جامعة دمنهور
كلية اآلداب

دليل رسائل
الماچستير والدكتوراه
قسم الفلسفة

( أ ) رسائل الماجستير :
العنوان

م

االسم

لجنة اإلشراف

رشا محمود محمد

أ.د /زين الدين مصطفى الخطيب  ،د/
أ.د /زين الدين مصطفى الخطيب  ،د/
أ.د /محمد فتحى عبداهلل

1

حميد الدين الكرمانى واتجاىو العقدى

2

اإلمامة والوالية لدى الشيعة االثنى عشرية والصوفية

طو حسن عبدالجواد

3

المدرسة األبيقورية أصوليا وآثارىا عمى فالسفة العصور

محمد رزق موسى

4

المؤثرات األفالطونية واألرسطية فى فمسفة ديكارت

انجى عيسى محمد

5

مزاعم الفوضويين فى رفض القيم والرد عمييا من منظور

عصام كمال عبده

6

المؤثرات اليممينية فى المدارس الفمسفية فى العصر اليمينستى

فاتن ناظر حنفى

الوسطى والفالسفة المحدثين"

إسالمى

رجب

لطيف

إبراىيم مصطفى إبراىيم
حياة محمد إبراىيم

رمضان
إبراىيم

محمد المصرى

 ،د /ميالد زكى غالى

أ.د /وليم فرج حنا  ،د /ميالد زكى غالي
أ.د /عبدالوىاب جعفر  ،أ.د /فضل اهلل
محمد إسماعيل

أ.د /محمد فتحى عبداهلل
ميالد زكى غالى

محمود
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د/

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

التقدير

1999/9/13

2002/3/26

ممتاز

2000/8/12

2003/7/29

2001/5/12

2003/8/26

ممتاز

2000/7/8

2004/1/27

ممتاز

2002/6/15

2005/4/27

ممتاز

2001/11/9

2005/4/27

ممتاز

جيد
جدا

7

األسس المنيجية والفمسفية لنظريات ابن الييثم الضوئية

وأصوليا اليونانية دراسة لنظريات ابن الييئم الضوئية فى

ضوء العمم الحديث.
8

االسيامات العممية لقطب الدين الشيرازى ومكانة الفمك منيا
مع تحقيق المقالتين االولى و الثانية من مخطوطتو ( نياية

االدراك فى دراية االفالك )
9

عبد المطيف البغدادى واسياماتو فى مجال الطب مع تحقيق

10

مفيوم الصداقة بين فالسفة اليونان وفالسفة االسالم – دراسة

كتابو شرح تقدمة المعرفى البقراط

عمى افالطون وابى حيان التوحيدى
11

صنع القرار السياسى بين السمطة و المواطن

12

اليرمسية –أصوليا ونظرياتيا واثرىا عمى فالسفة العصور
الوسطى و الفالسفة المحدثين

أ.د /محمد ميران رشوان

تامر محمد محيى

الدين عبدالسند ناصف

 ،د /ميالد زكى غالى

شريف عمى حافظ

أ.د /محمد صالح النواوى

االنصارى

شريف محروس عبد

د /ابراىيم مصطفى ابراىيم
أ.د /ماىر عبد القادر محمد  ،د /عباس
محمد سميمان  ،أ.د /فضل اهلل محمد

المالك مصرى

اسماعيل

2001/10/13

1999/3/13

2000/10/11

2005/4/27

2004/6/29

2006/10/31

ممتاز

ممتاز

ممتاز

أ.د /محمد فتحى عبد اهلل

سيا سامى شحاتو

د /ميالد زكى غالى

عبد العزيز السروجى

د /حياة محمد ابراىيم

احمد عمى محمد عبد

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

العاطى

أ.د /محمد فتحى عبد اهلل

سعيد حسين محمد

د /ميالد زكى غالى

حسين
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2004/7/13

2006/11/28

ممتاز

2003/3/8

2007/2/28

ممتاز

2003/7/14

2007/3/27

ممتاز

13

فمسففة الكممفة االلييفة (الموغفوس) وأثرىفا عمفى مفكفرى االديفان

أحمد شاكر عبد العزيز

أ.د /عبد الفتاح احمد فؤاد

14

نظريفففة المقفففوالت المنطقيفففة ففففى الفمسففففة االسفففالمية – دراسفففة

ابتسام مصطفى السيد

أ.د /محمد فتحى عبد اهلل

15

العالقات الدولية االمريكية بين القوة و المنفعة

ياسمين محمد نجيب

16

المالمح الحديثة فى الفكر الفمسفى عند االغريق

نجيب محمد محمد

17

ارىاب الدولى – اصولو الفكرية وكيفية مواجيتو

ىبة اهلل أحمد خميس

18

المسفففئولية السياسفففية بفففين الفكفففر االسفففالمى و الفكفففر الغربفففى

الثالثة الكتابية ( الييودية – المسيحية – االسالمية)
تحميمية مقارنة

الحديث
19

ديالكتيك الحرية بين االلتزام فى فكر سارتر السياسى

العتر

1999/3/13

2007/5/29

ممتاز

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

2004/6/14

2007/8/26

ممتاز

د /ميالد زكى غالى

2005/6/20

2008/10/29

ممتاز

2005/11/12

2008/10/29

ممتاز

2003/7/12

2009/2/24

ممتاز

2006/7/12

2009/3/30

ممتاز

د /حياة محمد ابراىيم

الخمارى

د /ميالد زكى غالى

البطاط
سمطح

بسيونى

2003/7/14

2007/3/27

ممتاز

أ.د /راوية عبد المنعم عباس  ،د /حياة
محمد ابراىيم

ىبة محمد ابراىيم

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعبل

مساىل
السيد عبد القادر عبد

د /السيد شعبان حسن

اهلل

د /محمد رضا عبد الفتاح
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20

الديمقراطية الغربية بين مثالية الفكر وأزمة التطبيق

تامر سميمان محمد

21

الحرب االنجمواميركية عمى العراق وانعكاسفاتيا عمفى المنظمفات

طارق قاسم عباس

22

فكففرة االتسفففاق المنطقيفففة فففى النسفففق المنطقفففى الصفففورى و

العالمية و االقميمية – دراسة فى فمسفة السياسة
الرياضى

23

الدولة فى الفكر السياسى االلمانى الحديث

24

التوجيات الميبرالية عند كارل بوبر

25

أثففر الفكفففر السياسففى الغربفففى الحففديث ففففى االنظمففة الشفففمولية

المعاصرة

أ.د /حربى عباس عطيتو

محمد

2005/1/15

2009/4/28

ممتاز

2004/7/16

2009/5/26

ممتاز

2005/7/11

2009/12/29

ممتاز

2003/2/8

2010/1/31

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

2003/2/8

2010/1/31

ممتاز

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

2006/7/12

2010/3/30

ممتاز

د /محمد رضا عبد الفتاح
أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

قاسم

جابر عطية عبد

د /السيد شعبان حسن

الوىاب عبد الجميل

د /حسام محمد رحومة

راندا محمد عبد الجواد

أ.د /فضل اهلل محمد اسماعيل

بصل

د /أمين حافظ السعدنى

سالى سميمان محمد
خضر

منال سيد ابراىيم
مسعود
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جيد
جدا

( ب ) رسائل الدكتوراه :
م

العنوان

1

الشريف المرتضى وآراؤه الكالميفة دراسفة مقارنفة مفع مف اىب

2

مفيوم األلوىية فى الفكر الفمسفى المعاصر – دراسة تحميمفة

3

التأويل لدى غالة الشيعة و الصوفية

المخالفين

نقدية مقارنة

لجنة اإلشراف

االسم

أ.د /عبدالفتاح أحمد فؤاد ،

رشا محمود محمد رجب

د /حياة محمد إبراىيم

أ.د /عمى عبدالمعطى محمد

دعاء طو سالمة البيار

د /إبراىيم مصطفى إبراىيم

حنان محمد مرسى محمد

أ.د /زين الدين الخطيب

4

أثر الدين فى الفمسفة لدى فالسفة اليونان

محمد رزق موسى

أ.د /محمد فتحى عبداهلل  ،د/

5

مشكمة الخير و الشر لدى فالسفة اليونان

محمد عبد الخالق محمد

أ.د /محمد فتحى عبداهلل ،

6

االلزام الخمقى بين الفكر االسالمى و الفكر الغربى الحديث –
دراسة مقارنة فى فمسفة القيم

حسن

رمضان

د /ميالد زكى غالى
ميالد زكى غالى

عمى

عصام كمال عبده محمد
المصرى

د /ميالد زكى غالى

2001/6/15

2005 /6 /27

2001/8/11

2006 /6 /28

2001/8/11

2007/1/30

2003/10/11

2007/3/27

2004/1/9

2008/1/29

أ.د /راوية عبد المنعم عباس
 ،أ.د /فضل اهلل محمد
اسماعيل
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تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

2005/7/11

2008/10/29

التقدير
مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

7

مفيوم الحكومة العالمية بين الفكر الغربى و الفكر االسالمى

8

فكففففر نصففففير الففففدين الطوسففففى بففففين المففففؤثرات االسففففالمية و

9

القيم االخمقية لدى فالسفة العصفرين اليمينسفتى و الرومفانى

– دراسة مقارنة

اليونانية

واصوليا لدى فالسفة العصر اليممينى

أ.د /محمد نصر مينا ،أ.د/

أميرة عبد الحكم محمد

عبد الفتاح أحمد فؤاد

عبد الرحمن ابو عيشة
عادل أحمد محمد أمين
فاتن ناظر حنفى محمود

د /حياة محمد ابراىيم
أ.د /منى أحمد ابو زيد  ،د/
ميالد زكى غالى

أ.د /محمد فتحى عبداهلل  ،د/
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ميالد زكى غالى

2005/11/19

2009/2/24

2004/12/13

2009/12/29

2005/9/11

2010/2/23

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

