الطالب املسجلني لدرجة املاجستري -قسم الدراسات الفلسفية
م

االسم

عنوان البحث

ريموندا سمير نجييب سالمة

الفومنولوجيا عند جات فرنسوا

علياء عصام الدين البرلسي

التوظيف األيديولوجي للمعرفة

ليوتار دراسة تحليلية نقدية

في تيار ما بعد الحداثة " دراسة

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

أ.د /محمد يحي فرج

2010/12/13

د /نشوي صالح الدين محرم

أ.د حسن عبد الحميد حسين

أ.د محمد يحيي فرج

2010/10/11

تحليلية نقدية

اسالم محمود عبد العزيز

مناهج النقد الفلسفى لدى

فالسفة اليونان فى القرنين

أ.د /حسين على حسن

2011/6/13

أ.د /أميرة حلمى مطر

الخامس والرابع قبل الميالد
أسماء عبد الرحمن سليمان

المنهج العلمي بين المنطق

االحتمالي والذكاء االصطناعي
كريمة قناوي بدري قناوي

عند دونالد جيليز

جدلية العالقة بين مفهوم التقدم

أ.د /حسين علي حسن

2011/10/10

أ.د /سهام محمود النويهي

أ .بكلية البنات عين شمس

أ.د /حسن عبد الحميد

2012/7/16

العلمي والواقعية العلمية – دراسة د /عصام بيومي

تحليلية نقدية في فاسفة العلم
عند فيليب كيتشر

هدى محمد غازي عشماوي

المنطق المتعدد القيم عند يان

رضوى عاطف شوقي

من واقعية النظريات إلى واقعية

لوكاشيفتش

الكيانات  ،دراسة نقدية في

أ.د /حسين علي حسن

2013/7/15

أ.د /سهام محمود النويهي

أ .بكلية البنات عين شمس
أ.د /حسن عبد احلميد حسني

د /عصام حممود بيومي

2013/11/11

الواقعية التجريبية عند آيان
هاكينج

سمر إبراهيم سالم إبراهيم

المشكالت الفلسفية الكبرى

أ.د /فيصل بدير عون

د /هويدا عبد الحليم السيد

محمد عثمان صميده

إعادة تأسيس لمفهوم العدالة في أ.د /مصطفى حسن النشار
د/جيهان السيد سعد الدين
مصر وبالد الرافدين

نرمين معوض راشد

مفهوم الحقيقة في فلسفة باديو

1

2013/11/11

أ.د /محمد يحيى فرج

د /نشوى صالح الدين

2013/11/11

2013/12/9

آية سالم إبراهيم محمد

وحدة الوجود عند عفيف الدين

رنا عبدالجليل إبراهيم

جدلية العالقة بين التنمية

التلمساني

والحرية – دراسة تحليلية نقدية

للفكر السياسي عند أمارتياصن
آيات محسن كامل

تطور النزعة الواقعية عند جان

دينا محمد محمد إبراهيم

جدلية العالقة بين النص والعقل

بودريار – دراسة تحليلية

عند أبي الحسين البصري –
دراسة تاريخية نقدية

2

أ.د /جمال أحمد سعيد المرزوقي
د /هويدا عبد الحليم

أ.د /شعبان عبدهللا محمد

2014/6/16

2014/12/15

أ.د/حسن عبدالحميد

أ.د/محمد يحيى فرج

أ.د /محمد يحيى فرج

2015/6/15

د /أمل مبروك عبد الحليم
أ.د /فيصل بدير عون
د /هويدا عبد الحليم

2015/6/15

الطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه -قسم الدراسات الفلسفية
االسم

م

أحمد فاروق عبد العظيم

عنوان البحث

نقد الحداثة السياسية عند ليو

شتراوس – دراسة تحليلية نقدية
لمشكلة العالقة بين الفلسفة

أمال سليمان الحجازي
أيمن فؤاد رضوان

المدينة والطبيعة والمثال (بحث

تومرت – دراسة تحليلية0

في انثربولوجيا الجميل عند

اليونان ابان القرنين الخامس
والرابع ق.م)

حامد إسماعيل محمود يوسف

مقومات الهوية في الفكر العربي
المعاصر

إبراهيم نصر احلسيين

أ.د /حسن عبد الحميد حسين

2010/6/15

أ.د /نصار محمد عبد هللا
أ .بآداب سوهاج

والسياسة

الفكر السياسي عند المهدي بن

( وافدة )

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

إشكالية العالقة بين المقدس
والعقالني والحداثة – دراسة

أ.د /فيصل بدير عبد هللا عون

أ.د /جمال أحمد سعيد المرزوقي

أ.د /حسن عبد الحميد حسين

ا.د محمد مجدي الجزيري

2010/7/12

2010/11/8

أ .بآداب طنطا

أ.د /فيصل بدير عون

2011/10/10

د /نوران محمد فتحي الجزيري

أ.د /حسن عبد الحميد حسين

أ.د /محمد يحيى فرج

2011/10/10

تحليلية نقدية في فلسفة هانز
بلومينبرج

عوض ابلقاسم علي يونس

التأسيس الفلسفي إلعادة بناء

( وافد )

الدولة في القرن الثامن عشر

عصام وهب هللا زهران عبد

اإلتجاهات األخالقية في الفكر

أ.د /حممد حيىي فرج

2013/11/11

د /نشوى صالح الدين

في فرنسا

الرمحن

اليهودي في العصر العباسي
( 132هـ656-هـ )

3

أ.د /فيصل بدير عون

د /يسري إبراهيم يسري

2014/7/14

