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 أ.د. حممد عثمان اخلشت  

 
 والمعاصرة  الحديثة  والمذاهب الدين فلسفة  أستاذ ▪
   قاهرة ال ة جامع رئيس  ▪
 مصري   الجنسية: ▪
 م1964 /3 / 28 الميالد:  تاريخ   ▪
 01100811306 محمول:   هاتف ▪

 االليكتروني:  البريد ▪
 PROF.KHOSHT@GMAIL.COM     

 

 معامل عامة: 
 

 (.       -2017)أغسطس رئيس جامعة القاهرة  ▪

 ( 2017يوليو  -2016) م والطالب قاهرة لشئون التعلينائب رئيس جامعة ال ▪

ورئيس أكبر بعثة تعليمية بالخارج  بالسفارة المصرية بالرياض  المستشار الثقافي المصري   ▪
 ( 2015 - 2013)لدى المملكة العربية السعودية  

 يس لجنة الفكر  ئرو لشؤون اإلسالمية عضو المجلس األعلى ل ▪

 عضو مجلس أمناء أكاديمية األوقاف المصرية لتأهيل وتدريب األئمة   ▪

 عضو مجلس إدارة مركز حوار األديان باألزهر الشريف   ▪

 عضو المجلس األعلى لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية )جامعة الدول العربية(   ▪

 على العالم(.   56العضو الدائم بلجنة العلوم واالبتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج )المصنفة   ▪

   24كتابا منشورا، و    43  ابا وتحقيقا وبحثا علميا محكما، منها:   كت  98:  بلغت مؤلفاته   ▪
من األبحاث العلمية المحكمة المنشورة. وصدر    31كتابا محققا من التراث اإلسالمي، وله   

 ومن أهم مؤلفاته:  . عاما 35منذ   1982أول كتاب منشور له عام 

ف  لسفة الدين، للوحي معان  نحو تأسيس عصر ديني جديد، ، تطور األديان، مدخل إلى 
االيديولوجية، المعقول والالمعقول في األديان، أخالق    أخرى، اإلسالم والوضعية في عصر 

التقدم، أسس بناء الدولة الحديثة، صراع الروح والمادة في عصر العقل، العقل وما بعد  
يب من الخبيث  الحديث، الدليل الفقهي،. ومن أهم تحقيقاته: تمييز الط  الطبيعة، مفاتيح علوم 

 لفرق بين الفرق، المنهيات. فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، ا

mailto:الإلكتروني%20prof.khosht@gmail.com
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 (.  )األلمانية واالنجليزية واالندونيسيةأخرى ترجمت بعض أعماله إلى لغات  ▪

واالنجليزية، كتبها عشرات  عن فكره وإسهاماته العلمية باللغة العربية    أربعة كتبصدرت   ▪
 والعربية ومحررون أجانب. من أساتذة الجامعات المصرية  

 . ورسالة ماجستير ودكتوراة   محكم بحثا علمي 100صدر عنه وحول فكره أكثر من  ▪

 جوائز علمية في العلوم االنسانية واالجتماعية  6حصل على  ▪

 . الدولي  في النشر  عدة جوائزحصل على  ▪

 . 2010جائزة األستاذ المثالي من كلية اآلداب عام  ▪

  هيئة   عن  مثاليا  استاذا  الختياره  التدريس  هيئة   أعضاء  نادي  من   المثالي  األستاذ  جائزة ▪
 . 2010 عام اآلداب كلية -الفلسفة بقسم  التدريس

موسوعة  " في    ضمن الفالسفة العرب المعاصرينتصنيفه من كرسي اليونسكو للفلسفة  تم   ▪
 . 2017الصادرة عن كرسي اليونسكو للفلسفة  " الفالسفة العرب المعاصرين 

 . صرية بالمملكة العربية السعودية رة المبالسفا 2014شخصية العام  ▪

 . عشرات من شهادات التقدير ودروع من جامعات ومؤسسات دولية وإقليمية ومحلية ▪

 األول على دفعته في الليسانس في األربع سنوات.  ▪

 . رسالة دكتوراه وماجستير 30 من  أكثر  أشرف على  ▪

 . قام بتحكيم ومناقشة عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه   ▪

وترقيات األساتذة واألساتذة    لمي في المجالت العلمية المعتمدة ومشروعات البعثاتم عمحك ▪
 .المساعدين بمصر والعالم العربي 

والوزارية    الجامعية   اإلدارة   فيى المستوى القومي و عل  المتخصصة  اللجان  عشرات   عضو ▪
 . رىالكب النشر  وهيئات   العلمية  والجمعيات العلمية واللجان التعليمية  والعملية

 خارجية.   جهات  مع ومشروعا اتفاقية  156أكثر  عقد  في ساهم ▪

 . مجلة علمية محكمة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية": مجلة هرمس" رئيس تحرير  ▪

 : Emeraldالصادرة عن الناشر البريطاني  مجلة الجامعة الدولية  رئيس تحرير  ▪

▪  Journal of Humanities and Applied Social Sciences (JHASS) 
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 : املؤهـــــــــــــــــــالت
 
o   1986الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة مع مرتبة الشرف، عام  ،

اآلداب  كلية  األربع سنوات،  في  الدفعة  على  األول  جامعة    -بترتيب 
 . القاهرة

o   الفلسفة الحديثة والمعاصرة، بتقدير  (  ما بعد الطبيعة)ماجستير في
 .جامعة القاهرة -اآلداب، كلية 1990ممتاز عام  

o   مرتبة    معالحديثة والمعاصرة،  المذاهب  (  يانفلسفة األد)دكتوراه في
 .جامعة القاهرة - ،  كلية اآلداب1993الشرف األولى، عام 

 

 : التدرج األكادميي 
o ،1986-9-23 من القاهرة، جامعة -اآلداب كلية معيد . 

o  1990-8-16من  القاهرة، جامعة -اآلداب كلية مساعد، مدرس . 

o  ،1993-11-10  من القاهرة، جامعة -اآلداب  كلية مدرس . 

o  2003-2-26من  القاهرة، جامعة -اآلداب كلية مساعد، أستاذ . 

o  ،2008-2-27  من اعتبارا القاهرة، جامعة -اآلداب كلية أستاذ . 

 

 

 : دورات حصل عليها

 . 2006 سبتمبر  24 - 4  الصين، سوجو، جامعة التعليم، وتطوير الجامعية اإلدارة في رةود .1

 . 2008 القاهرة، جامعة التدريس، هيئة أعضاء مهارات تنمية مركز الجامعية، اإلدارة دورة .2

 جامعة   التدريس،  هيئة  أعضاء  مهارات  تنمية  مركز  التنافسية،  والمشروعات   البحوث  دورة .3

 . 2008القاهرة،

 جامعة   التدريس،  هيئة  أعضاء  مهارات  تنمية  مركز  التدريس،  في  الحديثة  االتجاهات  رةدو .4

 . 2008 القاهرة،
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 . 2008 القاهرة، جامعة التدريس،  هيئة أعضاء مهارات تنمية مركز الفعال، العرض دورة .5

  جامعة  التدريس،  هيئة  أعضاء   مهارات  تنمية  مركز  التعليم،  في  التكنولوجيا  استخدام  دورة .6

 . 2008 رة،القاه

 . 1993 القاهرة، جامعة التربوية، والدراسات البحوث معهد الجامعي، المعلم دورة .7

 . 2008 القاهرة، جامعة التدريس، هيئة أعضاء مهارات تنمية مركز المهنة، سلوكيات دورة  .8
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تب 
ُ
 فلسفة الدكتور حممد اخلشت:   عن   ودراسات   ك

أكاديميون باحثون  الخشت    عن  كتب  محمد  د.  كتب   اآلن  حتىفلسفة    أربعة 

العلمية المحكمة شارك فيها كبار المفكرين واألكاديميين من  شرات األبحاث  وع

 : جامعات العالم العربي والعالم

 

 كتاب فيلسوف التجديد واملواطنة والتقدم  
 دراسات يف فلسفة اخلشت النقدية  
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 أعدها نخبة من المفكرين واألساتذة بالعالم العربي  

 فتحي التريكي . د.تقديم: أ

 وهــبة مراد   تصدير: أ.د.

 أحمد عبد الحليم. د .تحـريـر: أ

 .2020إصدار كرسي اليونسكو للفلسفة، الناشر دار نيو بوك، القاهرة، 

إعـداد: مجموعـة من كبـار المفكرين واألكـاديميين من جـامعـات العـالم العربي  

 والعالم:
 واألخالق اإلنسانية المشتركة  قاهرة: الخشتروح جامعة الر:            نصاسامى  د.  -

 الفيلسوف اآلتى من زمن المستقبل   : الراوي ر عبد الستاد. -

 د. محمد الخشت وجادامر وألعاب الفلسفة : نعبد المحسماهر د. -

 تنظير الذات فى تنظير الغير: دربة التفكير فى منظومة الخشت    :      محمود حيدر د. -

قي    :   مدنى مدورد. - مجتمع  قراءة في نحو  البروفيسور    مي:  التقدم عند  أخالق 

 الخشت

 فلسفة الدين فى الكتابات العربية: "الخشت نموذًجا "    :بو عرفة  ر عبد القادد. -

 الدين والفلسفة عند الدكتور الخشت: قراءة نقدية  :نور الدين السافىد. -

فى  : نبيل عبابسيةد. - التراث  الخ  مكانة  محمد  إزاحة  بين  الديني  الخطاب  شت  تجديد 

 واستئناف أبو يعرب المرزوقي 

 أخالقيات التقدم عند البرفسور محمد الخشت  : عفيف عثماند. -

 د. الخشت وثمار شجرة ديكارت : أحمد عبدالحليم عطيةد. -

ظاهرة اإلسالم السياسى وضرورات تجديد الخطاب الدينى: قراءة في     :حمدى بشيرد. -

 ياسى عند د. الخشتالفكر الس

 ن والفلسفة السياسية عند د. الخشت ت الديجدليا : محمود كيشانة د. -

المواطنة فى سياق تاريخي: قراءة في كتاب الدكتور الخشت "فلسفة   : زهير توفيق د.   -

 المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة" 

 العقالنية األخالقية فى الفكر البنائى التقدمى للخشت : صبرى شندىد. -

فلسفة   : اض عزات شريم ريد. - إلى  الدين  فلسفة  فكر محممن  فى  قراءة  د  األخالق:  

 الخشت

 الخشت كانطيًّا )الخطاب األخالقى نموذًجا(  : غيضان السيد علىد. -

 الخشت قارئًا هيجل     :هانى عبد الفتاحد. -

روحانية التجربة الدينية    روح الدين ودين الروح: قراءة فى فى    :حمادى أنوارد. -

 فى كتاب: ''مدخل إلى فلسفة الدين'' 

 الدين عند د. محمد الخشتسفة فل   : سحر سامىد. -
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 األساس العقالنى للدين: قراءة فى "مدخل إلى  فلسفة الدين"  : بدر الدين مصطفىد. -

 من األخالق التقليدية إلى أخالق التقدم  : عالء حلمىد. -

 رحاب العقالنية   د. الخشت فى  : جمال سليماند. -

 العقالنية النقدية فى خطاب الخشت الفلسفى  : أيمن محمد رجبد. -

 مفهوم النبوة فى فكر د. محمد الخشت     :محمود السيد طه .د -

بين   : فاطمة إسماعيلد. - والعلم  "اإلسالم  كتاب  في  قراءة  والعلم  اإلسالم  جدلية 

 األفغانى ورينان" للدكتور الخشت

قل والدين في فكر د. الخشت: تجاوز العقالنية المنحازة إلى  الع:        نورة بوحناشد. -

 العقل المحض
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 عقالنية بال ضفاف 
 الظاهرة الدينية والسياسية يف  أعمال  اخلشت الفكرية 

 .2013دار الكتاب العربي، دمشق،  الناشر:

 

 
 

 

 غيضان السيد  . د : تحرير

 د عصمت نصار .أ: تقديم  

 : مجموعة من األساتذة والباحثين الجامعيين : إعداد 

 ! دحسن حنفي، كأن روح الفارابي تعود من جدي. د -

 شعبان عبد هللا ، عاشق التأويل بين الواقع والمأمول. د -

 مونيس بخضرة، الخشت فيلسوف الترحال والتأويل والجرأة.  د -

 غيضان السيد علي، الخشت ووجه آخر للفيلسوف . د -

 أحمد عبد الرحمن، األسس الفكرية والمنهجية عند الخشت محمود د. -

 محمد عثمان الخشت عبير عبد الغفار، السمات المنهجية للدكتور . د -
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 حمدي بشير، الفكر السياسي واإلسالمي وإعادة بناء الدولة العصرية . د -

 أبو النور الشريف، مفهوم المجتمع المدني في فلسفة الخشت السياسية د.  -

 ، رؤية الخشت النقدية للعالقة بين المجتمع المدني والدولة سالمسامية . د -

 ن في منظومة الخشت األخالقية نجالء مصطفى، األخالق وعالقتها بالدي. د -

 سعيد عبيد،  الخشت وتأويل جديد لميتافيزيقا هيوم د.  -

 مصطفى أحمد، الخشت ورؤية إسالمية مختلفة لتطورات الثورة المصرية  شريف  . د -

 "  فلسفة الدين عند برايتمان"  عماد عبدالرازق، رؤية تحليلية  لكتاب . د -

 " للوحي معان أخرى" كتاب أبو النور الشريف، عرض نقدي وتحليلي لد.  -

 " تطور األديان" سمية أبو عامرية، عرض نقدي وتحليلي لكتاب د.  -

 " المشاكل الزوجية" خيري حبيب، عرض وتحليل كتاب  .د -

 " المشترك بين األديان والفلسفة" محمود كيشانة عرض وتحليل نقدي لكتاب -

 " تتساقط العقالنية  ديكارت  أقنعة "  لكتاب نقدي تحليل   عريف، أسماء أ.  -

 " لماذا اسلمت... جارودي" قراءة في كتاب ..   غيضان السيد علي تحوالت جارودي .د -

 "  المواطنة في عصر التنوير" غيضان السيد علي، تحليل نقدي لكتاب.د -

 " تطور األديان" غيضان السيد علي ، قراءة نقدية في كتاب .د -

 . شكل والمضمون قراءة نقدية لل" للوحي معان أخرى" عادل سالم عطية من وحي   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               حممد عثمان اخلشت 

 

11  

 

  

األســـــــــس الفكــــــــرية واملنهجـــــــية يف الفلســفة اإلســالمية  
 ( منوذج حممد عثمان اخلشت ) املعاصــــرة  

 .2015دار رهف للنشر والتوزيع، القاهرة، : الناشر

 دكتـــــــور محـمــود كيــشــانــه: تأليف
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 الديني   جتديد العقل   كتاب 
 الفكري   يف مشروع اخلشت 
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  علي السيد غيضان .: دتحرير 

  :أ.د. عمرو شريفتقديم 

 مجموعة من األساتذة والباحثين الجامعيين : إعداد 

 . تحت الطبع القاهرة، بوك، نيو دار:  الناشر
 

 ". الخشت وتأسيس عصر ديني جديد"   د. يمنى طريف الخولي، أ. -

نحو  ) الخشت      قراءة في كتاب  ،التطرفس في مواجهة  رد"   أ.د. يمنى طريف الخولي، -

 (. تأسيس عصر ديني جديد

  لمنهجه   قراءة   - الفقهية  وفتوحاته   الخشت:"    )باحث جزائري(،    بوخضرة   مونيس   . د -

 ". والمراجعة التحقيق  في 

 األسباب، :  الديني  الخطاب  تجديد  في   الخشت  مقاربة" سليماني)باحث جزائري(،  ياسين .  د -

 . الجزائر -  وهران جامعة ،" اتوالخطو الضوابط

 ".  الخشت فكر في   األخالقية العقالنية  شندي، عبدهللا صبري .  د. أ -

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

 . 

 المبكرة".  الخشت أعمال  في الصالة فلسفة " الرازق،  عبد  إبراهيم  الدين عماد. د.أ -

"   الرحمن  عبد   أحمد   محمود .    د -   عصر   في   والفكر   الدين   بين  التوفيق   إشكالية علي، 

 الفلسفية  الخشت آراء في   الفقهية التوجهات أثر  في   قراءة: الحداثة

ً  الخشت  عثمان محمد –  الفلسفة إلى  الفقه من: "  علي السيد  غيضان. د -  ".  نموذجا

ً أنموذ األخالقي  الخطاب)  كانطيًا الخشت"  علي، السيد  غيضان. د -  (". جا

 ". الخشت عثمان محمد  فكر فى  الدينية  الظاهرة"  ،على محمد   بشير  حمدى.د -

قراءة فى  : الدينى   الخطاب  تجديدوضرورات  ظاهرة االسالم السياسى "   ، د.حمدى بشير -

 . "الفكر السياسى عند الدكتور محمد عثمان الخشت

"  حبيب  خيري   الدكتور -   عن   الخشت  كتاب   تحليل   خالل  من   المسلمة   االسرة   فقه : 

 ". الزوجية المشاكل" 

  قراءة   –  الحداثي  والمشروع  الفقه"  )باحث جزائري(،    دوبة  بن  الدين  شريف  الدكتور -

 " . الخشت عثمان محمد للمفكر  الفقهي المشروع في 

 ".  الديني الخطاب وتجديد  الخشت: " كيشانة محمود  الدكتور -

 ". الشرعية لومالع تحليل  في  وأهميته  العقلي المنهج  أثر :" سامي أميرة  الدكتورة -

 ".  الخشت عند المغلق العقل  مفهوم:"  سالم سامية  الدكتورة -

 ".اإلسالم في  المرأة ووضع  الخشت:"  مصطفى  نجالء الدكتورة -

 ".الخشت  الدكتور   فكر   في   واآللية  الفطرة   بين   المرأة   حقوق : "   المجيد   عبد   محمد   الدكتور -
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"   مجدي  ندا -   أجنحة  في   محموالً   يالوح   يبقى  –  الخشت  عند   واإللهام  الوحي   بين : 

 ".التاريخ

 . العقالنية"  ديكارت  أقنعة يسقط  مصري  "باحث الحمامصي،  محمد  -

 ".المتكلس الخطاب تجديد  بدل  جديد  ديني  خطاب صياغة  ضرورة" الحمامصي،  محمد  -

 تأسيس العالقة بين اإلله واإلنسان)باحثة في الفلسفة من المغرب( ، "   حفيظي كبيرة  -

 عند الخشت".  
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 " موسوعة الفالسفة العرب املعاصرين "
موسوعة  "  تم تصنيفه من كرسي اليونسكو للفلسفة ضمن الفالسفة العرب المعاصرين في*  

 . 2017الصادرة عن كرسي اليونسكو للفلسفة " الفالسفة العرب المعاصرين

بعنوان   عنه  محكما  علميا  بحثا  الموسوعة  الفلسفة"وتضمنت  وألعاب  البعد :  الخشت 

 .  للباحث الدكتور ماهر عبد المحسن( 472 -439" )  ي فكر الخشت تجديدي فال
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 " اهليوماني   الفكر   يف   الوعي   ألسئلة  سياقية   مقاربات ..  واملدى   العي  كتاب " 
الديني:   الخطاب  تجديد  في  الخشت  بعنوان،"مقاربة  كامال  فصال  الجزائري  الباحث  كتب 

  الوعي  ألسئلة  سياقية  مقاربات..  والمدى  العين "  األسباب، الضوابط والخطوات"، في كتابه

 السنة  هذه  صدر  صفحة،  164  من  يتكون  الكبير  الحجم  من  الكتاب"  الهيوماني  الفكر  في

  الدكتور  الكتاب  قّدم.  الهاشمية  األردنية  بالمملكة  والتوزيع  للنشر  زاد  شهر  دار  عن  2016

  .بباتنة لخضر الحاج بجامعة الفلسفة أستاذ ربوح بشير
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 . 1989السخاوي، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، بيروت، القاهرة، مكتبة ابن سينا،  -

 . هـ1408ة، مكتبة ابن سينا، الشوكاني، القول المفيد في االجتهاد والتقليد، القاهر -

ابن الديبع، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، القاهرة،  -

 . 1989مكتبة ابن سينا، 

 .1989ابن القيم، إغاثة اللهفان، القاهرة، مكتبة القرآن،  -
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 دراسات منشورة يف جمالت عربية: 

 

الغ - الفلسفات  في  الروحية  والتربية  التعليم  الروح  وزارة  المعرفة،  مجلة   ، المعاصرة  ربية 

 . 2005،  126السعودية، العدد 

 .  2005الهموم السبعة التي تواجه مصر، كتاب الجمهورية، عدد سبتمبر  -

، مجلة المعرفة ، وزارة التعليم السعودية،  (بين الدين والفلسفة)الشيطان ومشكلة الشر في العالم   -

 . 2006،  131العدد 

 133ق أو الدوجماطيقية، مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة التعليم السعودية العدد  العقل المغل -

 ،2006 . 

العقالنية المعتدلة والعقالنية المتطرفة، مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة التعليم السعودية العدد   -

136  ،2006 . 

  144سعودية العدد  تعزيز رأس المال االجتماعي، مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة التعليم ال -

 ،2007 . 

الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية    للدين معنى آخر، مجلة الدبلوماسي، معهد  الدراسات -

 . 2007،  34العدد 

بين العلم والفلسفة والبحث العلمي، مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة التعليم السعودية، العدد   -

152 ،2007 . 

الدبلوماسي، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية   كيف تواجه الدول الشائعات؟ مجلة -

 . 2008،  38السعودية العدد 

العدد  «الاليقين»و«  الالإدرية» - السعودية  التعليم  وزارة  الصادرة عن  المعرفة  ،  174، مجلة 

2009 . 

حكومة الشارقة ،    – الثقافة واإلعالممنظومة الحقوق والمشترك اإلنساني، مجلة الرافد، دائرة   -

 . 2009، أكتوبر 146العدد ،

أخالقيات التقدم، مجلة المعرفة، وزارة التعليم السعودية، العدد :  نقد فلسفات األخالق الغربية -

130 ،2006 . 

 

 : اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه  -

 

،  2006جامعة بني سويف،  -اآلدابفلسفة الشك في عصر النهضة األوربية، ماجستير بكلية   -

 . محمود سيد معيد بآداب بني سويف: بإعداد الطال

: ، إعداد الطالب2006جامعة بني سويف،    -فلسفة التاريخ عند كنت، ماجستير بكلية اآلداب   -

 . أشرف نبيل  
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، إعداد 2007جامعة بني سويف،    -فلسفة السياسة عند أشعيا برلين،ماجستير بكلية اآلداب   -

 . عبده أحمد :الطالب

والدين   - الميتافيزيقا  ،  إشكالية  ستيس  ولتر  فلسفة  اآلداب  ) في  بكلية  بني    - ماجستير  جامعة 

 . يس سيد محمود : ، إعداد الطالب2007سويف، 

،  2007جامعة القاهرة،    - المجتمع المدني والدولة عند توماس بين، ماجستير بكلية اآلداب   -

 . بآداب الفيوم شريف مصطفى معيد : إعداد الطالب

هيام عبد العزيز  :   ، إعداد الطالبة2007جامعة القاهرة،    - فلسفة الدين ، ماجستير بكلية اآلداب   -

 .الحشاش

،  2007جامعة بني سويف،    - مفهوم الليبرالية السياسية عند جون رولز، ماجستير بكلية اآلداب   -

 . هبة البدوي معيدة بآداب بني سويف: إعداد الطالبة

جامعة القاهرة،    - لية اآلداب  ك  -مفهوم القوة بين ميكيافلي وابن خلدون، ماجستير قسم الفلسفة   -

 . أسماء رأفت : ، إعداد الطالبة2007

،  2008جامعة القاهرة،    - كلية اآلداب    -مفهوم الجوهر في فلسفة هوبز، دكتوراه قسم الفلسفة   -

 . فوزية محمد على مراد:  إعداد الطالبة

: داد الطالب، إع2008جامعة القاهرة،    - من اليهودية، ماجستير بكلية اآلداب    موقف ابن تيمية  -

 . عزت نادي حنا

التطبيقيـة - اآلداب  :  العدالـة  بكلية  ماجستير  رولز،  جون  فلسفة  في  القاهرة    -دراسة  جامعة 

 رشا ماهر إسماعيل أحمد : ، الطالبـة2008

، إعداد  2010جامعة القاهرة،  -األلوهية في فلسفة الدين عند برايتمان، دكتوراه بكلية اآلداب  -

 .بو القاسمسامية عبيد أ: الطالبة

جامعة  -دراسة فلسفية إلشكالية صراع الحضارات، دكتوراه بكلية اآلداب:إشكالية الذات واآلخر -

 . آداب الفيومشريف مصطفى مدرس مساعد ب: ، إعداد الطالب2010الفيوم، 

، إعداد 2011جامعة بني سويف  -فلسفة ميخائيل أوكشوط السياسية، دكتوراه بكلية اآلداب   -

 . دوي معيدة بآداب بني سويف هبة الب: الطالبة

قراءة في تاريخية الوحي عند سبينوزا وأركون، ماجستير بكلية اآلداب  :  أركيولوجيا العقل الديني -

 . مروة محمد إبراهيم : البة، إعداد الط2011جامعة القاهرة،   -

د  ، إعدا2012جامعة بني سويف،  -الليبرالية والعدالة عند مايكل ساندل، دكتوراه بكلية اآلداب -

 . عبده الضوى أحمد : الطالب

،    2012جامعة بني سويف،  -مفهوم المقدس في فلسفة رودولف أوتو، دكتوراه بكلية اآلداب -

 . يس سيد محمود : إعداد الطالب

:  ، إعداد الطالبة2012جامعة بنها    - المسألة اليهودية عند كارل ماركس، ماجستير بكلية اآلداب   -

 . ياسمين محمد 
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دراسة لمفهومي الحرية والعدالة في ضوء نظرية   -روبرت نوزيك أنموذجا:  الليبرالية الجديدة  -

 .  سعد شريف : ، إعداد الطالب2012جامعة القاهرة  -العدالة، ماجستير بكلية اآلداب 

جامعة  -مفهوم الديمقراطية في الفكر السياسي عند الكسيس دي توكفيل، ماجستير بكلية اآلداب -

 . اهيم محمد إبر: ، إعداد الطالب2012القاهرة 

،  2013جامعة بني سويف،    - مفهوم الطبيعة اإلنسانية عند توماس كونج، دكتوراه بكلية اآلداب   -

 . هيام عبد العزيز الحشاش: إعداد الطالبة

، إعداد  2013جامعة القاهرة  -التأثير الكانطي في مدرسة فرانكفورت، ماجستير بكلية اآلداب -

 . مادونا يونان : الطالبة

،  إعداد  2013جامعة القاهرة    - ند نعوم تشومسكي، ماجستير بكلية اآلداب  الفكر السياسي ع -

 . مصطفى مرشد : الطالب

، إعداد 2013جامعة القاهرة  -مفهوم الواقع الفائق عند جان بودريار، ماجستير بكلية اآلداب  -

 .ندا مجدي على عبد الخالق: الطالبة

إلياد - مرسـيا  عـند  ك(  م1986-1906) الــدين  ماجستير  اآلداب،  أسيوط،  -لية  ،  2013جامعة 

 . عالء علي محمد أيوب /للباحث

:  ، إعداد الطالبة2017جامعة سوهاج،    - ا، دكتوراه بكلية اآلداب  بالنتينج فلسفة الدين عند كارل  -

 . منى احمد محمود 

مفهوم سيادة القانون وسلطة المجتمع المدني في فلسفة جون لوك السياسية، دكتوراه بكلية   -

 . أبوالنور حمدي أبوالنور حسن: ، للباحث 2013معة بني سويف، جا -اآلداب 

، للباحثة ايمان  2013جامعة القاهرة    -مالبرانش، ماجستير بكلية اآلداب  المناسبة فى فلسفة   -

 . طارق محمود رشدى

 . ورسائل إخرى عديدة أشرف عليها  -

على   - العلمية    االشتراكعالوة  الرسائل  من  العديد  مناقشة  والدكتوراه  الماج  لدرجتي فى  ستير 

 . لفيومالقاهرة، وعين شمس،  وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وا: بجامعات
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 : مقررات قام بتدريسها 
 ما بعد الطبيعة. فلسفة الدين.

 الفلسفة الحديثة. علم أصول الفقه.

 الفلسفة األلمانية. الفلسفة المعاصرة.

 .اإلنجليزية باللغة  معاصرة  فلسفية نصوص .اإلنجليزية  باللغة حديثة  فلسفية نصوص

 والتنوير.العقل  مبادئ التفكير الفلسفي.

 الفكر العربي المعاصر. مصادر فلسفية.

 علم الجمال. الفلسفة السياسية الحديثة.

 القيــم. مقدمة في الفلسفة العامة.

 

 

 يف اجملالت واجلرائد العربية:   فكرية   مقاالت 
 : مثل ، المصرية والمجالت دالجرائ بكبرى مقاالتال مئات 

o األهرام. 

o الحياة اللندنية . 

o التسامح العمانية. 

o الوطن . 

o الفيصل السعودية. 

o المعرفة السعودية . 

o الدبلوماسي السعودية . 

o الوعي اإلسالمي الكويتية . 

o الرافد اإلماراتية. 

o األهرام المسائي . 

o عالم الكتب. 

o كتاب الجمهورية . 

o عقيدتي المصرية. 
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 :  والعربية جعات لكتبه باجملالت واجلرائد املصرية  ومرا فكرية  حوارات  
 :مثل
o األهرام. 

o ري اليومصالم. 

o االتحاد اإلماراتية . 

o البيان اإلماراتية . 

o جريدة الصباح التونسية . 

o  الوطــنجريدة. 

o االذاعة والتليفزيون . 

o الوعي اإلسالمي الكويتية . 

o جريدة الرياض. 

o األنباء الكويتية. 

o أسرتي الكويتية . 

o كويتيةالرؤية ال . 

o عقيدتي . 

o  السعوديةالجزيرة . 

o الشرق القطرية . 

o  الغد األردنية 

 

 :جوائز من جهات معتمدة 
o  من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية  2014جائزة شخصية العام. 

o  2013جائزة التفوق العلمي في العلوم االجتماعية، جامعة القاهرة . 

o 2013اهرة، جائزة النشر العلمي الدولي من جامعة الق . 

o  2010جائزة التفوق العلمي في العلوم اإلنسانية، جامعة القاهرة . 

o  2010جائزة األستاذ المثالي من كلية اآلداب جامعة القاهرة عام . 

o  2010جائزة األستاذ المثالي من نادي أعضاء هيئة التدريس عام . 

o  1986جامعة القاهرة، -الند، من كلية اآلدابجائزة البروفيسور أندريه ال . 

o 1986جامعة القاهرة،  -جائزة زكي نجيب محمود، من كلية اآلداب . 

o 1993جامعة القاهر،  -جائزة زكي نجيب محمود، من كلية اآلداب . 
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 :شهادات تقدير ودروع من جامعات ومؤسسات دولية وإقليمية وحملية 
o  2019دبلومة فخرية من جامعة موسكو . 

o م رئيس  من  عالمية  شخصيات  عشر  ضمن  االمارات   اإلفتاءجلس  تكريمه  دولة 

2019 . 

o  شهادة تقدير منSuzhou University 2006  . 

o  شهادة تقدير من Google Inc. 2009 . 

o 2003 شهادة تقدير من جامعة أسيوط . 

o  2013جامعة القاهرة شهادة تقدير ودرع عيد العلم . 

o  2005شهادة تقدير من جامعة القاهرة . 

o  2012شهادة تقدير من جامعة القاهرة . 

o  2005شهادة تقدير من جامعة المنصورة   . 

o  2009شهادة تقدير من جامعة المنصورة   . 

o  2009 شهادة تقدير جامعة القاهرة  . 

o  2006سوريا  -درع من جامعة حلب . 

o 2012 عمان -درع من جامعة السلطان قابوس . 

o  2008من كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية درع . 

o  2008درع من كلية الصيدلة جامعة القاهرة . 

o  2007 درع من جامعة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة  . 

o  2007 درع من مركز إحياء الفنون التراثية . 

o  2017درع كلية الطب. 

o  وأسيوط القاهرة  جامعات  وقطاعات  كليات  بعض  من  متعددة  وميداليات  دروع 

 .... أعوام متعددة -والمنصورة  


