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 لألستاذ الدكتور/ سعيد توفيقاالسم : 
 

 قسم الفلسفة  -جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

    

 الفلسفة : القسم

  

 المعاصرةالفلسفة التخصص العام :

 

 فلسفة جمالالتخصص الدقيق: 

 tawfik@hotmail.com-saidالبريد اإللكتروني: 

 www.saidtawfik.comالموقع الخاص على شبكة المعلومات: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    
 

 

 بتقدير جيد جًدا 6791جامعة القاهرة، سنة  –كلية اآلداب  –ب من قسم الفلسفة ليسانس اآلدا
 بتقدير ممتاز 6791جامعة القاهرة، سنة  –الماجستير في الفلسفة من كلية اآلداب 
 بمرتبة الشرف األولى 6799جامعة القاهرة ، سنة  –الدكتوراه في الفلسفة من كلية اآلداب 

 

 

 في )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظي
 

 

 المؤهالت العلمية

 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 
 جامعة أسيوط –معيد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب بسوهاج   6791 – 6799
 جامعة القاهرة –مدرس مساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب   6799 – 6791
 جامعة القاهرة –ة بكلية اآلداب مدرس بقسم الفلسف  6771 – 6799
 أستاذ زائر بجامعة اإلمارات  6771 – 6797
" مدرس الميتافيزيقاا وعلام الجماا  " بقسام الفلسافة واعجتمااي، بكليتاي التربياة واآلداب   6771 – 6771

 بجامعة السلطان قابوس
 جامعة القاهرة –أستاذ مساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب   6777 – 6771
 جامعة القاهرة –) إلى اآلن(  أستاذ بقسم الفلسفة بكلية اآلداب  6777

 

أسااااااتاذ الفلساااااافة المعاماااااارة وعلاااااام الجمااااااا  باااااابداب القاااااااهرة  متاااااا  ر فااااااي أ لااااااب كتاباتاااااا  باعتجاااااااه  -
الفينومينولوچي )الظاهراتي( وامتدادات  في تيار فلسفة الت وي ، وهو يعم  على ترسيخ هذا اعتجاه فاي 

قافة العربية من خال  العديد من الدراسات النظرياة والتطبيقاات العملياة لا ، وخاماة فاي مجاا  واقع ال 
 األدب والنقد الفني 

 جامعة القاهرة  -بكلية اآلداب األسبق أستاذ ورئيس قسم الفلسفة -
)تااريخ  1161ماايو  11حتاى  1161فبرايار  61األمين العام للمجلس األعلاى لل قافاة بممار مناذ  -
 )تاريخ اعستقالة مجدًدا( 1161يونيو  11حتى  1161يوليو  11ستقالة(،  م منذ اع
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 وحدات التدريسية *ال

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

(02،91الفلسفة الحديثة والمعاصرة )ق  نظري   

 الفصل االول
انتساب-الفرقة الرابعة فلسفة انتظام      

الدراسات  فلسفة التذوق الجمالي   
 ثانية دبلوم فلسفة تطبيقية   نظري  العليا

     

    

     

    

    

     

    

 

 

 الخبرة التدريسية :

بجامعة القاهرة وفروعها:  تدريس مقررات الفلسفة المعامرة وعلم الجما  والميتافيزيقا )مستوى الليسانس ( 
 ) مستوى الدراسات العليا ( ة المعامرةالعلمي وممادر الفلسف ومقرري مناهج البحث

   6791ولد بالقاهرة عام  -
جامعااة  -، ماان كليااة اآلداب6799حماا  علااى الاادكتوراه فااي الفلساافة بمرتبااة الشاارف األولااى، عااام  -

 القاهرة 
 

 جامعة اإلمارات –أستاذ بقسم الفلسفة   1111 - 1111
 جامعة القاهرة –رئيس مجلس قسم الفلسفة بكلية اآلداب     (1161فبراير  66)إلى  1117فبراير 

 أمين عام المجلس األعلى لل قافة  1161فبراير  61
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 بجامعة اإلمارات:  تدريس مقرر أساليب البحث العلمي طيلة عملي ك ستاذ زائر
بجامعة السلطان قابوس: تدريس مقررات الفلسفة العامة والميتافيزيقا وعلم الجما  والفلسفة الحدي ة والمعامرة 

 وفلسفة القيم ) لمدة  ست سنوات (
الفناااون بالقااااهرة : تااادريس مقاااررات علااام جماااا  المسااار) وعلااام جماااا  الموسااايقى )لمرحلتاااي البكاااالوريس  ب كاديمياااة 

 والدراسات العليا (
 بجامعة ممر للعلوم والتكنولوجيا: تدريس مقرر التفكير العلمي

 
 
 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

إلشرافنوع ا تاريخ التسجيل   
 

  مشترك  فردى

1 

الشرح والفهم في 

هيرمنيوطيقا بول 

 ريكور

 عبد اللطيف نايم الماجستير

  مشرفا 11/7/7007

7 

النظرية الجمالية والنقد 

الفني في فلسفة يتودور 

 أدورنو

 هبه حنفي الماجستير

  مشرفا 11/4/7002

3 
االنا المتجسد دراسة في 

 فينومينولوجيا الجسد
 سارة عز يرالماجست

11/7/7010   مشرفا 

4 

شخصيات نيتشة 

المفهومية دراسة في 

 تأويل نيتشه

 مازن مصطفي الماجستير

70/4/7011   مشرفا 

5 
تفكيكية دريدا وأثرها في 

 نظريات القراءة
 دينا محمد الماجستير

12/10/7011   مشرفا 

6 
الالمنتي عند كولن 

ولسون دراسة في 

 الوجودية الجديدة

 أحمد جمال الماجستير

11/7/7017   مشرفا 
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 :               على إن ترتب زمنيا  : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشرخامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى 

 األبحاث المنشورة : –ثانًيا 

 رة ومحكمة علمًيا:أبحاث منشو  -أ
6-  The Methodological Foundations of Phenomenological Aesthetics, in 

Analecta Husserliana (The Netherlands: Kluwer Academic 

Publishers,Vol.xxxvii,1991).                                                                           وهاو بحاث
الماامتمر الاادولي األو  للفينومينولوجيااا المنعقاااد  وذلااض ناامن أعماااا ،  شااور فااي الكتاااب الساانوي الهوساارليمن

 (  6799أكتوبر  61سبتمبر إلى  11بجامعة سانتياجو من 
،  99جامعاة القااهرة، مجلاد  – مجلفة كليفة اادا ) آفاق ومنطلقات الهرمنوطيقا الفلسففية عنفد جفادامر  -1

 ( 6779ة العدد الرابع ، سن
) بحاث منشاور فاي المجلاد ال ااني مان أعماا  المامتمر الادولي األو  للنقاد الهرمنوطيقا والفن عند جادامر  -1

 ( 6779" ، إشراف د  عز الدين إسماعي ، سنة جماليات التأويل والتلقياألدبي بعنوان " 
 ( 6779رة ، أبري  جامعة القاه – مجلة كلية اادا  )جماليات الصوت والتعبير الموسيقي  -1
9- The Phenomenological Motives of Heidegger's and Gadamer's 

Hermeneutics of the Literary Text, in Analecta Husserliana (The   Netherlands: 

Kluwer Academic Publishers, Vol. liii, 1998)                       
الهوسااارلي ، وذلاااض نااامن أعمااا  المااامتمر الااادولي ال الاااث للفينومينولوجياااا وهااو بحاااث منشاااور بالكتااااب الساانوي 

، وتوجد نشرة لهذا البحث باللغة العربية مع شئ من التمارف فاي مجلاة  6771المنعقد بمدينة المكسيض سنة  
 ( 6771، سلطنة عماننزوى ، 

، العادد  مجلة الفلسففة والعصفر،  ) القاهرة : المجلس األعلى لل قافاةاللغة والتفكير الشعري عند هيدجر   -1
( ، وقاد أعياد نشار هاذا البحاث ماع مقدماة ومادخ  فاي كتياب بانفس العناوان ،  ام أعياد  6777السنوي األو  ، 

 المذكور سالًفا ( في ماهية اللغة وفلسفة التأويلنشره مرة أخرى نمن كتاب 
، العاادد ال اااني ، أبرياا   11رة ، المجلاد جامعااة القاااه – مجلففة كليففة اادا ) البعففد الجمففالي عنففد مففاركوز   -9

 ( 1111سنة 
( وهااو  1116جامعااة القاااهرة، ساابتمبر  – مجلففة كليففة اادا ) دور الفلسفففة فففي بنيففة الثقافففة المصففرية  -9

 19 – 11بحث ألقى في ندوة " أزمة البحاث الفلسافي فاي ممار" المنعقادة باالمجلس األعلاى لل قافاة فاي ياومي 
 ( 1111أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة يد نشره في كتاب أبري  سنة ، وقد ُأع

العااادد ال الاااث  ،مجلفففة ألفففف، ) الجامعاااة األمريكياااة بالقااااهرةالجميفففل والمقفففدب ففففي نبرتفففي الففففن والفففدين  -7
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  (1111والعشرون، سنة 
 ( 1111، سنة مجلة الفلسفة والعصر)القاهرة: المجلس األعلى لل قافة، اإلبداع وتأويل التراث  -61
 ( 1119سنة  ،مجلة الفلسفة والعصر) القاهرة: المجلس األعلى لل قافة، اللغة والهوية  -66
مركاااز اللغاااات األجنبياااة والترجماااة لوجفففوب، )مجلاااة مالحظفففات أوليفففة علفففى ترجمفففة الفففن  الفلسففففي  -61

 ( 1119المتخممة بجامعة القاهرة، العدد الرابع 
 ( 1119)نمن أعما  ممتمر أدباء األقاليم بممر، سنة ع جدلية العالقة بين األد  والواق -61
موسففوعة الفففن )القاااهرة: الهيئااة العامااة لقمااور ال قافااة،  مقدمففة عامففة فففي معنففى الفففن وعلفف  الجمففال -61

 ( 1119، الجزء األو  التشكيلي
 قافاااة، ) منشاااور نااامن أعماااا  المااامتمر الااادولي ال ااااني للشاااعر، المجلاااس األعلاااى للالقصفففيدة واللوحفففة  -69

1117 ) 
 مجلفففة عفففال  الفكفففر)الكويااات: المجلااس الاااوطني للفنااون واآلداب، الفففن كرةيفففة للعفففال : رةيفففة هيدجريففة  -61

1161 ) 
"الفنطاسففيا واإلبففداع الفنففي: دراسففات فففي )ناامن أعمااا  ماامتمر الفينومينولوجيففا وفففن السففيرة ال اتيففة  -69

 ( 1166، تونسفينومينولوجيا الصورة
 
 الت نقدية منشورة في كت  ودوريات ثقافية، منها :أبحاث ومقا - 
 ( 6779، العدد األو ، يناير مجلة إبداع)القاهرة: فلسفة المرآة في رةية محمود رج   -6
الجمعية الفلسفية للنقد األدبي، حفوارات ) القااهرة: الرمزية واللغة في ديوان "الشتاء القاد " إلبراهي  داود  -1

 (  6779، سنة ، الكتاب األو نقدية
، العاادد مجلففة إبففداع، قااراءة لفاايلم "الممااير" ليوسااف شاااهين )القاااهرة: المصففير: حرفيففة عاليففة وحلفف  كففا   -1

 ( 6779الحادي عشر، نوفمبر 
، العادد الساادس ، يونياو  مجلفة إبفداع) القااهرة : تجليات الوجود األنثفوي ففي "نلسفات الكفرى" للغيطفاني  -1

 ( 6779سنة 
، العادد الحاادي عشار،  مجلفة إبفداع: ) القااهرة ي حنايا الوجود : قراءة في "دنا فتدلى للغيطاني السفر ف -9

 ( 6777نوفمبر سنة 
 ( 1111، السنة التاسعة وال ال ون مجلة فكر وفن) تجلي الجميل ومقاالت أنرى عرض لكتاب  -1
  العادد ال الاث وال ال اون ، ينااير،  ىمجلفة نفزو ) سالطنة عماان : ظاهرة عبد الرحمن بدوي : آلة الفلسفة  -9

1111 ) 
العاادد  ،مجلففة نففزوى)ساالطنة عمااان:  محنففة الفلسفففة وأزمففة العلففو  اإلنسففانية فففي الجامعففات النليجيففة –9

  أزمة اإلبداع..(، وقد ُأعيد نشر هذه الدراسة نمن كتاب 1111األربعون، أكتوبر 
)نشار بعناوان "جماا  الغيطااني يجساد العادم فاي رشاحات  وجود العد  في "رشحات الحمراء" عند الغيطاني –7
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 ( 1111، العدد األو ، أكتوبر مجلة دبي الثقافيةالحمراء" ، 
، العاادد مجلففة نففزوى)مقااا  فااي أدب الاارحالت، ساالطنة عمااان،  جبففال البحففر فففي عمففان: حنففين الفف كرى –61

 (1119ال الث واألربعون، يوليو 
، 99، العادد  مجلفة وجهفات نظفر)القااهرة: الالمرئي من نواف  الغيطاني دفاتر الغيطاني: رةية المرئي و  –66

مجلففة دبففي كمااا ساابق نشاار الجاازء الخاااص بمقالنااا عاان نوافااذ الغيطاااني نشاارة موسااعة فااي  -( 1119ديساامبر 
 (  1111العدد األو ، الثقافية، 

امًفا مفن الريفادة أحمفد عبفد المعطفي حجفازي: سفبعون ع)نامن كتااب: التجربة الشعرية عنفد حجفازي   -61
 ( 1119القاهرة: المجلس األعلى لل قافة، والتجديد، 

 ( 1119، 17، العدد مجلة نزوى)سلطنة عمان: ومضات الزمن في نثار المحو عند الغيطاني  -61
(، وقاد أعياد نشار 1119: العادد ال ااني، سانة مجلفة إبفداع)النظرات الجمالية عنفد عفز الفدين إسفماعيل  -61

ي الكتاااب التااذكاري عاان عااز الاادين إسااماعي ، الااذي أماادرت  األمانااة العامااة لممسسااة جااائزة عبااد هااذا المقااا  فاا
  1119العزيز سعود البابطين، الكويت، 

 جامعة القاهرة(  -كلية اآلداب -8002/8002 حوارات اادا )الهوية واللغة  -69
 ( 1117: العدد ال اني عشر، مجلة إبداع)الموسيقى واإلبداع: حالة فةاد زكريا نمو ًجا  -61
جامعاااة  -كلياااة اآلداب -8002/8000حفففوارات اادا  )تأويفففل الفففن : قفففراءة ففففي دففففاتر الغيطفففاني  -69

 القاهرة( 
 فناًل عن عشرات المقاعت المنشورة بالمحف، وخامة بالمحف الرمينة     
 

 أبحاث ألقيت في ندوات ومحاضرات عامة :
) بحث ألقى في ندوة " نحو فلسفة إسالمية جديدة " المنعقدة فاي كلياة اآلداب ية هل هناك جماليات إسالم -6
 (  6771يونيو  19-11جامعة القاهرة في  –
 " نادوة " فلسافة التااريخ والاوعي بالتااريخففي  ) بحاث ألقاى الوعي الجمالي والفوعي التفاريني عنفد جفادامر -1

 ( 6771ديسمبر  69-69جامعة القاهرة يومى  –في كلية اآلداب  المنعقدة
) بحث ألقى في ندوة " الفكر الفلسفي فيي ممر في مائة عام " المنعقدة في كلية  شروط اإلبداع الفلسفي -1

 ( 1111أبري  سنة  19 – 11اآلداب جامعة القاهرة  يومي 
لمنعقاادة بااالمجلس ) بحااث ألقااى فااي ناادوة " الفلساافة والبيئااة " ا فلسفففة البيئففة ودورهففا فففي العمليففة التعليميففة -1

 ( 1116األعلى لل قافة في مارس 
 –) بحث ألقى في ندوة " الفلسفة والفكر الديني" المنعقادة فاي كلياة اآلداب  النبرة الجمالية والنبرة الدينية -9

 (  1116سبتمبر  19 – 11جامعة القاهرة يومي 
 ( 1111ة العين ، مارس ) مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينمعنى التراث وسةال الهوية  -1
 (  1111) مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينة العين، مارس اإلبداع وتأويل التراث  – 9
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 ( 1119)مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينة العين، أبري  اللغة والهوية  -9
 (1111)الجمعية الفلسفية الممرية، الندوة ال امنة عشرة، ديسمبر الفن والوطن  -7

 ، في إطار أسبوي ال قافة الممرية واإليطالية( 1161)بحث ُألقي بجامعة روما سنة الثورة والثقافة  -61
 

 

 

 

:سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا    

 

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتا   

(، وقاااد  6791ألولاااى سااانة )بياااروت : دار التناااوير ، الطبعاااة اميتافيزيقفففا الففففن عنفففد شفففوبنهاور  -6
  1161مدرت من الكتاب طبعة جديدة في 

)بياروت : الممسساة الجامعياة للدراساات النبرة الجمالية : دراسة في فلسففة الجمفال الظاهراتيفة   -1
، وقاد مادرت طبعاة جديادة منقعحاة عان الادار الممارية اللبنانياة  6771والنشر، الطبعة األولاى سانة  

   1169في 
) القاااهرة : دار ال قافااة للنشاار إلففى موضففوع علفف  الجمففال : بحففث عففن معنففى االسففتطيقي  مففدانل -1

عان الادار الممارية معنى الجميل في الفن (، وقد مدرت طبعة جديدة بعنوان 6771والتوزيع ، سنة 
  1161اللبنانية في 

دار ال قافاة ) القااهرة: جدل حول علمية عل  الجمال: دراسفات علفى حفدود مفنهب البحفث العلمفي  -1
جفففدل حفففول علففف  (، وقاااد مااادرت طبعاااة جديااادة بعناااوان 6771للنشااار والتوزياااع ، الطبعاااة ال انياااة سااانة 

  1169عن الدار الممرية اللبنانية في الجمال 
 ( 6779) القاهرة : دار قباء ، سنة  عالمية الفن ومحليته : دراسة تحليلية  -9
(، وأعياااد نشااره نااامن 6779ة: دار قباااء، ساانة ) القااااهر  تهافففت مفهفففو  علفف  الجمفففال اإلسففالمي -1

  1161إمدارات مجلة إبداي في 
 (، نفذ وع يزا  معًدا للنشر مجدًدا 6779) القاهرة: دار ال قافة للنشر والتوزيع، سنة  الفن تمثيالً  -9
قااد ، و 6779) القااهرة : دار ال قافااة للنشار والتوزياع ، سانة اللغفة والتفكيفر الشففعري عنفد هيفدجر   -9

الماااادر عااان الممسساااة  ففففي ماهيفففة اللغفففة وفلسففففة التأويفففلأعياااد نشااار هاااذا الكتياااب نااامن كتااااب : 
، وُأعياااد نشاااره فاااي طبعاااة جديااادة منقعحاااة ماااادرة عااان الااادار 1111الجامعياااة للدراساااات والنشااار، سااانة 

 (  1169الممرية اللبنانية في 
اماااة لقماااور ال قافاااة، سااانة ) القااااهرة: الهيئاااة العماهيفففة الشفففعر: قفففراءات ففففي شفففعر حسفففن طلففف   -7

6777 ) 
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 
موضوع 

 المؤتمر

 نوع المشاركة الجهة المنظمة 

 بحث

 التاريخ

بكليااة اآلداب جامعااة القاااهرة،  والاادكتوراه ومناقشااتها،    الماجسااتير*اإلشااراف علااى العديااد ماان رسااائ 
 و يرها من الجامعات 

 *المساهمة في الممتمرات الدولية والمحلية 
*المساااهمة الدائمااة فااي الك ياار ماان الناادوات العلميااة ، ورئاسااة بعااض منهااا مقاارًرا ، م اا  ناادوة "اإلبااداي 

األعلاااااى لل قافاااااة ، ونااااادوة "الت ويااااا  فاااااي الفكااااار الترا اااااي  والت ويااااا " ، ونااااادوة "دروب هيااااادجر" باااااالمجلس
(  1111والمعامااااار :  فاقااااا  وتطبيقاتااااا " بكلياااااة العلاااااوم اإلنساااااانية واعجتماعياااااة بجامعاااااة اإلماااااارات )

جامعااة القاااهرة  -بكليااة اآلدابالفلسفففة وحقففوق اإلنسففان الماامتمر الاادولي عاان اإلشااراف العااام علااى و 
(، والمامتمر الادولي 1161)باالمجلس األعلاى لل قافاة، ة والثقافة الثور (  والممتمر الدولي عان 1161)

وملتقففى الشففعر العربففي بعنوان"ربيففع (، 1161)بااالمجلس األعلااى لل قاقااة، حريففة الفكففر واإلبففداع عاان 
ثقاففة ، وملتقى الم قفين بعناوان )1161)الدورة ال ال ة، بالمجلس األعلى لل قافة، ربيع الثورة   الشعر.

 (1161)بالمجلس األعلى لل قافة، هة مصر في المواج
ت البحاااوث والمملفاااات المقدماااة  لنيااا  الجاااوائز العلمياااة أو للنشااار بمجاااالت مئاااا*المسااااهمة فاااي تحكااايم 

 ( 1116) سلطنة عمان: وزارة التعليم العالي، هويتنا في عال  متغير  – 61
)تحرياار وتقااديم ألعمااا  ناادوة الفكاار  التأويففل فففي الفكففر التراثففي والمعاصففر: آفاقففه وتطبيقاتففه – 66

 (  1111، الترا ي والمعامر، جامعة اإلمارات: كلية العلوم اإلنسانية واعجتماعية
، رواياة سايرة ذاتياة ) القااهرة: دار ميريات، سانة  نشيب على نليب: حكايات واففد علفى النلفيب – 61

التي تمدر عان مركاز الترجماة  لوجوب(  وقد ُترجم هذا العم  إلى الفرنسية، وُنِشر في مجلة 1119
 بجامعة القاهرة 

(، 1119الجامعية للدراسات والنشر، سنة  )بيروت: الممسسة أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة -61
 ( 1169وقد مدر هذا العم  في طبعة جديدة عن الدار الممرية اللبنانية سنة 

)كتيب مادر في طبعة محدودة عان دار ال قافاة للنشار والتوزياع بالقااهرة، مقال في الميتافيزيقا  -69
 (  1119سنة 
 ( 1119)القاهرة: دار العين، عال  الغيطاني: قراءات في دفاتر التدوين  -61
 ( 1166)دار العين، الناطرات: التأمالت األولى في ظاهرات الحياة والوجود  -69
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   علميااة محكمااة فااي مماار وخارجهااا، ماان قبياا : جااوائز الدولااة التشااجيعية، جااائزة العااويس ال قافيااة
لااة عااالم الفكاار بالكوياات، المجلااة العربيااة للعلااوم ، مجلااة العلااوم اإلنسااانية بجامعااة اإلمااارات، مجللشااباب

جامعااة الكوياات، مجلااة اآلداب بجامعااة قطاار، مجلااة كليااة اآلداب بجامعااة القاااهرة، مجلااة  –اإلنسااانية 
 الفلسفة والعمر بالمجلس األعلى لل قافة بممر 

لمعاماارة وعلاام * تحكاايم بحااوث الترقيااة ل ساااتذة واألساااتذة المساااعدين فااي مجاااعت الفلساافة الحدي ااة وا
 الجما  و يرها 

* المساهمة بالنشر في المحف والمجالت العربية، وخامة في مجا  النقد الفناي واألدباي، والقناايا 
 ال قافية العامة  

 

 
 
 

 :الدورات التدريبية ثامنا :

 
 

  عنوان ال
الجهة المنظمة 

 والمكان
  التاريخ

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشرا : المهام اإلدارية والقيادية واألنشطة المؤسسية :

 

 عضوية الهيئات والجمعيات العلمية :

 عنو عام  باتحاد كتاب ممر -6
)تاريخ اعستقالة مان  1166حتى   6777منذ عام  عنو بلجنة الفلسفة بالمجلس األعلى لل قافة -1

 عنوية اللجنة( 
 عنو بالجمعية الفلسفية الممرية  -1
كيااة للفينومينولوجيااا والفنااون الجميلااة وعلاام الجمااا  ، التابعااة للمعهااد عنااو سااابق بالجمعيااة األمري -1

 الدولي للدراسات الفينومينولوجية العليا  
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 عنو ب تيلي  القاهرة  -9
 عنو بجمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة  -1
 عنو لجان الترقية ب كاديمية الفنون  -9
مادر سانوًيا عان المجلاس األعلاى لل قافاة )حتاى التاي ت الفلسافة والعمارعنو هيئة تحرير مجلة  -9

 ( 1166تاريخ اعستقالة في 
 ( 1161عنو مجلس أمناء بيت الشعر التابع لوزارة ال قافة )حتى تاريخ اعستقالة في يونيو -7

 مستشار لجنة الترجمة بالمركز القومي للترجمة  -61
   1119عنو لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية  -66
 )الهيئة العامة لقمور ال قافة(  سلسلة الفلسفةيس تحرير رئ -61
)الهيئااة المماارية العامااة للكتاااب، اإلماادار ال اااني(، وذلااض  الفكففر المعاصففررئاايس تحرياار مجلااة  -61

 ( 1161حتى تاريخ اعستقالة في يونيو 
 عنو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب خال  الدورة ال امنة  -61
 ة الفخرية األولى لنقابة المهن النفسية التخممية العنوي -69
  1169عنو اللجنة العليا للدراسات العليا ب كاديمية الفنون بالقاهرة، اعتباًرا من  -61

 

 

حادي عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية:       

 

 ، وهي الالئحة التي تم إيقافها في عهد الوزير الحالي * أنش  أو  عئحة لمنح جوائز الدولة الممرية

* أنشااا  مشاااروًعا بتعاااديالت جوهرياااة علاااى قااارار إنشااااء المجلاااس األعلاااى لل قافاااة الاااذي أمااادره الااارئيس 
، بما يواكب متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وبماا يتايح إعاادة هيكلاة المجلاس 6791السادات سنة 

كس تاا  يره اإليجااابي علااى قطاعااات الااوزارة كافااة  وهااو مشااروي ع يمكاان األعلاى لل قافااة، علااى نحااو ياانع
 تفعيل  إع برفع  للسيد رئيس الجمهورية 

 * قدم مشروًعا بإنشاء مندوق لرعاية الم قفين )من داخ  مندوق التنمية ال قافية بوزارة ال قافة( 
عاليااات ال قافيااة المشااتركة، * عماا  علااى توطيااد العالقااات ال قافيااة بمشاااركة المجلااس فااي ك ياار ماان الف

سبانيا والنمسا، فناًل عن سفارة النيجر التي يسعى سفيرها إلى إحياء  وخامًة سفارة الهند والدانمرض وا 
  6711بروتوكو  التعاون ال قافي الموقع في عهد عبد النامر سنة 

 في األقاليم النائية  * قدم دعًما للفرق الفنية الشبابية الجادة التي قدمت عرونها في ساحة المجلس و 
 * عقد بروتوكو  تعاون بين ممسسة العويس ال قافية والمجلس األعلى لل قافة، وي م  أن يكون سارًيا 

 * عقد بروتوكو  تعاون شام  بين المجلس األعلى لل قافة وممسسة األهرام  
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مسااتوى قيااادات * عماا  علااى اعرتقاااء بمسااتوى النشاار فااي المجلااس األعلااى لل قافااة، ورأس لجنااة علااى 
 الوزارة، قدم من خاللها توميات مهمة بسياسة النشر في الوزارة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات : ثاني  

 

 الجوائز:

  6799جامعة القاهرة، سنة  -آلدابجائزة الشيخ ممطفى عبد الرازق عن رسالة الدكتوراه، من كلية ا
   1119عجتماعية، سنة جائزة الدولة للتفوق في العلوم ا

 
 

 
 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

رجاء أحمد علي0د0ا    
 

سعيد توفيق 0د0ا  

 

   

 

 

 

 


