
1

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: العلمیةالمؤھالت: ثانیا
الحصولتاريخالدرجة

عليها
الدولةالجهةالكلية التخصص العام

مصرامعة القاهرةجاآلدابالفلسفة٢٠١١الدكتوراه
مصرجامعة القاهرةاالدابالفلسفة٢٠٠٥الماجستير

مصرجامعة القاهرةاآلدابالفلسفة١٩٩٩ليسانسال

التدرج االكادیمي ثالثا: 
-الوظيفة

-معيد

-مدرس مساعد

مدرسمدرس

عبدالمجیدغیضان السید علي: االسم
متزوج: االجتماعیة الحالة 
١٣/٩/١٩٧٧: المیالد تاریخ 
الفیوم: المیالدمكان 

مصري: الجنسیة
االنجلیزیة: التي یجیدھا اللغة 

الفلسفة: التخصص العام 
الفلسفة الحدیثة: صص الدقیقخالت

٠١٠٠٤٣٦٣٢٩٣:الھاتف رقم 
٠١٠٠٤٣٦٣٢٩٣رقم الموبایل : 

Ghedan_elsayed@yahoo.comالبرید االلیكتروني

الصورة 
ال

شخصیة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:یھاالورش التدریبیة التي تم الحصول علالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تنظيم المؤتمرات العلمية
التدريس والقيادات

٢٠١٢

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة نظم االمتحانات وتقويم الطالب
التدريس والقيادات

٢٠١٢

يئة مركز تنمية قدرات أعضاء هآداب وسلوك المهنة
التدريس والقيادات

٢٠١٢

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة أخالقيات البحث العلمي
التدريس والقيادات

٢٠١٢

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

ميسادسا: اإلنتاج العل
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

النفس والعقل في الفلسفة 
الطبيعية واإللهية عند ابن باجة 

وابن رشد

ممتازالماجستيراآلداب/ الفلسفةالقاهرة

أثر األخالق الكانطية في مثالية 
لةتوفيق الطويل المعد

مرتبة الشرف األولى مع الدكتوراهاآلداب/ الفلسفةالقاهرة
التوصية بالطبع والتبادل مع 

الجامعات األخرى
: الكتاب) ب
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

٢٠٠٩٤٤٧بيروتدار التنويرغيضان السيد عليالفلسفة الطبيعية واإللهية
٢٠١٣٣٥٣القاهرة-دمشقدار الكتاب العربيتحرير: غيضان السيد عليعقالنية بال ضفاف

مركز اللغات والترجمة تحرير: غيضان السيد علييحيي هويدي فيلسوفاً 
التخصصي ج القاهرة

٢٠١٢٣٠٨القاهرة

٢٠١٢١٧٩بني سويفدار الحكمةغيضان السيد عليمصادر فلسفية
٢٠١٣٢٠٤بني سويفدار الحكمة غيضان السيد عليفي الفلسفة الحديثةمحاضرات 

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

اللغة والمصطلح الفلسفي عند 
الفارابي

٢١٢٠٠٩أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

بالد عطیة والفكر القومي في
الشام

٢٢٢٠٠٩أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

عبد الرازق الدواي ومستقبل 
الفكر الفلسفي العربي

٢٧٢٠١٠أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

النقد والعقالنیة والثورة عند 
فؤاد زكریا

٣١١٢٠١١مجلة أدب ونقدغيضان السيد علي

الثورة والدرس الفلسفي في 
مصر

٣١٢٠١٢أوراق فلسفيةعليغيضان السيد 

جدل التحدیث عند ھشام 
ُغصیب

٣٢٢٠١٢أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

االغتراب والوعي الذاتي 
عند محمود رجب

٣٣٢٠١٢أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

٤٢٠١٢أطياف/ البحرينغيضان السيد عليتحیز المسیري وغربنة العالم
التقییم الجمالي عند شاكر

عبد الحمید
٣٩٢٠١٣أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

التقییم الجمالي عند شاكر 
عبد الحمید

٣٩٢٠١٣أوراق فلسفيةغيضان السيد علي

فلسفة روسو في سیاق 
اعترافاتھ

٢٠١٣األولمجلة تطويرغيضان السيد علي

الذات والمستقبل (رؤیة 
فلسفیة لجدل الوافد 

والموروث)،

٢٨١٢٠١٤الثقافة الجديدةعليغيضان السيد 

إمام عبد الفتاح إمام في 
صحبة ھیجل

٤٢٠١٤دفاتر فلسفيةغيضان السيد علي
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

كیركجور ..التدین الزائف 
والدیمقراطیة

٢٠١٤الثانيمقاربات فلسفيةغيضان السيد علي

سلطة النص بین أزمة العقل 
وانتصار الدوجما

٢٩٣٢٠١٥الثقافة الجديدةغيضان السيد علي

بین قیم الحداثة ومآزق 
السلفیة

٢٩٨٢٠١٥الثقافة الجديدةغيضان السيد علي

عثمان أمین وفلسفتھ الجوانیة 
كأصول عقیدة وفلسفة ثورة

٢٠١٥السابعيتفكرونغيضان السيد علي

االستخدام النفعي للدین في 
الغرب

٣٠٤٢٠١٥الثقافة الجديدةغيضان السيد علي

ة العربیة بین تحدیث الثقاف
تحدیات العصر ورھان 

المستقبل

٣٤٤٢٠١٥أدب ونقدغيضان السيد علي

:ج) أجزاء من كتب
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

العقل وممارساتھ 
األیدیولوجیة في فلسفة 

جةابن با

الفلسفة الطبيعية 
النفس –واإللهية 

والعقل عند ابن باجة 
وابن رشد

مؤسسة غيضان السيد علي
مؤمنون بال 

حدود

-الرباط
المغرب

١٠/٣/٢٠١٥

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةنعقادهمكان االجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

المثالیة األخالقیة األلمانیة 
والفكر األخالقي العربي

الوافد والموروث في غيضان السيد علي
الثقافة العربیة

الجمعية الفلسفية 
المصرية

٢٠١٠آداب القاهرة

مؤتمر الفكر النقدي غيضان السيد عليالنقد عند فؤاد زكریا
العربي ، آداب الزقازیق 

كرسي الفلسفة 
ليونسكوبا

٢٠١١آداب الزقازیق

الثورة والدرس الفلسفي في 
مصر

الجمعية الفلسفية الفلسفة والثورةغيضان السيد علي
المصرية

٢٠١١أداب بني سويف

٢٠١١آداب القاهرةآداب القاهرةاليوم العالمي للفلسفةغيضان السيد عليمھران والتأریخ للمنطق 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

العربي
الحریة في فلسفة عبد 

فار مكاوي وأدبھالغ
٢٠١٢آداب القاهرةآداب القاهرةاليوم العالمي للفلسفةغيضان السيد علي

السیرة الذاتیة في سیاق 
اعترافات روسو

الجمعية الفلسفية مؤتمر السيرة الذاتيةغيضان السيد علي
المصرية

٢٠١٢آداب المنيا

البخاري حمانھ واألسس 
الفلسفیة للثورة الجزائریة"

مخبر الفلسفة مؤتمر الفلسفة التطبيقيةغيضان السيد علي
بجامعة وهران

- جامعة وهران 
الجزائر

٢٠١٣

أثر األنشطة الطالبیة في 
ثقافة طالب االنتساب 

الموجھ والتعلیم المفتوح 
وسبل تطویرھا".

مؤتمر تطویر االنتساب غيضان السيد علي
الموجھ في الجامعات 

المصریة والعربیة

٢٠١٣جامعة بني سويفبني سويفجامعة 

السیرة الذاتیة في سیاق 
اعترافات روسو

الجمعية الفلسفية مؤتمر السیرة الذاتیةغيضان السيد علي
المصرية

٢٠١٢آداب المنيا

سؤال المنھج في الفلسفة غيضان السيد عليالمنھج العقلي عند دیكارت
والعلوم اإلنسانیة

مخبر الفلسفة 
بجامعة وهران

- امعة وهران ج
الجزائر

٢٠١٤

دور مؤسسات المجتمع 
المدني في التنمیة 

ونماذج تطبیقیة -المستدامة
لبعض ھذه األدوار

دور مؤسسات األعمال غيضان السيد علي
الخاصة والمجتمع 
المدني في رفعة 
الشعوب وتقدمھا

٢٠١٤جامعة بني سويفجامعة بني سويف

-فلسفة الدین عند سبینوزا
طبیقھمنھج وت

فلسفة الدین النظریة غيضان السيد علي
واإلشكال

مؤسسة مؤمنون بال 
حدود للدراسات 

واألبحاث

مقر  المؤسسة 
المغرب-بالرباط

٢٠١٤

القیم بین البرجماتیین 
ولیم –والوضعین المناطقة 

جیمس والفرید آیر نموذجا 

أزمة القیم في مؤتمرغيضان السيد علي
الفكر الغربي الحدیث 

لمعاصروا

مخبر الفلسفة 
بجامعة وهران

- جامعة وهران 
الجزائر

٢٠١٤

المنھج وتطبیقاتھ بین 
دیكارت وسبینوزا 

مناهج البحث ونظرية غيضان السيد علي
المعرفة

الجمعية الفلسفية 
المصرية

٢٠١٤آداب القاهرة

االنتماء والمواطنة 
وتحدیات المستقبل

المجتمع المصري ماغيضان السيد علي
التحدیات - ینایر٢٥بعد 

واآلمال

-جامعة عين شمس
كلية اآلداب

٢٠١٤آداب عين شمس

طھ حسین رؤیة ثقافیة غيضان السيد عليطھ حسین ودوره التنویري
واجتماعیة سابقة للعصر

الهيئة العامة لقصور 
إقليم شمال -الثقافة

القاهرة

٢٠١٥قصر ثقافة الجيزة

ن الفلسفة الطبیة والحیویة بی
جموح العلم وقیم الدین 

شعبة الفلسفة الفلسفة التطبیقیةغيضان السيد علي
بالمجلس األعلى 

المجلس األعلى 
للثقافة

٢٠١٥
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

للثقافةواألخالق"

ال يوجد: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  ر اسم الناشمؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
ال يوجد:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة

: ال يوجدسائل الجامعيةمناقشة وتحكيم الر )ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربني سويفاآلدابالفرقة األولىالعربيةمصادر فلسفية
مصربني سويفاآلداب/ التربيةالفرقة الثالثةالعربيةالفلسفة الحديثة
مصربني سويفالتربيةالفرقة األولى والثانيةالعربيةنصوص فلسفية باللغة العربية

مصربني سويفالتربيةالفرقة الثالثة والرابعةاالنجليزيةنصوص فلسفية باللغة 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

االوربية
الفكر العربي الحديث 

والمعاصر
مصربني سويفاآلدابلفرقة الرابعةاالعربية

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

٢٠١٥قناة التعليم العاليبرنامج الفلسفة الحديثة ( إعداد وتقديم)
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ياتط) الندوات والملتق
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماللجنة العلميةاسم

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال
شبرا -مركز شباب  المنشية الجديدةالتوعیة السیاسیة باالنتخابات البرلمانیة

الخيمة
٢٩/١/٢٠١٥

١٥/٣/٢٠١٥مركز النيل لإلعالمدعم المرأة والمعاقین في المشاركة السیاسیة
١٨/٣/٢٠١٥شمال القاهرة-ب السواحمركز شباالعنف ضد المرأة وآلیات تجنبھ

١٩/٣/٢٠١٥مركز النيل لإلعالمدور المحلیات في التنمیة المجتمعیة
٢٤/٤/٢٠١٥مركز النيل لالعالمدور المرأة في النھضة السیاسیة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

٢٦/١٠/٢٠١٥آداب المنياجدل الفلسفة والدین والسیاسة في إطار الوافد والموروث

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرشرةعنوان الن

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

متاحموقع حكايا االلكترونيقراءة نقدیة في روایة الحریم
قراءة معكوسة في أدب نجیب 

محفوظ
متاحموقع حكايا االلكتروني

شائكیة العالقة بین المثقف 
والسلطة

قع مجلة ذوات االلكترونية مو 
العدد العاشر

متاح

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة

٢٠١٤ور الثقافةالهيئة العامة لقصالمركز األول في مقال النقد األدبي
٢٠١٥جوائز ربيع مفتاح األدبيةالمركز األول في المقال النقدي 


