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  بحثيةاالهتمامات ال: ثانيا
  .اإلبستمولوجيا، فلسفة العقل وفلسفة العلم،فلسفة اللغة ، املنطق 

  :التدرج الوظيفى :ثالثا
 1983 حصل على ليسانس الفلسفة من كلية اآلداب جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا عام -1

 .وعني معيدا ىف العام نفسه
، وعني 1988عام  من آداب القاهرة بتقدير ممتاز حصل على املاجستري ىف الفلسفة املعاصرة -2

 .ىف العام نفسهمدرسا مساعدا 
مبرتبة الشرف األوىل، وعني مدرسا  حصل على الدكتوراه ىف الفلسفة املعاصرة من آداب القاهرة -3

 .1995عام 
 .2001ستاذا مساعدا عام أعني  -4
ستاذية بأعلى درجات حيصل عليها أستاذ ىف اجلامعة ، وعني أستاذا للفلسفة ألحصل على ا -5

 .2008املعاصرة عام 
ما عمل مدرسا بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ىف الفرتة  -6

وكان حيصل على أعلى التقديرات ىف استبانة رأى الطالب ىف  .2001عام و  1997عام  بني
 .األستاذ

  اإلنتاج العلمى: رابعا

  الكتب  -1
 ،الطبعة الثانية .1993دار التنوير للطباعة والنشر، : التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد، بريوت -1

                 .رؤية للنشر والتوزيع، حتت الطبع: القاهرة
الطبعة  .1995داراملعارف، : الطبعة األوىل، القاهرة دراسة ىف فلسفة كواين،: فلسفة اللغة واملنطق -2

                 .رؤية للنشر والتوزيع، حتت الطبع: هرةالقا ،الثانية
املعهد العاملى للفكر اإلسالمى، : ، القاهرة )باالشرتاك(قضايا إشكالية ىف الفكر اإلسالمى املعاصر  -3

1997.  
املعهد العاملى للفكر  :القاهرةىف جملدين، ) باالشرتاك(دراسة معرفية ومناذج تطبيقية : بناء املفاهيم -4

  .1997اإلسالمى، 
  .2002 - 2001اإلبستمولوجيا الطبيعية، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت،  -5



دار قباء : الطبعة الثانية، القاهرة .2005الدار املصرية السعودية،  :القاهرةنظرية املعرفة املعاصرة ،  -6
  . 2007احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع، 

النظرية القصدية ىف املعىن عند جرايس، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت،  -7
اعيد نشره بعنوان نظرية املعىن ىف فلسفة بول جرايس، الطبعة ( 2005، 230، الرسالة 25احلولية 

  .) 2007دار قباء احلديثة، :، الطبعة الثانية، القاهرة2005، القاهرة، الدار املصرية السعودية، األوىل
دراسة ىف فلسفة العقل، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة  :القصديةنظرية جون سريل ىف  -8

  .2007، 262، الرسالة 27الكويت، احلولية 
  .2007دار قباء احلديثة، : دراسة ىف فلسفة جون سريل، القاهرة :العقلفلسفة  -9

لس األعلى للثقافة، : فلسفة ريتشارد رورتى، القاهرة: الربامجاتية اجلديدة -10  الطبعة الثانية،. 2013ا
 2019.رؤية للنشر والتوزيع، : الطبعة الثالثة، القاهرة. 2017مؤسسة نور نشر، : أملانيا

 .2018 ، الطبعة الثانية، 2017الدار املصرية اللبنانية، : فلسفة اللغة، الطبعة األوىل، القاهرة 11-
  2018.رؤية للنشر والتوزيع، : الطبعة األوىل، القاهرة اللغة والعقل والعلم ىف الفلسفة املعاصرة، -12
  .2020الدار املصرية اللبنانية، : مقدمة معاصرة، الطبعة األوىل، القاهرة: نظرية املعرفة -13
  من البحوث  - 2
لة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد السادس  -1 مفهوم الصدق عند ديفيدسون، ا

 257. - 206، ص 1996صيف ، واخلمسون، السنة الرابعة عشرة
لد ڤتجنشتنيفلسفة العقل عند  2- ، أكتوبر  ،4، العدد 56، جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ا

  .99 -39، ص 1996
، 1996 شتاء،    1)( االجتاهات املعاصرة ىف فلسفة اللغة، الفكر العرىب، بريوت، السنة السابعة عشرة -3

  77. -53 ص، العدد الثالث والثمانون

املعهد العاملى للفكر اإلسالمى، السنة :  زاوية فلسفية، إسالمية املعرفة، ماليزيادراسة املفاهيم من  - 4
  .38-9 ص، 1997 أبريل/ 1417 الثانية، العدد الثامن، ذو احلجة

، 1998 أكتوبر، 4 عدد، 58 جملد، مفهوم املعرفة ىف الفلسفة املعاصرة، جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة 5-

 158.-101 ص

لة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد  -6 ، السنة الثانية 69نظريات التسويغ املعرىف، ا
  .151 -110، ص  2000عشرة ـ شتاء 

، ص 2000، أكتوبر 4عدد  60 جون سريل ومشكلة الوعى، جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، جملد -7



285-330 . 
تمع، مقدمة ترمجةالعقل واللغة  :ثالثية سريل -8 تمع، ص ،سريلجون  وا  . 40-11العقل واللغة وا
  .38 -7ص ،فيلسوف اللغة والعقل، مقدمة ترمجة هانس سلوجا، ڤتجنشتني: ڤتجنشتني -9

  .حبث فلسفى، حتت الطبع: ماريو بوجنى واملادية النسقية، مقدمة ترمجة ماريو بوجنى ، املادة والعقل10- 
  النزعة العلمية وافتتان الفالسفة بالغلم، منصة معىن ، -11

https://mana.net/user/salah?profiletab=posts 

  https://mana.net/user/salah?profiletab=postsفلسفة التكنولوجيا، منصة معىن،  -12
  https://mana.net/user/salah?profiletab=postsاإلبستمولوجيا االجتماعية، منصة معىن،  -13
  https://mana.net/user/salah?profiletab=postsبوصفه خما، منصة معىن،  العقل -14
 النزعة اخلارجية الداللية، منصة معىن، -معركة داللية بني النزعة اخلارجية والنزعة الداخلية -15

https://mana.net/user/salah?profiletab=posts  
 النزعة الداخلية الداللية، منصة معىن -معركة داللية بني النزعة اخلارجية والنزعة الداخلية - 16

https://mana.net/user/salah?profiletab=posts  
hبوجني يتحدى بوبر، منصة معىن : تكذيب قابلية التكذيب - 17 ps://mana.net/6348    

  كتب مترجمة  -3
تمع1-    .2011 القومى للرتمجة،املركز : الفلسفة ىف العامل الواقعى، القاهرة: جون سريل، العقل واللغة وا
  .2014املركز القومى للرتمجة، : ، القاهرةڤتجنشتنيهانس سلوجا،  2-
  . حتت الطبع،  مقدمة قصرية إىل املنطقجراهام بريست، 3- 

 .، حتت الطبع مقدمة موجزة: ڤتجنشتنيأنتوىن جرايلينج،  -4
، قيد Jiyuan Yuو   Nicholas Bunninشارك ىف ترمجة قاموس بالكويل للفلسفة الغربية، تأليف5- 

 .املركز القومى للرتمجة :القاهرة ،االعداد
 .2019، املركز القومى للرتمجة: ، القاهرةالطبعة األوىلحبث فلسفى، : ماريو بوجنى، املادة والعقل -6

،  22العدد. بيرت هاكر، التحول اللغوى ىف الفلسفة التحليلية، املخاطبات، جملة فلسفية الكرتونية 7-
  46.  16-، ص2017أبريل، 

  .املركز القومى للرتمجة: ماريو بوجنى، ممارسة العلم ىف ضوء الفلسة، حتت الطبع، القاهرة -8
  اإلسهام ىف العمل العلمى اجلامعى: خامسا

على رسائل للماجستري والدكتوراة جبامعة القاهرة، وجامعة سوهاج، وجامعة أسيوط، وجامعة  شرفأ - 
  .األزهر، وجامعة الفيوم

  .ناقش رسائل املاجستري والدكتوراة ىف كثري من اجلامعات املصرية -



ا ىف  - لديه خربات علمية منوعة من قبيل وضع توصيف مقررات علمية تضاهى التوصيفات املعرتف 
  .اجلامعات الكربى مثل أكسفورد وكيمربدج وهارفارد وغريها

  .هيئة التدريسحصل على دورات كثرية ىف تنمية قدرات أعضاء  -
  .تربطه صداقة جيدة ببعض الفالسفة األحياء -
  .يقوم بفحص بعض الرتمجات الفلسفية للمركز القومى للرتمجة ىف مصر -
  . التحكيم العلمى لرسائل املاجستري والدكتوراه بالعربية واالجنليزية ىف بعض اجلامعات العربية -
املساعدين  واألساتذة ية األساتذةاللجنة العلمية لرتقيقوم بشكل دائم بفحص االنتاج العلمى ىف  -

   .وكذلك ترقية األساتذة واألساتذة املساعدين ىف اجلامعات العربية ).ىف مصر جلنة الفلسفة(
 :العام املشاركة العامة ىف العمل الثقاىفسادسا، 
 )حماضرات 8( حماضرات مصورة على موقع يوتيوب ملقرر فلسفة العقل له توجد -
  )حماضرات 8(حماضرات مصورة على موقع يوتيوب ملقرر فلسفة اللغة  له وجدت -
الت -    .االلكرتونية منصة معىنمثل  الثقافية واملواقع كتابة بعض املقاالت الفلسفية ىف ا
 :نتاج العلمىن بعض اإلیصور عناو  -
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