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  قسم الفلسفة: خامساً 
  .فضل اهللا محمد إسماعیل سلطح. د.أ.١

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

   :الكتب: أوًال 
 الفكر السیاسى فى االسالم  .١

  .     فلسفة السیاسة .٢
 االیدولوجیا والحضارة والعولمة  .٣

 . االیدولوجیا وفلسفة الحضارة  .٤

 .                     أصول الفكر السیاسى  .٥

  ).النشأة والتطور ( لفكر السیاسى الغربى ا .٦
 .   قضایا فلسفیة  .٧

 . مشكالت فلسفیة  .٨

  رواد الفكر السیاسى الغربى                                        .٩
  :ألبحاثا : اثانیً 

  أثر الفكر السیاسى الغربى الحدیث فى األنظمة الدیموقراطیة .١
 .ى والفكر اإلسالمى المبادىء الدستوریة الحدیثة بین الفكر الغرب .٢

 دراسة فى فلسفة السیاسة"األصول البراجماتیة للصراع األمریكى المعاصر  .٣

 "الصراع نموزجاُ " المشاركة السیاسیة غیر التقلیدیة  .٤

 ".دراسة مقارنة" روح القوانین فى التشریع السیاسى اإلسالمى  .٥

 األسس اإلسالمیة لإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان .٦

 .الفكر السیاسى اإلسالمى إرادة األمة فى  .٧

 "الضوابط والضمانات " حقوق اإلنسان  .٨

 .سیاسة اإلسالم بین الرأى والرأى األخر .٩

 .العولمة السیاسة بین الدولة والمواطن  . ١٠

 .أزمة القرار السیاسى فى دول العالم الثالث  . ١١

 .األصول الیونانیة للفكر السیاسى الغربى الحدیث  . ١٢

 .وكیفیة التعامل معها إنعكاساتها : العولمة السیاسیة  . ١٣

  .عرض ونقد : سراج الملوك للطرطوشى  . ١٤
  
 



 ٢

  .میالد زكي غالي. د.٢
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

  القانون والعدل عند أرسطو  .١
 الفلسفة األخالقیة واألخالق المسیحیة  .٢

 )الذات واللوغوس والحیاة ( الخواص الذاتیة هللا  .٣

 اإلرادة بین الجبر واالختیار  .٤

 فیق بین المسیحیة والفلسفة الیونانیة عند كلیمان السكندري التو  .٥

 علم الألهوت الطبیعى عند األكوینى وآراء مدرسته الحدیثة  .٦

مــشكلة اللغــة والقـــانون الطبیعــى عنــد األكـــوینى وابــن میمــون ومـــصادرها  .٧
 الیونانیة 

) فـــــى الفلـــــسفة المـــــسیحیة ( اتجاهـــــات أخالقیـــــة فـــــى العـــــصر الحـــــدیث  .٨
٢٠٠٤/ ٢٢٠٤٩  

 ٢٢٠٤٨/٢٠٠٤جوهر والنفس بین أسطو ودیكارت ال .٩

 ٢٣٧٥٩/٢٠٠٥أساس االخالق المسیحیة  . ١٠

االخــــــالق والــــــسیاسة فــــــى بحــــــوث دیكــــــارت ومــــــصادر األفالطونیــــــة  . ١١
٢٣٧٦٠/٢٠٠٥  

  ٢٠٨٧٨/٢٠٠٣الفلسفة بین القوانین الوضعیة والطبیعیة  . ١٢

دراســـة فـــى ضـــوء ( نظریـــة ابـــن الهیـــثم الـــضوئیة وأصـــولها الیونانیـــة  . ١٣
  ٢٣٧٦١/٢٠٠٥) ث العلم الحدی

  ١٨٧١/٢٠٠٤٠مبحث المعرفة بین افالطون ودیكارت  . ١٤
  
  إبراهیم مصطفى إبراهیم حسن. د.٣

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 .في الوجود والمعرفة فلسفة سنتیانا .١

 .مفهوم العقل في الفكر الفلسفي .٢

 .ترجمة كتاب رواد الفلسفة األمریكیة لتشارلز موریس .٣

 .في فلسفة العلوم .٤

 .منطق االستقراء .٥

 ).١(نقد المذاهب المعاصرة  .٦

 ).٢(نقد المذاهب المعاصرة  .٧



 ٣

 ).١(الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم  .٨

 ).٢ (كانط إلى رینوفییهالفلسفة الحدیثة من  .٩

 .دراسة مقارنة:  المعرفة بین الحسن بن الهیثم وٕایمانویل كنطیةنظر  . ١٠

 .سة مقارنةدرا: فكرة التقدم بین كومدورسیه وتشالز بیرد . ١١

 .إشكالیة المصطلح الفلسفي . ١٢

 . علم المعاني في فلسفة كارناب . ١٣

 .فلسفة األشكال الرمزیة عند كاسیرر . ١٤

 .مدرسة شیكاجو الفلسفیة . ١٥

 .تحت اإلصدار) ô=�å(إشكالیة المعرفة عبر العصور  . ١٦

 .نشأتها، تطورها، أبرز أعالمها: فلسفة اللغة . ١٧

 ).تحت الطبع(في الفلسفة اإلسالمیة  . ١٨

 .ب تفسیر الحیاة العقلیة لجیمس رسلترجمة كتا . ١٩

 .إسالمیات العقاد . ٢٠

  .فلسفة العمل من منظور معاصر . ٢١
  
 .منى محمود عثمان رشوان . د.٤

  :األبحاث والمؤلفات العلمیة الكتب و

 .عدم الفصل التام بین الذات والموضوع في المیتافیزیقا البرجماتیة .١

  )ن بیانات نشردو(.    نظریة العالم الخارجي في فلسفة دیفید هیوم .٢
 .الجوائز -

 عدة شهادات تقدیر من الكلیة والحزب الوطني - 

 .المؤتمرات -

 الوظائف اإلداریة داخل الجامعة  -

 ).داخلیة وخارجیة(العمل في جهات أخرى  -

  هیئات العمل االجتماعي -
 .  عضو أمانة التدریب والتثقیف السیاسي بالحزب الوطني بالبحیرة-

  
  
  
  



 ٤

  زغلولة حیاة محمد إبراهیم. د.٥
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 .الفرق اإلسالمیة في موكب التاریخ .١

 .زیدیة الیمن ومدى عالقتها بالتصوف .٢

 .فالسفة اإلسالم بین التأثر والتأثیر .٣

 .ة إجراء بحثیكیف .٤

 .عمالقة الفكر اإلسالمي الحدیث والمعاصر .٥

 .أضواء على أهم المنظمات اإلقلیمیة .٦

 . في مصر وخراسانمعالم التصوف اإلسالمي .٧

 .معالم التصوف اإلسالمي في مصر، وأهم معالمه في محافظة البحیرة .٨

  .)دون بیانات نشر()  مجلة اإلنسانیات(الفیلسوف زكي نجیب محمود  .٩


