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 البیانات الشخصیة
ابراھیم مصطفى ابراھیم  حسن.  د    االسم 

 الكلیة    اآلداب 
 القسم    الفلسفة 

 الدرجة الوظیفیة    استاذ مساعد 
 النوع    ذكر 

 تاریخ المیالد  م ١/١١/١٩٤٧  

 

 مكان المیالد   االسكندریة 
 الجنسیة  مصري 

ر ال١٠ و بك شر بحرى  –صدیق  شارع اب یدى ب ادة س ل حم ارع خلی ف ش  – خل
 العنوان الحالي االسكندریة

 الحالة االجتماعیة   متزوج ویعول 
Ibrahim_mastafa@yahoo.com  البرید اإللكتروني 

 الموقع 
 تلیفون العمل  

 تلیفون المنزل  ٠٣٥٤٠١٩٠٥
 المحمول ٠١٢٢٠٠٤١٩٧٣

 الفاكس 
 

 اللغات
 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 اإلنجلیزیة  جید  جید جدا  جید جدا
 

 المؤھالت العلمیة
الحصول علیھتاریخ   اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص 

 قسم -  آداب اإلسكندریة  لدكتوراها  الفلسفة  م١٩٩١
   الفلسفة

    
 

  وورش العملالندوات
:الندوات   

الندوةاسم  اإلرشاد األكادیمي  ١ 
٢٠١٠ / ٢ / ٢٣   التاریخ 

  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور
الندوةاسم  المشاركة المجتمعیة  ٢ 

٢٠١٠ / ٢ / ٢٤   التاریخ 



  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور
الندوةاسم   األخالقيمیثاق الشرف  ٣ 

٢٠١٠ / ٣ / ٢١   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور

الندوةاسم  البحث العلمي  ٤ 
٢٠١٠ / ٦ / ٣٠   التاریخ 

  الجھة كلیة اآلداب ــ جامعة اإلسكندریة ــ فرع دمنھور
 

 المؤلفات العلمیة الحاصلة على رقم إیداع
: داع رقم االی
٤٦٦٥/٩٧  

) دراسة مقارنة"( ایمانویل كنط "  نظریة المعرفة بین الحسن ابن الهیثم 
  .١٩٩٧، االسكندریة، منشأة المعارف

١ 

   
 :رقم االیداع 

٣٩٨٢/٩٩ 
منشاة المعارف   )دراسة مقارنة (  فكرة التقدم بین كوندورسیه و تشارلز بیرد 

 .١٩٩٩االسكندریة، 
٢ 

   
 :رقم االیداع 

١٥١٩٩/٢٠٠١  
مكتبة الوداى دمنهور ، دراسة مقارنة ( تفسیر التاریخ بین هیجل  وتویبنى  
م٢٠٠١،   

٣ 

   
 :رقم االیداع 

 ٤  م٢٠٠١،دمنهور ، مكتبة الوادى ،  مدرسة شیكاجو الفلسفیة   ١٥١٩٨/٢٠٠١

   
 :رقم االیداع 

.٢٠٠١،دمنهور، مكتبة الوادى ، فلسفة االشكال  الرمزیة عند كاسیرر  ١٥١٩٧/٢٠٠١  ٥ 

   
 :رقم االیداع 

 ٦      ١٩٩٩، االسكندریة ، منشاة المعارف ، اشكالیة المصطلح الفلسفى   ٩٣٧٧/١٩٩٦

 المؤلفات العلمیة غیرالحاصلة على رقم إیداع
، اإلسكندریة ، نشر دار  الوفاء لدینا الطباعة وال،  فى فلسفة العلوم   

١  .١٩٩٩ 

إبراهیم مصطفى . ترجمة د، رواد الفلسفة البرجماتیة ،  تشارلز موریس   
 ٢  .٢٠١٠/٢٠١١، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، إبراهیم 

 ٣  ١٩٩٩،االسكندریة ، منشاة المعارف ،منطق االستقراء    

 ٤  ١٩٩٨، االسكندریة ، منشاة المعارف ،  قضایا فلسفیة   



 ٥  .١٩٩٨، االسكندریة ، منشاة المعارف ،  مشكالت فلسفیة   

االسكنریة ،دار المعرفة الجامعیة ،الجزء االول  ،نقد المذاهب المعاصرة    
،٦  .٢٠٠٨ 

االسكنریة ،دار المعرفة الجامعیة ،الجزء الثانى  ، نقد المذاهب المعاصرة   
،٧  .٢٠٠٩ 

 هیوم الجزء االول دار المعرفة الجامعیة  الفلسفة  الحدیثة  من دیكارت الى  
٨  .٢٠٠٨ 

، دار المعرفة الجامعیة ،  الفلسفة الحدیثة كنط الى رینوفییه الجزء الثانى   
 ٩  .٢٠٠٩،االسكندریة 

، االسكندریة ،  دار المعرفة الجامعیة" نشأتها وتطورها" فلسفة اللغة   
١٠  .٢٠٠٩ 

 ١١  ٢٠١٠،االسكندریة ، الجامعیة دار المعرفة،رجال وأفكار فى الفلسفة    

 ابراهیم مصطفى .ترجمة وتعلیق د،  جمسى رسل  تفسیر الحیاة العقلیة لـ  
  ١٢  .٢٠١٠، االسكندریة،دار المعرفة الجامعیة ،ابراهیم 

، االسكندریة،دار المعرفة الجامعیة ،  مفهوم العقل فى الفكر الفلسفى   
١٣  .٢٠١٠  

  ١٤  .١٩٩٤،بیروت ، لنهضة العربیة ر ااد،  فلسفة جورج سنتیانا  
 األبحاث العلمیة 

) دراسة مقارنة"( ایمانویل كنط "  نظریة المعرفة بین الحسن ابن الهیثم   
 ١   .١٩٩٧، االسكندریة، منشأة المعارف

منشاة المعارف )دراسة مقارنة (  فكرة التقدم بین كوندورسیه و تشارلز بیرد   
 ٢  .١٩٩٩االسكندریة، 

مكتبة الوداى دمنهور ، دراسة مقارنة ( ر التاریخ بین هیجل  وتویبنى  تفسی  
 ،.٣  ٢٠٠١ 

 ٤  .٢٠٠١،دمنهور ، مكتبة الوادى ،  مدرسة شیكاجو الفلسفیة   

 ٥  .٢٠٠١،دمنهور، مكتبة الوادى ،  فلسفة االسكال  الرمزیة عند كاسیر   

 ٦  .١٩٩٩ ، االسكندریة، منشاة المعارف ،  اشكالیة المصطلح الفلسفى   
 

 


