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 السرية الذاتية اخلاصة بالدكتور

 شرف الدين عبد احلميد أمني أمحد
 بقسم الفلسفة أستاذ 

 مصر  –جامعة سوهاج  –كلية األداب  
 Sharafameen@yahoo.comEmail:  

&  01119745700  01064644386   
 بيةجمهورية مصر العر   الجنسية   

 املؤهالت العلمية
2007 
 

دكتوراه الفلسفة اليونانية، جامعة سوهاج، فى موضوع "جدلية العالقة بين  
  .الفلسفة والدين عند فالسفة اليونان" بتقدير " مرتبة الشرف األولى

ماجستير الفلسفة، جامعة جنوب الوادي، كلية اآلداب بسوهاج، فى موضوع  2003
 .حزم األندلسي" بتقدير "جيد جدا""المنهج الظاهري عند ابن 

 ." جيد جدا مع مرتبة الشرف بتقديرليسانس اآلداب قسم الفلسفة  1999

 ".أسيوط بتقدير "جيد حقوق ليسانس الحقوق، كلية  1987

 التعيني الوظيفي
   2021سبتمبر 

من 
1/8/2015 

 يونيو وحتى
2018 

 ستاذ الفلسفة اليونانيةأ
 
 

 .جامعة سوهاج -كلية اآلداب -قائم بعمل رئيس قسم الفلسفة

 .اليونانية الفلسفةتاذ مساعد أس 4/7/2015

 .جامعة سوهاج -كلية اآلداب -اليونانيةمدرس الفلسفة  3/2009/ 30

 الدورات والشهادات
  

 .لكترونيل تصميم وتفعيل المقرر ا .1 

 .تعليم المختلفةنماط الأمهارات االتصال في  .2

 .البرامجي لمؤسسات التعليم العالياالعتماد  .3

 .الجوانب المالية القانونية .4

mailto:Sharafameen@yahoo.com
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 .والتعريف بهمكافحة الفساد  .5

 .تدريب المتدربين .6

 دورة نظام االمتحانات وتقويم الطالب. .7
 .دورة النشر العلمي .8 
 دورة التخطيط االستراتيجي. .9 
 Web Publishing Using Page دورة  .10 
 End Note دورة  .11 
 Advanced Power Pointدورة  .12 
 MISدورة  .13 
 املؤلفات

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

 
)هرمنيوقيقددا األصددل،  المقدددمات الهرمنيوقيةيددة للفلسددفة اليونانيددة .1

 .ة، هرمنيوقيقا أفالقون، هرمنيوقيقا أرسطو(هرمنيوقيقا النشأ
مدددد  نددددب شددددذرات بارمينيددددداله ) بارمينيدددددالهو الهددددوت الوجددددود .2

 باليونانية(.
هددددددداني )مددددددد  ندددددددب شدددددددذرات أناكسددددددديماندرو و الهدددددددوت الالن .3

 باليونانية(. أناكسيماندرو 
 أمبيددددددوكليه)م  ندددددب شدددددذرات إمبيددددددوكليهو الهدددددوت الجدددددذور .4

 .باليونانية(
)مدددد  نددددب شددددذرات هيراكليتددددو   الوجددددودهيراكليتددددو و لوجددددو   .5

 باليونانية(.
)مدد  نددب شددذرت إكسددينوفانيه  و الالهددوت الفلسددفيإكسددينوفانيه .6

 .باليونانية(
)مدد  نددب الشددذرات المنسددوبة إلددى  و الهددوت الرياضددياتبيثداوورا  .7

 (.باليونانية يثاووريينببيثاوورا  وبعض ال
 أناكسددداجورا )مددد  ندددب شدددذرات أناكسددداجورا و ندددو  الوجدددود  .8

 باليونانية(.
األوانلو إعادة بناء وتأويل جديد، الدار المصرية                            تأريخ الفالسفة اليونان

 اللبنانية، القاهرة.
جدلية العالقة بين الدين والفلسفة عند فالسفة اليونان، دار الوراق للنشر  2014

 .والتوزي ، األردن
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 ابن حزم األندلسي ومنهجه في نقد العقل األصولي، دار الوراق للنشر 2012
 .والتوزي  باألردن

مؤامرة العبادلة لعدام عبد البر، مجموعة قصصية، الهيئة العامة لقصور  2000
 الثقافة، سوهاج

 املقاالت املنشورة مبراكز الدراسات واألحباث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 م2020أبريل  

 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،أبدأبالعقل 
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،ولأل الجزء ا -ما العقل
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،الجزء الثاني -ما العقل

 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،ولأل الجزء ا -العقل والنب
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،الجزء الثاني -العقل والنب
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،الجزء الثالث -العقل والنب
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،ولأل الجزء ا -العقل واليقين
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،ولأل الجزء ا -العقل واليقين
 .أكادالمية بالعقل نبدأموق   ،الجزء الثاني -ينالعقل واليق

" في متشابه القرآن ومشتبه الفقهاء، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات 
 واألبحاث، الرباط.

وفمبر ن 25
 م2019

" فيثاوور و اللهيات الحسابية والتصوف الرياضي" مؤسسة مؤمنون بال 
 حدود للدراسات واألبحاث، الرباط.

أوسطه  9
 م2018

"ابن حزم األندلسي ونقد الميثودولوجيات الالبرهانية"، مؤسسة مؤمنون بال 
 حدود للدراسات واألبحاث، الرباط.

 أبريل 2
 م2018 

ني برودالكو و الدين واللغة"، مؤسسة مؤمنون بال حدود "الفيلسوف اليونا
 للدراسات واألبحاث، الرباط.

 يوليو 2
 2017 

، مؤسسة مؤمنون بال "الفيلسوف اليونانّي أنطيفونو الّدين والّطبيعة"
 ، الرباط.حدود، للدراسات واألبحاث

 مايو 18
 2017 

، مؤسسة "ةالنشأة التعاقدالة لدولة الرسول وتأسيه الوحدة الوقني"
 ، الرباط.مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث

 أبريل 28
 2017 

، مؤسسة مؤمنون بال "الفيلسوف اليوناني كريتيا  والدين خدعًة سياسيةً "
 ، الرباط.حدود للدراسات واألبحاث

    ار م 30
2017 

 ، الرباط.، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث"مستقبل الثقافة في مصر"
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 رطرواات العلميةاأل
أقروحة  -جدلية العالقة بين الفلسفة والدين عند فالسفة اليونان"  2007

بتقدير "مرتبة  -جامعة سوهاج، كلية اآلداب، قسم الفلسفة. -)دكتوراه(
 الشرف األولى

 -أقروحدة )ماجسدتير(-"المنهج الظداهري عندد ابدن حدزم األندلسدي"  2003
بتقددير  -سوهاج، قسم الفلسدفة.جامعة جنوب الوادي، كلية اآلداب ب

 "جيد جدا"".
 التدريه

 الةيام بتدريه بعض المقررات منهاو 
  .الفلسفة اليونانية قبل سقراط، لطلبة قسم  فلسفة الفرقة األولى 
  .الفلسفة اليونانية من سقراط إلى أرسطو لطلبة قسم  فلسفة الفرقة األولى 
   لطلبة قسم  فلسفة الفرقة الثانية.الفلسفة اليونانية في العصر الهللينستي 
  .الفلسفة اليونانية لطلبة قسم  يوناني والتيني الفرقة األولى 
  .الفلسفة اليونانية لطلبة قسم يوناني والتيني الفرقة الثانية 
  .الفلسفة اليونانية لطلبة إالطالي، الفرقة الثالثة، كلية األلسن 

 املقررات اإللكرتونية
  ي "الفلسفة اليونانية قبل سقراط"، مقبول من المركز القومي مقرر إلكتروني ف

 للتعليم اللكتروني.

  مقرر إلكتروني في "الفلسفة اليونانية من سقراط"، مقبول من المركز القومي
 للتعليم اللكتروني.

  مقرر إلكتروني في "مدار  الفلسفة اليونانية في العصر الهللينستي"، مقبول
 عليم اللكتروني.من المركز القومي للت
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 وأعمال اجلودة. األعمال املتعلقة بتعزيز/ حتسني العملية التعليمية
2021 
يوليو 
 م2019

 رنيه معيار تصميم البرنامج بقسم الفلسفة. 

  الحصول على شهادة تقدير للمشاركة في الدورة التدريبية
 القادة بجامعة سوهاج. األولى لعداد

أبريل 
2019 

 
 
 
 
 

 

  الحصول على شهادة تقدير من مركز حضارات البحر المتوسط
ة اآلداب جامعة سوهاج للمشاركة في اللجنة العلمية بكلي

للمؤتمر الدولي "فن العمارة ودوره الحضاري في التعبير عن 
كز خالل الفترة الهوية القومية عبر العصور" والذي نظمه المر 

 م.2019أبريل  7-8
  كرم الدكتور/ شرف الدين عبد الحميد، القانم بعمل رنيه

في حصول الكلية على  القسم، ضمن المشاركين بجدارة
 االعتماد األكادالمي

حتى  2017من سبتمبر 
 تاريخه.

  رنيه معيار التخطيط االستراتيجي بوحدة ضمان الجودة
 .بالكلية

     2017    شهادة تقدير بالمساهمة في حصول كلية آداب سوهاج على
 االعتماد األكادالمي والجودة

              
-7-31بتاريخ 

 م2016

 لمتابعة لكل ما ينشر على موق  الكلية، التاب  عضو لجنة ا
م. وإعداد تقرير 2016-7-31لوحدة ضمان الجودة، بتاريخ 

 حول موق  كلية اآلداب جامعة سوهاج

 http://www.sohag-univ.edu.eg/facart/  .  
   البحثية لقسم الفلسفة.الشراف والمساهمة في إعداد الخطة 
  .الشراف والمساهمة في إعداد التقرير السنوي لقسم الفلسفة 
   الشراف والمساهمة في الندوات الثقافية التي العقدها قسم

 الفلسفة
   الشراف على موق  قسم الفلسفة ومواق  الفرق الطالبية

 بالقسم على شبكة التواصل االجتماعي "فيه بوك".
   نشر ندوات قسم الفلسفة التي تقام مرة كل شهر الشراف على

 على قناتي على اليوتيوب.
   عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية 
          2015   وحتى تاريخه 2015عضو مجله الكلية من عام 

http://www.sohag-univ.edu.eg/facart/
http://www.sohag-univ.edu.eg/facart/
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          2015    عضو فريق إدارة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 .2015منذ عام  CIQAPبالكلية، 

   شهادة وحدة ضمان الجودة بالكلية بالمشاركة بفاعلية في
 أعمال الجودة، وإظهار كفاءة ودراالة بكافة معايير االعتماد.

   المشاركة في تطوير وتحديث اللوانح الدراسيةو "النحة قسم
 الفلسفة"،  بكلية اآلداب جامعة سوهاج.

  " بعنزان دبلومة  المشاركة في عمل  دبلومة "الفلسفة التطبيةية
 المهارات السياسية والةيادالة. 

  المشاركة في متابعة تنفيذ خطط تحسين البرامجو "برنامج
 الفلسفة والتنوير" بقسم الفلسفة بالكلية.

  .إعداد ملفات المقررات 
 وإعداد التقارير. املشاركة يف فعاليات ورش العمل

مار    3الثالثاء 
2020 

 ألصول المصرية القدالمة للفلسفة إلقاء محاضرة  عنوانها  "ا
اليونانية" عقدت بالجامعة األمريكية بالقاهرة ضمن مبادرة بالعربي 
فلسفة التي الشارك فيها قسم الفلسفة ممثاًل لجامعة سوهاج م  قسم 

 الفلسفة بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
الفلسفة ندوة باتحاد كتاب مصر فرع سوهاج عنوانه "أشهر مدار    2020فبراير  5

 السالمية".
 17الثالثاء 
 دالسمبر

  ندوة عنوانها "الفلسفة ضرورة يومية بفرع سوهاج التحاد كتاب
 مصر.

دالسمبر  9االثنين 
 م2019

  المشاركة في ورشة "بالعربي فلسفة" المنعقد في جامعة سوهاج
 بالتعاون م  قسم الفلسفة بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

4/11/2019  ي إدارة الندوة الشهرية التثةيفية التي العقدها قسم المشاركة ف
الفلسفة برناسة وإدارة األستاذ الدكتور محمود مراد رنيه قسم 
الفلسفة بآداب سوهاج، والتي حاضر فيها الزميل الفاضل الدكتور 
محمد سليم مدر  فلسفة العقل واللغة بالقسم وعنوانهاو "تفسير 

ت رعاالة أ. د فتوح خليل عميد الوعي من منظور فلسفة العقل ". تح
الكلية، و أ. د شعبان عبد هللا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  

 وتنمية البيئة، و أ. د محمود مراد رنيه قسم الفلسفة بالكلية.
ندوة تحت عنوانو "التمسك بالةيم والتقاليد الجامعية" والذي الحاضر   م.2019يوليو  1
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ن عبد الحميد االستاذ المساعد بقسم فيها االستاذ الدكتور شرف الدي
ضمن فاعليات معسكر إعداد  الفلسفة بكلية اآلداب جامعة سوهاج،

يوليو  10يونيو إلى 29القادة بجامعة سوهاج المنعقد في الفترة من 
 م.2019

أبريل  20
 م2019

  ندوة تثةيفية للتوعية بأهمية التعدالالت الدستورية بمقر مدرية
 اج.الشباب والرياضة بسوه

المشاركة في المؤتمر السنوي لمركز حضارات البحر المتوسط ضمن   م2019أبريل  7
الهيئة العلمية لتحرير مجلة المؤتمر والمساهمة بالمشاركة في وض  

 محاور المؤتمر والتوصيات الختامية للمؤتمر.
مار   26

 م 2019
 المشاركة في ندوة تثةيفية للتوعية بأهمية التعدالالت الدستورية 

بحضور معالي األستاذ الدكتور أحمد عزيز رنيه  بآداب سوهاج
الجامعة واألستاذ الدكتور فتوح خليل عميد الكلية واألستاذ الدكتور 
شعبان عبد هللا وكيل الكلية واألستاذ الدكتور نصار عبد هللا، 

"التعدالالت الدستورية وأهمية المشاركة فى االستحقاقات  :وعنوانها
 ."السياسية

 المشاركة في مبادرة بناء الشخصية المصرية بجامعة سوهاج.  م2019ار  م 5
إلى  27الفترة من 

30/3/2016 
  المشاركة في فعاليات "األسبوع البيئي"، المنعقد بكلية اآلداب جامعة

  .سوهاج
بتاريخ 

 م.15/12/2015

 

   المشاركة في فعاليات "اللقاء المجتمعي" بالسادة أقراف المجتم
السادة نواب البرلمان ومديري المؤسسات الحكومية  المدني من

 ورجال األعمال، المنعقد بكلية اآلداب جامعة سوهاج،
 نوفمبر     29

2015      
  المشاركة بورقة بحثية في ورشة كلية اآلداب حول "أبعاد التنمية في

محافظة سوهاج في ضوء المتغيرات المعاصرة"؛ محور التنمية 
دور الفلسفة في التنمية الثقافية بمحافظة سوهاج" الثقافية بعنوانو "

 والتي عقدت برحاب الجامعة
 .2015-نوفمبر-

 
   المشاركة في ورشة عمل بعنوان "مشكالت الطالب بين الواق

ومحاولة حلها"، نظمت كلية اآلداب مؤتمرها الطالبي لمناقشة 
 المشكالت والعةبات التي تواجه قالب أقسام )الفلسفة واالجتماع

 وعلم النفه(. وذلك يوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.
شهادة حضور بالمشاركة بفاعليات ورشة عمل بعنوان " حقوق  نوفمبر  24 
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 الملكية الفكرية" 2013
أكتوبر  16و 9

2013 
  شهادة حضور بالمشاركة بفاعليات ورشة عمل بعنوان " ميثاق

 الشرف األخالقي"
 ةوالثقافية والفني األدبيةواملسابقات  واألعمال تقييم األنشطة الطالبية 

27-29  
      2020يناير 

 

  تحكيم مسابقة الطالبة والطالب المثالي لطالب الصيدلة
بالجامعات المصرية، ضمن فعاليات الملتقى الصيدلي الثاني 

 م.2020لطالب الجامعات المصرية يناير 
دالسمبر  3-5

2019 
 طالبة والطالب المثالي على المشاركة في تحكيم مسابقة ال

 مستوى جامعة سوهاج.
 أبريل 17
 2019 

  المشاركة في تحكيم مسابقة التطوير الذاتي لجمي  كليات
 جامعة سوهاج.

 دالسمبر 13
 2018 

  المشاركة في تحكيم مسابقة الرواالة ، جانزة جمال الغيطاني
لإلبداع األدبي على مستوى جامعة سوهاج، وتكريم معالي 

جامعة األستاذ الدكتور أحمد عزيز والحصول على رنيه ال
 شهادة تقدير.

  29و 28
 2018نوفمبر 

  المشاركة في تحكيم مسابقة الطالبة والطالب المثاليين على
 سوهاج. مستوى جامعة

 مبرقنو  14

2018 
  المشاركة في اختيار الفريق الممثل لجامعة سوهاج في

والنا  موسم  برنامج العباقرة الذي تقدمه قناة القاهرة
 م.2019

 أكتوبر
 م.2018 

  تحكيم مسابقة القصة القصيرة عن حرب أكتوبر التي نظمتها
عامًا  45الجامعة في إقار احتفال جامعة سوهاج بمرور 

 على حرب أكتوبر المجيدة.
 أكتوبر
 م.2018

  تحكيم مسابقة الرواالة الختيار فانز واحد على مستوى
ة رعاالة الشباب المركزية جامعة سوهاج والتي نظمتها إدار 

 بالجامعة.
 سبتمبر       
     2017  

  محكم مسابقة اختيار قالب جامعة سوهاج للمشاركة في
برنامج "العباقرة" واختيار ثمانية من الطالب المتقدمين 

 لتمثيل جامعة سوهاج في البرنامج
الذاتية لكليات جامعة  محكم مسابقات الملتقى الثالث للندوات  أبريل         
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 -التجارة -الطب -العلوم -التربية-سوهاج )كلياتو اآلداب 2017        
 -الطب البيطري  -التمريض -التعليم الصناعي -الزراعة
 اآلثار( -الحقوق  -األلسن -الصيدلة

       2016   مؤسه أسرة "عيشها فلسفة" الطالبية في جامعة سوهاج
 عام

2015/2016  ة "البحوث االجتماعية" على المشاركة في تحكيم مسابق
 مستوى جامعة سوهاج 

تحكيم مسابقة "تلخيب كتاب" التي عقدتها رعاالة الشباب   2015دالسمبر   
المركزية بجامعة سوهاج، على هامش معرض الكتاب، 

 المنعقد بجامعة سوهاج
2015/2016 
 2015دالسمبر

  المشاركة في تحكيم مسابقة البداع األدبي على مستوى
لجامعة"، "مسابقة  األديب العالمي جمال الغيطاني"، كليات ا

 فرع الرواالة والقصة القصيرة،  
 1في الفترة من 

 2015دالسمبر3إلى
  المشاركة بالتحكيم في مسابقة "الطالب المثالي والطالبة

 المثالية"، بجامعة سوهاج
يوم الثالثاء 

 2015/نوفمبر/24
 العقدها قسم  المشاركة ب"الندوة الفلسفية الدانمة" التي

الفلسفة بالتعاون م  وكالة كلية اآلداب لشئون البيئة 
وخدمة المجتم ، وذلك كل يوم ثالثاء األخير من كل شهر 
.إدارة األستاذ الدكتور نصار محمد عبد هللا، األستاذ بقسم 
الفلسفة،  بكلية آداب سوهاج وفيها شاركت بأعمال ندوة 

مدر  الفكر العربي  ومحاضرة ألقاها الدكتور ناصر المهدي،
الحديث بالقسم، بعنوانو "المواقنة وتحدالات العصر". بقاعة 

 مجله كلية اآلداب، جامعة سوهاج.
يوم الثالثاء 

 م2015/أكتوبر/27
  المشاركة ب"الندوة الفلسفية الدانمة"  التي العقدها قسم

الفلسفة بالتعاون م  وكالة كلية اآلداب لشئون البيئة 
لك كل يوم ثالثاء األخير من كل شهر وخدمة المجتم ، وذ

.إدارة األستاذ الدكتور نصار محمد عبد هللا، األستاذ بقسم 
الفلسفة،  بكلية آداب سوهاج وفيها ألقيت محاضرة بعنوانو 

 "التسامح والتعددالة الثقافية". 
أسبوع المشاركة بالتحكيم في "مسابقة الطالب المثالي" ب إلى  7في الفترة من 
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شباب المدن الجامعية الثالث، شباب من أجل مصر،  .2015فبراير  9
 بجامعة سوهاج، 

 26-25خالل 
 2014نوفمبر 

  المشاركة بندوة العجاز العلمي ببحث بعنوان لكي تكون
 2014/ 11/  26مفكًراو العلوم المفتاحية السبعة بتاريخ  

م تحت رعاالة األستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله 
امعة واألستاذ الدكتور صفا محمود السيد نانب رنيه الج

رنيه الجامعة لشئون التعليم والطالب تنظم الدارة العامة 
لرعاالة الشباب " إدارة النشاط العلمي " ) الندوة العلمية عن 
 العجاز العلمي في القرآن (  بالمدينة الجامعية والطالبات.

 27بتاريخ األربعاء 
 م2013مار  

  المشاركة في تقييم أعمال المسابقة الثقافية، مديرية الشباب
 والرياضة، الدارة العامة للشباب، محافظةسوهاج

 العلميةاملؤمترات 
 نوفمبر 8و7

 م2018 
  حضور المؤتمر الدولي الراب  لقسم الفلسفة بجامعة

كيف نقرأ الفلسفة؟ رؤى إبداعية في   السكندرية، 
اء بحث عنوانه "هرمنيوقيقا الزمن هرمنيوقيقا الزمن"، وإلق

 عند السوفسطانيين".
 21-20في الفترة من 
 سبتمبر
2017 

  ،"المؤتمر الدولي األول " الفلسفة في العصر الهللينستي
 مركز الدراسات الهللينستية بمكتبة السكندرية. 

 نوفمبر 8-7في الفترة من 
 2017 

 " كيف نقرأ المؤتمر السنوي الدولي الثالث لقسم الفلسفة
الفلسفة في البداع ونقد النقد؟" بقسم الفلسفة بكلية 

 اآلدآب، جامعة السكندرية
 31إلى 29في الفترة من  
 2016مار 

  المؤتمر الدولي الساب ، "الحياة اليومية في العصور
القدالمة"، مركز الدراسات البردالة والنقوش،  بجامعة عين 

 شمه
 28إلى26، في الفترة من 

 م2014مار 
  المؤتمر الدولي الخامه، "الكلمة والصورة في الحضارات

القدالمة"، مركز الدراسات البردالة والنقوش،  بجامعة عين 
 شمه

  26 إلى 24الفترة من  في
 م2013 نوفمبر

 تحت عنوان  -المؤتمر الدولي لكلية اآلداب جامعة المنيا
 "التراث الحضاري بين تحدالات الحاضر وآفاق المستقبل"
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 26لفترة من في  ا
 2012/مار /28إلى

  المؤتمر الدولي الثالث، بعنوان "التأثير والتأثر بين
الحضارات القدالمة"، مركز الدراسات البردالة والنقوش،  

 جامعة عين شمه
 والعامة الثقافيةاملؤمترات   

مؤتمر الهوية واالنتماء في البداع السوهاجي، مؤتمر اليوم الواحد   2015ار  م
ة الرسول وتأسيه الوحدة وانو " النشأة التعاقدالة لدول، بحث بعن

 14-5، منشور بكتيب المؤتمر، ص ص الوقنية"
مار   14-11من 

2013 
  ،المؤتمر األدبي الثالث عشر لقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي

جدلية العالقة بين البداع والمهنة الساندة في القليم"، المؤتمر 
م وسط وجنوب الصعيد الثقافي، محافظة األدبي الثالث عشر لقلي

الوادي الجديد ..بحث بعنوان "الصورة الشعريةو قراءة في خمسة 
 .103-82دواوين شعرية،" منشور بكتاب المؤتمر ص ص 

مؤتمر فاروق حسان بين الثقافة والبداع، اتحاد كتاب مصر، فرع   2012فبراير 
نقدالة لفاروق  جنوب الصعيد،.. بحث بعنوان "قراءة في كتاب رؤى 

 حسان".
مؤتمر اليوم الواحد "محمد بخيت الربيعي"، الهيئة العامة لقصور   2012يناير 

الثقافة، إقليم وسط الصعيد الثقافي، فرع سوهاج . بحث بعنوان 
"الصورة في شعر محمد بخيت الربيعي"، منشور بكتاب المؤتمر، 

 .16-11ص ص 
 

 اجلمعيات املشرتك فى عضويتها
 

 2019أكتوبر 
 

  الهيئة العامة لقصور الثقافة  –عضوية نادي األدب المركزي
 بسوهاج.

 عضوية لجنة العالقات الثقافية كلجنة منبثقة عن مجله الكلية.  2019سبتمبر 
 منسق لكلية اآلداب لتلقي شكاوى الطالب بجامعة سوهاج.  2019سبتمبر 
 عضوية الجمعية الفلسفية المصرية.  2019أبريل 
 عضوية هيئة تحرير مجلة مركز دراسات البحر المتوسط.  2019يناير 

 عضو نادي األدب بقصر ثقافة سوهاج  م2017
   محاضر مركزي بالهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، واتحاد
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 الكتاب فرع سوهاج.
-3-7من 

 م.2017
 مستشار اللجنة الثقافية التحاد قالب كلية اآلداب، جامعة سوهاج 

10-1-
2016 

 شار اللجنة الثقافية التحاد قالب جامعة سوهاج، قرار رنيه مست
 الجامعة

  واملناقشات الندوات واحملاضرات العامة

ندوة باتحاد كتاب مصر فرع سوهاج عنوانه "أشهر   2020فبراير  5
 مدار  الفلسفة السالمية".

محاضرة بمدرسة سوهاج الثانوية بنات عنوانها "القد    م2018أكتوبر 
 العربي السرانليلي" والصراع

ندوة باتحاد كتاب سوهاج عنوانها "شخصية مصر   م. 2018يونيو  6
 وأسئلة الهوية".

28/1/2016   المشاركة في ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم
، بمحور "كاتب وكتاب" لمناقشة كتاب "هكذا تكلم 47

ابن عربي" لنصر حامد أبو زيد، وذلك يوم الخميه 
مساء بقاعة كاتب  7-5م من 28/1/2016الموافق 

 وكتاب بأرض المعرض الدولية بمدينة ناصر بالقاهرة.
مناقشة مجموعة قصصية بعنوان "أساقير" لألديب زكريا   25/11/2015األربعاء

 عبد الغني، بقصر ثقافة أسيوط، أسيوط،
ندوة بعنوان "تجديد الخطاب الديني في ضوء الواق    19/4/2015األحد 

 ر"، قصر ثقافة سوهاجالمعاص
محاضرة بعنوان "أساليب التفكير المنطقي، مجم    2015مار  9االننين 

 شندويل البلد، بقرية شندويل، مركز المراوة،
 26-25خالل الفترة من 

 م.2014نوفمبر 
 ندوة االعجاز العلمي في القرآن الكريم، جامعة سوهاج 

( هل 1873-1801ندوة بعنوان " رفاعة الطهطاوي)  م.2014/ 20/11
 مازلنا في حاجة إليه؟!" ، قصر ثقافة سوهاج

ندوة بعنوان حرب أكتوبر بين استلهام الدين واستخدام   م2014أكتوبر 
 العلم، قصر ثقافة سوهاج، ضمن احتفاالت

ندوة حول "ظاهرة التصوف لدى المصريين" إتحاد كتاب   م2014سبتمبر  9
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 مصر، فرع جنوب الصعيد،  سوهاج
مناقشة ورؤية تأويلية لدراسة بعنوان "أوالد حارتنا لنجيب   م2014بر /سبتم2

 محفوظو تأويل جديد"،، إتحاد الكتاب، فرع سوهاج
محاضرة بعنوان الدالمقراقية والفكر السياسي في   2014يوليو، 

 رمضان، 18السالم، قصر ثقافة سوهاج، األربعاء 
، بعنوان صورة المرأة ندوة بالصالون الثقافي للمرأة   2014". يونيه، 

 العربية في التراث الشعبي
ندوة مناقشة رواالة "بئر العسل" للرواني محمود رمضان   م2014مايو  13

 الطهطاوي، إتحاد الكتاب، فرع سوهاج
محاضرة بعنوان الدستور، بقصر ثقافة محمد عبد الحميد   2013دالسمبر  24

 رضوان، مركز دار السالم
بعنوان  "فكرة الدولة في السالم" بفرع اتحاد  محاضرة  2013نوفمبر  15

 مصر، فرع جنوب الصعيد، سوهاج
ندوة مناقشة رواالة "فانديتا" للرواني بهاء الدين رمضان،   2013/أكتوبر/29الثالثاء 

 إتحاد كتاب مصر، فرع جنوب الصعيد،  سوهاج
  ندوة مناقشة قصب األديب والرواني زكريا عبد الغني،  م2012دالسمبر  4

 إتحاد كتاب مصر، فرع جنوب الصعيد،  سوهاج
ندوة بعنوان " الثقافة والمجتم "، بعرابة أبي دو ،   2012أبريل 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، سوهاج، ضمن احتفاالت 
 العيد القومي لمحافظة سوهاج

دوة بعنوان " جدلية العالقة بين الفلسفة والدين عند   25/4/2009األربعاء 
 " المنعقدة بقسم الفلسفةاليونان

و األنشطة اجلامعية على خمتلف  املداخالت واحملاضرات املسجلة على يو تيوب
 املواقع

ججامعة سوهاموق  الصفحة الشخصية على   

http://staffsites.sohag-univ.edu.eg/sharafeldin_ahmed?p=home 

 موق  كلية اآلداب جامعة سوهاج
https://www.sohag-univ.edu.eg/facart/?cat=32&paged=3 

Google Scholar 
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&

hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-

http://staffsites.sohag-univ.edu.eg/sharafeldin_ahmed?p=home
https://www.sohag-univ.edu.eg/facart/?cat=32&paged=3
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
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F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-

SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-

umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-

Pg&sciund=17864121945955515289 
Linked 
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-

%D8%B4%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/ 
 رابط صفحة الفيه بوك

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021607637916417

7&set=a.1606018472276&type=3&theater 

 رابط صفحة تويتر
https://twitter.com/sharafameen 

 رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCphy1LNNYv1dfX-

VbR_8f5Q?view_as=subscriber 

 جلوائزا
    2001  جانزة مجلة النصر في أدب الحرب 

    1998     جانزة مسابقة إقليم وسط وجنوب الصعيد في القصة القصيرة، المركز
 األول

    1996  جانزة مسابقة أخبار األدب في القصة القصيرة 
    1994  جانزة سعاد الصباح، جانزة العلوم، الجانزة األولى 

    1994  ة جريدة أخبار األدب في القصة القصيرةجانزة مسابق 
 

  العلمية واملناقشات  اإلشراف على الرسائل 
 وسطهأ 26
 2019فبراير  17

  شراف ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب إالمشاركة في
دبي عند بيتر ألعلم الجمال ا"وعنوانها  ،حمدأمحمد حسن محمود 
فتحي محمد نبيه د أ ،حمدأاوية عبا  ر  .دأك م  اباالشتر  ،"المارك
 .عادل عبد السمي  عوضد أ ،شعبان

  المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير المقدمة من الطالب أحمد
محمد المدثر عطية وعنوانها "إشكالية الشر عند الرواقية الرومانية"، 

فى حسن النشار، أد جامعة جنوب الوادي. باالشتراك م  أ.د مصط

https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
https://scholar.google.com/citations?user=Y5HDUmcAAAAJ&hl=en&authuser=1&gmla=AJsN-F5Bmzm1zUHHF1Fz93eRPnJ_Swnpwv9w897u3ijNK4-SwL0BhGEm0zdB7gwTGEPyA_UHLNbZW8YiUjoqGjas-umxsmpKt5UlacNusJaouUcekqE5-Pg&sciund=17864121945955515289
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-446093173/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216076379164177&set=a.1606018472276&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216076379164177&set=a.1606018472276&type=3&theater
https://twitter.com/sharafameen
https://www.youtube.com/channel/UCphy1LNNYv1dfX-VbR_8f5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCphy1LNNYv1dfX-VbR_8f5Q?view_as=subscriber
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 عبد العال عبد الرحمن عبد العال، د. حمادة أحمد علي.
فبراير  18

 م2019
  المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير المقدمة من الطالبة نيفين

محمود الطاهر حامد وعنوانها "نظرية النزوع األخالقي في الفكر 
حسن الرواقي"، جامعة جنوب الوادي. باالشتراك م  أ. د مصطفى 

 النشار، د أالمن عبد هللا شندي، د. حمادة أحمد علي.
دالسمبر  26

 م.2018
  المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير المقدمة من الطالبة قيبة

حسين محمد حسين  وعنوانها "تصور األلوهية بين السوفسطانية 
والرواقية"، جامعة سوهاج. باالشتراك م  أ. د محمد فتحي عبد هللا 

 رحمة واسعة(،أ. د محمود السيد مراد. )رحمه هللا
2017   ""إشراف على رسالة دكتوراه" علم الجمال األدبي عند "بيتر المارك

إعداد محمود  محمد حسن المدر  المساعد بالقسم )أقروحة 
دكتوراه( قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة سوهاج ، إشراف مشترك 

ة الجمال المتفرغ بكلية م  أ. د راوية عبد المنعم عبا ، أستاذ فلسف
 اآلداب، جامعة السكندرية

   
2016  Naturalism in Aristotle (Politics and Ethics) & 

The Impact of Aristotle's Naturalism on 

Hellenistic philosophy (The commentator Straton 

of Lampascus (335-269 B.C) "; Alexandria, center 

for Hellenistic studies. University of Alexandria 
2016    المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوانو "الكسموبوليتيا  في

العصر الهلينستي بين الواق  والنظرية الفلسفية" بقسم اآلثار 
والدراسات اليونانية والرومانية، شعبة الفكر اليوناني والروماني، كلية 

 اآلداب، جامعة السكندرية
   تصور األلوهية بين السوفساقئية الشراف على رسالة ماجستيرو"

واألبيقورية" / إعداد قيبة حسين محمد ، المعيدة بقسم الفلسفة 
)أقروحة ماجستير( قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة سوهاج ، 
إشراف مشترك م  أ. د محمد فتحي عبد هللا، أستاذ الفلسفة 

 ، جامعة قنطااليونانية المتفرغ بكلية اآلداب
   مفهوم القانون عند هربرت هارت"/ إعداد شيماء السيد محمد"

محمود)أقروحة ماجستير( قسم الفلسفة، كلية اآلداب جامعة 
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سوهاج، إشراف مشترك م  أ .د محمد جمال عيسى، أستاذ فلسفة 
القانون ووكيل كلية الحقوق، جامعة الزقازيق لشئون التعليم 

 والطالب. 
  فة الفن عند دي ويت باركر" إعداد محمود محمد حسن الةيم وفلس

أحمد، المعيد بقسم الفلسفة، أقروحة ماجستير في الفلسفة، كلية 
اآلداب جامعة سوهاج، إشراف مشترك م  أ.د رمضان صالح أحمد 

 الصباغ أستاذ علم الجمال المتفرغ، كلية اآلداب، جامعة سوهاج
 األحباث العلمية

2020                     
 

  ، جامعة  –مجلة كلية اآلداب لوجو  الوجود عند هيراقليطو
على أن ينشر في  2019-12-26 مقبول للنشر سوهاج بحث

 م2020العدد الراب  والخمسين يناير 
2019              ،مجلة  المؤتمر الدولي األول الفلسفة الهوت الطبيعة عند أبيقور

 21-20السكندرية من في العصر الهللينستي الذي عقد بمكتبة 
 م.2017سبتمبر 

2018              ،مجلة أبحاث المؤتمر السنوي هرمنيوقيقا الزمن عند السوفسطانيين
 الدولي الراب  لقسم الفلسفة بعنوان كيف نقرأ الفلسفة؟ رؤى إبداعية

 نوفمبر 8-7في هرمنيوقيقا الزمن  في الفترة من 
2017 
 
 

 القون لبعض الفالسفة السابقين على تأويل أف -"ثيولوجيا التأريخ
السوفسطانيين" بحث ألقى بددالمؤتمر السنوي الدولي الثالث، "كيف 
نقرأ الفلسفة في البداع ونقد النقد؟"، قسم الفلسفة، كلية اآلداب،  

 جامعة السكندرية
  2016   كسموجونيا األبيرون عند أناكسيماندرو " بحث ألقى بددالمؤتمر

"الحياة اليومية في العصور القدالمة"، مركز الدراسات  الدولي الساب ،
 البردالة والنقوش،  بجامعة عين شمه

2014   منهج نزع األسطورية عند أرسطوو تأويل أرسطو لبعض الفالسفة
السابقين على السوفسطانيين"، منشور بمجلة كلية اآلداب، جامعة 

 سوهاج، العدد الساد  والثالثين
2014.  عناصر عند أمبادوكليه"، بحث بالمؤتمر الدولي " كسمولوجيا ال

الخامه "الكلمة والصورة في الحضارات القدالمة"، مركز الدراسات 
البردالة والنقوش،  جامعة عين شمه، منشور بمجلة مركز الدراسات 
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 .147-181ص ص  2014البردالة والنقوش، الجزء الثاني 
2014  ر الدولي الخامه، " الهوت الوجود عند بارمنيد "، بحث بالمؤتم

"الكلمة والصورة في الحضارات القدالمة"، مركز الدراسات البردالة 
والنقوش،  بجامعة عين شمه. منشور بمجلة مركز الدراسات 

 .231-195ص ص  2014البردالة والنقوش، الجزء الثالث 
 2013   السهام الحضاري لمصر القدالمة في الفلسفة اليونانية"، بحث"

تحت عنوان "التراث  -لكلية اآلداب جامعة المنيا بالمؤتمر الدولي
الحضاري بين تحدالات الحاضر وآفاق المستقبل"، منشور بالمجلد 

 . 2024-1961الساد  ألبحاث المؤتمر ص ص 
2012   ،التصوف الرياضي عند فيثاوور "، بحث بالمؤتمر الدولي الثالث "

اسات البردالة "التأثير والتأثر بين الحضارات القدالمة"، مركز الدر 
والنقوش،  جامعة عين شمه، منشور بمجلة مركز الدراسات البردالة 

 .147و109م. ص ص 2012والنقوش، العدد الثاني، 
 


