
 
 

 ؤية الكليةر
 والتميزمحلياوعالميا دمنهورالريادة لكليةالتربيةجامعة

 
 جامعة دمنهور                                                                                                                                                  كلية التربية 

 

 رسالةالكلية
؛  ميةعربياوعالمياالالعنتاجالمعرفةالتربويةللبحوثاعدادباحثتربويقادرعلياة ؛العملواإلتجاهاتالعالميإعدادمعلممبدعيمتلكالمعرفةالنظريةوالخبرةالعمليةوقادرعليالتنافسوالتميزفيضوءمتطلباتسوق

 البشرية  التنميةج التعليميةوبرامتقديمخدماتمجتمعيةفيإطارالقيموالعاداتالتيتخدمالمجتمعمنخالاللتطويرالمستمرللبرامج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 045/3320268فبكس                                                       045/3320269 ت  شئو    –لشئون االدارية ا -كلية التربية   

locationUniversity: mis.damanhour/ edu 

Email address:  dsaspdamanhour@yahoo.com 

 د. محمد محمود داود أبحاث :

 قسم العلوم اإلجتماعية : فلسفة 

 الفرقة الثالثة عام فلسفةأوالً :

 رابط اإلستمارة البحثموضوع  المادة اسم استاذ المادة م

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.asp الحضارة عند شبنجلرفلسفة  فلسفة الحضارة د.محمد محمود داود 1

x?id=137-

GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUNlJV

REo3RVRNT1BKMkFEMFpTSkxIUEZSRi4u 

 

فلسفة الحضارة عند البرت  فلسفة الحضارة د.محمد محمود داود 2
 اشتفيستر 

موقف ابن خلدون من  فلسفة الحضارة د.محمد محمود داود 3
 الحضارة 

فلسفة الحضارة عند ارنولد  فلسفة الحضارة د.محمد محمود داود 4
 توينيبي

 موقف وايتهد من الحضارة  فلسفة الحضارة د.محمد محمود داود 5

      

 الثالثة عامثالثاً : الفرقة 

 رابط اإلستمارة البحثموضوع  المادة اسم استاذ المادة م

ماهية النزعة اإلنسانية  فلسفة حديثة  محمود داودد.محمد  1

 والتأصيل التاريخي لها 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUM

1MyRDRNTE1HNlM2TTE2UjZGVjc1VzAzTC4u 

 

عالقة النزعة اإلنسانية  فلسفة حديثة  د.محمد محمود داود 2

بالدين عند أوغسطين 

 وتوما األكويني 

عالقة النزعة اإلنسانية  فلسفة حديثة  د.محمد محمود داود 3

 باألخالق 

مفهوم النزعة اإلنسانية  فلسفة حديثة  د.محمد محمود داود 4

عند كال من وليم جيمس 

 وجون ديوي 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUNlJVREo3RVRNT1BKMkFEMFpTSkxIUEZSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUNlJVREo3RVRNT1BKMkFEMFpTSkxIUEZSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUNlJVREo3RVRNT1BKMkFEMFpTSkxIUEZSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUNlJVREo3RVRNT1BKMkFEMFpTSkxIUEZSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUM1MyRDRNTE1HNlM2TTE2UjZGVjc1VzAzTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUM1MyRDRNTE1HNlM2TTE2UjZGVjc1VzAzTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUM1MyRDRNTE1HNlM2TTE2UjZGVjc1VzAzTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUM1MyRDRNTE1HNlM2TTE2UjZGVjc1VzAzTC4u


 
 

 ؤية الكليةر
 والتميزمحلياوعالميا دمنهورالريادة لكليةالتربيةجامعة

 
 جامعة دمنهور                                                                                                                                                  كلية التربية 

 

 رسالةالكلية
؛  ميةعربياوعالمياالالعنتاجالمعرفةالتربويةللبحوثاعدادباحثتربويقادرعلياة ؛العملواإلتجاهاتالعالميإعدادمعلممبدعيمتلكالمعرفةالنظريةوالخبرةالعمليةوقادرعليالتنافسوالتميزفيضوءمتطلباتسوق

 البشرية  التنميةج التعليميةوبرامتقديمخدماتمجتمعيةفيإطارالقيموالعاداتالتيتخدمالمجتمعمنخالاللتطويرالمستمرللبرامج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 045/3320268فبكس                                                       045/3320269 ت  شئو    –لشئون االدارية ا -كلية التربية   

locationUniversity: mis.damanhour/ edu 

Email address:  dsaspdamanhour@yahoo.com 

 

 األولي طفولة ثالثاً : الفرقة                                    

 اإلستمارةرابط  موضوع البحث المادة اسم استاذ المادة م

https://forms.office.com/Pages/Respons عالقة الفلسفة بالدين  تفكير فلسفي وعلمي د.محمد محمود داود 1

ePage.aspx?id=137-

GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qP

ayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT0

1MRUs0Ti4u 

 

د.محمد محمود  2

 داود

مشكلة األلوهية في الفلسفة  تفكير فلسفي وعلمي

 الحديثة 

د.محمد محمود  3

 داود

مشكلة خلود النفس عند كل  تفكير فلسفي وعلمي

 من اين سينا وابن رشد 

د.محمد محمود  4

 داود

مفهوم الفلسفة وطبيعتها عند  تفكير فلسفي وعلمي

 توما األكويني 

د.محمد محمود  5

 داود

مفهوم العلم والدين عند ولين  تفكير فلسفي وعلمي

 جيمس 

د.محمد محمود  6

 داود

بالحرية عند عالقة األخالق  تفكير فلسفي وعلمي

 جون ديوي

 

 

 مع خالص تحياتي بالتوفيق والنجاح 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT01MRUs0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT01MRUs0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT01MRUs0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT01MRUs0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIL7rgtFXIX1Dg6Rd51qPayFUOEtLWk5JWEVHM0hUMVZBVkVXT01MRUs0Ti4u

