،الثقافي ههة ،قنه هوات التليفزي ههون
واإلذاعة المصرية .

 -2إعداد وتقديم أو إعداد فقط أو تقديم فقط للعديد من البرامج التليفزيونية  ،مثـــــل:
برنامج فقه المغتربين ،قناة اق أر.
 برنامج فقه النساء ،قناة اق أر.

 برنامج طلعة شمس،قناة .Life Style

برنامج فقه النساء ،إذاعة الذكر (راديو وتلفزيون العرب).
 برنامج الخالف وارد ،قناة دليل.
 برنامج بقعة حرية ،قناة أزهري
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ثالع عشر -جوائع علمية
وشهادات تقدير ودروم من جامعات ومؤسسات دولية وإقليمية ومحلية
 -1تم اختياره شخصية العام  2114بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية .
 -2جائزة التفوق العلمي في العلوم االجتماعية ،جامعة القاهرة .2113
 -3جائزة النشر العلمي الدولي من جامعة القاهرة.2113 ،

 -4جائزة التفوق العلمي في العلوم اإلنسانية ،جامعة القاهرة .2111

 -5جائزة البروفيسور أندريه الالند ،من كلية اآلداب -جامعة القاهرة.1986،
 -6جائزة زكي نجيب محمود ،من كلية اآلداب -جامعة القاهرة.1986 ،
 -7جائزة زكي نجيب محمود ،من كلية اآلداب -جامعة القاهر.1993 ،

 -8كرمته جامعة القاهرة في عيد العلم  2113نظ ار إلسهاماته األكاديمية واإلدارية في الجامعة.
 -9ج ههائزة األس ههتاذ المث ههالي  ..اخت ههاره قس ههم الفلس ههفة-كلي ههة اآلداب-جامع ههة الق ههاهرة اس ههتاذا مثالي هها ع ههن هيئ ههة
التدريس عام .2111

 -11شهادة تقدير من نادي أعضاء هيئة التدريس الختياره استاذا مثاليها عهن هيئهة التهدريس بقسهم الفلسهفة-
كلية اآلدابعام .2111

 -11شهادة تقدير من جامعة سوجو – الصين .2116
 -12شهادة تقدير من مؤسسة جوجل العالمية .2119
 -13شهادة تقدير من جامعة أسيوط.2113

 -14شهادة تقدير من جامعة القاهرة .2115
 -15شهادة تقدير من جامعة القاهرة .2112

 -16شهادة تقدير من جامعة المنصورة . 2115
 -17شهادة تقدير من جامعة المنصورة . 2119

 -18شهادة تقدير من السيد رئيس جامعة القاهرة. 2119
 -19درا من جامعة حلب  -سوريا .2116

 -21درا من جامعة السلطان قابوس -عمان .2112
 -21درا من كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية.2118
 -22درا من كلية الصيدلة جامعة القاهرة.2118

 -23درا من جامعة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة.2117
 -24درا من مركز إحياء الفنون التراثية.2117
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 -25دروا وميههداليات متعههددة مههن بعههض كليههات وقطاعههات جامعههات القههاهرة وأسههيوط والمنصههورة -النشههاط
الثقافي -أعوام متعددة....

االتصال:

 هاتف محمول11211111141811 :
 البريد اإللكترونيdr.khosht@gmail.com :
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