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تليفون العمل وفاكس 10021511 :
تليفون المنزل

11911090 :

الموبايل

51111821111:

الوظيفة

 :عميد كلية اآلداب – جامعة حلوان
وأستاذ الفلسفة السياسية – قسم الفلسفة بكلية اآلداب –

الشهادات :

 ليسانس آداب – قسم فلسفة – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية 1680م،بتقدير جيد جدا.
 ماجستير فلسفة – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية 1661م ،بتقدير ممتاز. دكتوراه في الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية 1661م ،بتقديرممتاز مع مرتبة الشرف األولى والتوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات.

التدرج الوظيفي :

 1669/8/15 مدرس مساعد فلسفة – قسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة

حلوان.
 1661/1/11 مدرس بقسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة حلوان.
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 1551/1/19 م أستاذ مساعد بقسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة حلوان.
 1559/1/1 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب -جامعة حلوان.
 1556/8/18 م أستاذ بقسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة حلوان.
 1515/11/15 م وكيل كلية اآلداب – جامعة حلوان لشئون التعليم والطالب.
 1511/11/18 م عميد كلية اآلداب – جامعة حلوان باالنتخاب .
1511/6/1 م عميد كلية اآلداب – جامعة حلوان بالترشيح.
الخبرات المهنية :
1555-1660 .1م اإلشراف التطوعي علي المكتبة الثقافية بالجامعة ،وتزويدها بالكتب
والمراجع العلمية ،والمتابعة اإلدارية ،وهذه المكتبة تتبع نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا والبحوث ،والحصول علي تكريم الجمعية المصرية للمكتبات في  10فبراير
.1551
 .1من عام 1669م حتي اآلن عضو الجمعية الفلسفية المصرية.
 .1المشاركة في وضع كتاب الجامعة عن حقوق اإلنسان وهو كتاب قام بتأليفه نخبة من
األساتذة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحت
عنوان " حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة "  1550م.
 .2المشاركة في لجان تقويم ووضع االمتحانات بو ازرة التربية والتعليم من عام  1551م
حتي 1519م.
 1515-1559 .0مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ،والحصول علي ثالث مشروعات
لتطوير الكلية وتقدمها للحصول علي االعتماد.
 .9المدير التنفيذي لمشروع الـ  QAAPIIمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة الذي تم
اإلنتهاء منه في أكتوبر .1556
 .1المدير التنفيذي لمشروع الـ  CIQAPمشروع التطوير والتأهيل لالعتماد والذي تم
اإلنتهاء منه في أكتوبر 1511
 .8مشروع القياس والتقويم الطالبي.
 .6المشاركة في اللجنة العليا للخطة اإلستراتيجية لجامعة حلوان عام .1559
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 .15المشاركة في تطوير المقررات والبرامج الدراسية وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد.
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 1511/9/11عضو تحكيم في لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس تخصص

الفلسفة.
 .11إعداد الئحة قسم اللغة الصينية الفتتاحه في العام الجامعي .1512/1511
 .11اإلشراف علي أعمال االمتحانات منذ عام  1515حتى 1519م كل عام عدد 11
ألف طالب في ظل ظروف صعبة مرت بها البالد.
 .12تنفيذ عديد من الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة واإلداريين.
 .10إعداد قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا.
 .19التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر شبكات اإلنترنت
 .11عمل ورش عمل عن حقوق الملكية الفكرية وطباعة دليل خاص بها.
 .18المشاركة واإلشراف علي طباعة دليل الطالب الحديث.
 .16المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية اآلداب.
 .15المشاركة في إعداد الخطة البحثية لكلية اآلداب.
 .11المشاركة في إعداد الهيكل التنظيمي وكروت التوصيف الوظيفي لكلية اآلداب.
 .11إعداد قاعة (  ) 00الفتتاحها لعقد المناقشات والمؤتمرات في كلية اآلداب ،لتكون
وحده ذات طابع خاص لتنمية الموارد المالية للكلية والجامعة.
 .11تجديد مباني الكلية وامدادها بالبنية التحتية.
 .12إنشاء معمالن جديدان للغات.
 .10إنشاء معمل للغات في إطار مشروع الماجستير المصري األوروبي المشترك.
 .19إنشاء معمل الناشر الصحفي وتزويده بعدد ( )15أجهزة آبل ماكنتوش.
 .11تجديد معامل أقسام الجغرافيا والمكتبات والمعلومات وعلم النفس.
 .18إعادة تجهيز معمل المكفوفين بالكلية.
 .16توفير عدد ( )115جهاز كمبيوتر للمعامل واإلدارات واألقسام العلمية في إطار
مشروع ال ـ .CIQAP
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 .15توفير عدد ( )11ماكينة تصوير للكنتروالت واإلدارات في إطار مشروع ال ـ
.CIQAP
 .11تزويد القاعات والمعامل واألقسام العلمية بعدد ( )16جهاز داتا شو في إطار
مشروع ال ـ .CIQAP
 .11شراء عدد ( )10طابعة لإلدارات المختلفة.
 .11تركيب أجهزة إنذار حريق بغرف الكلية.
 .12إنشاء وحدة األزمات والكوارث وعقد دورات تدريبية بشأنها وطباعة دليل لها.
 .10عمل سيناريوهات لألزمات والكوارث للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 .19إقامة حفل أوائل الخريجين الول مرة بالكلية من كل األقسام ودعوة أصحاب
األعمال وقدامي الخريجين علي مدار إحدى عشر سنة متتالية.
 .11إقامة يوم التوظيف بدعوة الشركات وأصحاب األعمال إليجاد فرص عمل
للخريجين علي مدار ثماني سنوات متتالية.
 .18إقامة يوم رياضي للطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين بمالعب الجامعة
علي مدار ستة سنوات متتالية.
 .16تدريب الطالب علي األنشطة االجتماعية وزيارة دور األيتام بمشاركة أعضاء هيئة
التدريس.
 .25إقامة يوم اليتيم سنويا بحدائق الجامعة يشارك فيه أكثر من  155طفل من دور
األيتام.
 .21مخاطبة السفارات العربية واألجنبية لإلعالن عن البرامج الدراسية بكلية اآلداب
لجذب الوافدين.
 .21إنشاء وحدة سوق ريادي لبيع الكتاب الجامعي.
 .21تكريم األم المثالية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والعمال.
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الدورات :
1552/11/11-15 م اجتياز البرنامج التدريبي " أخالقيات وآداب المهنة "
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة حلوان.
 1559/1/18-19 م اجتياز البرنامج التدريبي " الجوانب القانونية " مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة حلوان.
 1558/1/15-18 م اجتياز البرنامج التدريبي " الساعات المعتمدة " مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة حلوان.
 1551/9/16-11 م اجتياز البرنامج التدريبي " نظام الجودة واالعتماد " مركز
ضمان الجودة جامعة حلوان.
 1556/8/11-15 م دورة " التخطيط اإلستراتيجي " أعدتها الهيئة القومية
لضمان الجودة واالعتماد.
1556/15/16-18 م دورة " تنظيم المؤتمرات " من مشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس.
1556/15/11-11 م دورة " اإلدارة الجامعية " من مشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس.
1556/15/19-10 م دورة " المشروعات التنافسية " من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس.
دورة كمبيوتر :
1556/1/11-1558/15/6 م دورة  ICDLللكمبيوتر من المركز الثقافي
الروسي.
كتب ودراسات :
 .1مفهوم االغتراب عند هربرت ماركيوز ( االسكندرية  :دار المعرفة
الجامعية)1555،
 .1فكرة الحرية عند مونتسكيو (االسكندرية :دار المعرفة الجامعية1551،م)
 .1حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة ،كتاب مشترك بين مجموعة من األساتذة
( القاهرة  :جامعة حلوان1550 ،م )
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 .2األبعاد النفسية للمشكالت السياسية عند أيريك فروم (اإلسكندرية  :دار المعرفة
الجامعية،م)1550
 .0السلطة وترويضها عند برتراند راسل (اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية
1551م)
 .9التوجيه اإليديولوجي وأثره علي الثقافة السياسية بين الفكر الشمولي والفكر
الديمقراطي (اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية1668،م)
 .1الخطاب اإليديولوجي آلياته ووظائفه ،بحث مقبول للنشر ،الجمعية الفلسفية
المصرية ،المؤتمر السنوي لعام 1661م " الخطاب الفلسفي "
 .8الهندسة االجتماعية وأصولها المعرفية والمنهجية عند كارل بوبر ( القاهرة :
مجلة كلية اآلداب – جامعة حلوان1555 ،م ) العدد الثاني.
 .6العقل األداتي ونقد السيطرة لدي هوركهايمر وأدرنو وماركيوز ( القاهرة :المجلس
األعلي للثقافة1551 ،م ) مجلة الفلسفة والعصر ،العدد الثاني.
 .15ثورة الجماهير عند أورتيجا ،بحث غير منشور ( البحث المرجعي ).
 .11التدخل الدولي بين القيم اإلنسانية والصراعات السياسية " ،أزمة القيم ومتغيرات
العصر "  10-12مارس 1551م – قسم الفلسفة  -كلية اآلداب – جامعة
حلوان.
 .11العنف السياسي وأشكالياته المعاصره ،مؤتمر " ظاهرة العنف وانتشار اإلرهاب
في المجتمع الدولي المعاصر" 15-18 ،إبريل 1552م ،كلية اآلداب – جامعة
حلوان باالشتراك مع جامعة الصداقة – كلية اإلنسانيات  -موسكو – روسيا.
 .11أزمة المواطنة بين الدولة القومية والعولمة – المؤتمر السنوي للجمعية الفلسفية
المصرية ،ديسمبر 1559م.
 .12مقومات السيادة والسلطة في ظل التطور التاريخي عند ابن خلدون ،ندوة " ابن
خلدون ووحدة المعرفة " المجلس األعلي للثقافة  2-1ديسمبر 1559م.
 .10الكونية والهيمنة – دراسة تطبيقية علي ثورة االتصاالت ،مؤتمر "الفلسفة
وتحديات القرن  " 11قسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة حلوان 1661 :م.
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 .19آليات تدعيم الديمقراطية في الثقافة السياسية للشعوب في ظل العولمة ،مؤتمر:
الحوار بين الثقافات  :الشرق والغرب بتاريخ 1550/2/15-18م كلية
اإلنسانيات – جامعة الصداقة موسكو – روسيا.
 .11الفلسفة والبيئة ،ندوة البيئة وخدمة المجتمع ،كلية اآلداب  -جامعة حلوان
1552م.
اإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه :
 .1رسالة ماجستير ،الديمقراطية في فلسفة كارل بوبر السياسية1551/11/12 ،م
للطالب /وجدي خيري نسيم – كلية اآلداب – جامعة حلوان.
 .1نقد مدرسة فرانكفورت للعقالنية التقنية ،الطالبة /إيمان علي زينهم علي ،تاريخ
التسجيل

1551/1/8م

–

كلية

اآلداب

–

جامعة

حلوان

( إشراف ومناقشة ).
 .1الحرب األنجلو أمريكية علي العراق وانعكاساتها علي المنظمات العالمية
واإلقليمية دراسة في فلسفة السياسة – طارق قاسم عباس قاسم – 1556/1/19م
كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.
 .2رسالة ماجستير ،التوجهات الليبرالية عند كارل بوبر1556/15/10 ،م للطالبة
سالي سليمان محمد خضر – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية
فرع دمنهور.
 .0رسالة ماجستير بعنوان " أثر الفكر السياسي الغربي الحديث في األنظمة
الشمولية المعاصرة " بتاريخ 1556/11/12م  -للطالبة /منال سيد إبراهيم
مسعود – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.
 .9رسالة ماجستير ،بعنوان  :بواعث صنع القرار في السياسة األمريكية قبل أحداث
الحادي عشر من سبتمبر وبعدها " تقويم فلسفي ألخالقيات المسلك السياسي "
بتاريخ 1515/1/15م ،نسرين إبراهيم منصور إبراهيم منصور – كلية اآلداب
جامعة األسكندرية.
 .1مفهوم الشرعية ومصادرها في الفكر السياسي وتحديات العصر ،للطالبة /منال
وجدي علي ،ماجستير1511 ،م.
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 .8مفهوم السيادة فى الفكر السياسى الحديث وتحديات العصر ،للطالبة /مهندة
محمود حامد الغول ،كلية اآلداب ،قسم الفلسفة ،جامعة حلوان ،ماجستير،
1511م.
 .6نظرية القانون الطبيعى عند جروشيوس وتطورها لدى فالسفة العقد االجتماعى،
للطالبة /صباح رمضان محمد أبو رابح ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،شعبة فلسفة
سياسية ،جامعة اإلسكندرية ،ماجستير1511 ،م.
 .15فلسفة الثورة والثورات العربية المعاصرة ،للطالبة /منيرة عمران بشير ،قسم
الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،ماجستير1511 ،م.
 .11أثر الفكر السياسى الغربى الحديث فى األنظمة الحديثةالمعاصرة ،للطالبة /منال
سيد إبراهيم مسعود ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،ماجستير،
1556م.
 .11بواعث صنع القرار فى السياسة األمريكية قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر
وبعدها " تقويم فلسفة ألخالقيات المسلك السياسى " ،للطالبة /نسرين إبراهيم
منصور ،قسم الفلسفة ،كلية االداب ،جامعة اإلسكندرية ،ماجستير1515 ،م.
 .11التوجيهات الليبرالية عند كارل بوبر ،للطالبة /سالى سليمان محمد خضر ،قسم
الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،ماجستير1556 ،م.
 .12التصور المثالى للدولة عند كل من أفالطون وبوزانكيت "دراسة تحليلية نقدية فى
فلسفة السياسة ،للطالبة /أسماء محمد علي ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية ،ماجستير1511 ،م.
 .10مفهوم العدالة بين أفالطون ورولز وانعكساته فى الفكر السياسى المعاصر،
للطالبة /آيات عادل زكريا محمد ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور،
ماجستير1511 ،م.
 .19الدولة الدينية بين الفكر اإلسالمي والمسيحى وتحديات العصر ،للطالبة /نهال
ربيع عبد المعطى ،تاريخ التسجيل 1511 /6م ،دكتوراه
 .11المواطنة فى الفكر السياسى الحديث والمعاصر بين النظرية والتطبيق،
للطالبة/منال وجدي علي ،تاريخ التسجيل 1511/9/18 :م ،دكتوراه .
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 .18مفهوم المواطنة فى الفكر السياسى اإلسالمى ،للطالبة/فيفيان نبيل عيسوى ،قسم
الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،دكتوراه" ،إشراف" 1511م.
 .16الحماية الجنائية لحقوق المواطنة دراسة مقارنة ،للطالب/أحمد محمد محمد
إسماعيل ،كلية الحقوق ،جامعة حلوان ،دكتوراه1511 ،م.
 .15احتكار السلطة لإلكراه المادى فى العالم العربى ( دراسة تحليلية نقدية فى فلسفة
السياسية ) ،للطالب /محمد عادل خميسى خميسى ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب،
شعبة فلسفة سياسية ،جامعة اإلسكندرية ،دكتوراه1511 ،م.
 .11فلسفة القوة وأثرها فى الواقع السياسي المعاصر ،للطالب /نجيب محمد محمد
سلطح ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،دكتوراه1511 ،م.
 .11فلسفة السالم بين الفكر السياسي الغربي والفكر السياسي اإلسالمي،
للطالب/تامر سليمان محمد ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة بنها ،دكتوراه،
1511م.
 .11أثر المتغيرات السياسية والثوابت الفكرية على العالقات االمريكية االيرانية فى
القرن الحادى والعشرين ،للطالبة /هبة سالم الريوى ،ماجستير.1511 ،
 .12الدولة المدنية بين الفكر السياسى العربى والفكر الغربى ،للطالبة /أمنية طلعت
أحمد عبدالعال ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية ،ماجستير،
.1512
 .10األسس الدينية والميتافيزيقية لنظرية الدولة فى الفكر السياسى الغربى الوسيط،
للطالبة /مها إبراهيم حسين على ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية،
ماجستير.1511 ،
 .19أثر فكرة الشرق أوسطية على األمن القومى العربى ،للطالب /محمد حسنى السيد
سليمان ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية ،دكتوراه.1510 ،
 .11التصور األمريكى الصهيونى لمفهوم الشرق األوسط الجديد وثورات الربيع العربى
"دراسة تحليلية نقدية فى فلسفة السياسى" ،للطالب /ندى محيى الدين مرسى
البربيرى ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية ،ماجستير.1510 ،

9

 .18فلسفة الحرب فى ظل األمركة "الحرب األمريكية على العراق نموذجا"،
للطالب/سالم

حسين

رمضان،

قسم

الفلسفة،

كلية

اآلداب،

جامعة

االسكندرية،دكتوراه.1515 ،
 .16الصراع واالستقرار السياسى بين صامويل هنتجتون وفرانسيس فوكاياما "رؤية
حضارية جديدة" ،للطالب/السيد عبد القادر عبد اهلل ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب،
جامعة االسكندرية ،دكتوراه.1512 ،
 .15مفهوم التخلف السياسى فى دول العالم الثالث (مصر والعراق نموذجا) ،للطالبة/
جهاد أحمد على محمد ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية،
ماجستير.1510 ،
 .11الفكر الليبرالى وأثره فى الواقع الغربى المعاصر ،للطالبة /ياسمين محمد نجيب،
قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،دكتوراه.1511 ،
 .11النظريات المعاصرة لاللزام السياسى ،للطالب /طارق قاسم عباس ،قسم الفلسفة،
كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،دكتوراه.1512 ،
 .11نظرية المؤامرة في الفكر الفلسفي السياسي (دراسة تحليلية نقدية مقارنة) ،للطالبة/
سجحر مصطفى بليغ – قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة بنها ،رسالة دكتوراه،
.1519
 .12فلسفة صنع القرار المصري وأثرها في السياسة الداخلية والخارجية قبل ثورة 10
يناير وبعدها ،للطالبة /أمل أشرف إبراهيم ،قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة
االسكندرية ،رسالة ماجستير.1519 ،
 .10مفهوم الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصريين الشورى والديمقراطية،
للطالبة/إيمان فريد مصطفى -قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية،
رسالة ماجستير.1519 ،
 .19الوظيفة اإليديولوجية لألحزاب السياسية في ضوء التحول الديمقراطي،
للطالة/أماني مختار أبو الفتح -قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية،
رسالة ماجستير.1519 ،
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 .11حقوق اإلنسان بين المبادئ العقلية واألسس التجريبية ،للطالب /حازم يوسف
محفوظ -قسم الفلسفة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه.1519 ،
 .18نظرية الدساتير فلسفتها بين الفكر السياسي الغربي القديم والحديث (دراسة
تحليلية نقدية مقارنة) ،للطالبة /صباح رمضان سعد -قسم الفلسفة ،كلية اآلداب،
جامعة اإلسكندرية ،رسالة دكتوراه.1519 ،
 .16صورة اإلسالم في مرآه االستشراق ،للطالب /محمد رضا محمد محمد مسعود-
قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير.1519 ،
 .25الصراع السياسي وعالقته بكل من الثورة والحروب (دراسة تحليلية مقارنة في
فلسفة السياسة) ،للطالبة /يمنى خالد احمد -قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية ،رسالة ماجستير.1519 ،
 .21فلسفة التاريخ بين رفاعه الطهطاوي وخير الدين التونسي ،للطالب/ياسر عبد
الرحمن عبد المجيد -قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير،
.1511
المشاركات الدولية :
 .1مؤتمر الثقافة وحوار الحضارات – إيطاليا .1511
 .1المشاركة فى ثالث مؤتمرات بجامعة الصداقة بموسكو.
 .1متابعة أعمال الماجستير االسبانى المصرى بجامعة سالمنكا فى أسبانيا أكتوبر
.1512
 .2المشاركة فى مهرجان الكويت المسرحى فبراير .1510
 .0المشاركة فى دورة تدريبية عن أهم المتغيرات فى المجال اإلعالمى مع مؤسسة
دويتش فيله فى ألمانيا ديسمبر .1510

11

أهم المشاركات في المؤتمرات :
 .1حقوق المرأه فى الفكر المصرى الحديث 1515/11/1-11-15م كلية الحقوق –
جامعة اإلسكندرية.
 .1مستقبل القضاء فى مصر 1515/11/15-16م – مكتبة اإلسكندرية.
 .1دار اإلسالم  :التاريخ والمجتمع والثقافة ،جامعة الصداقة بموسكو -18
1515/15/15م.
 .2الحوار العربى – الغربى اختالف أم خالف الى أين1515/1/11 -16م.مركز سوزان
مبارك – جامعة المنيا.
 .0المؤتمر الدولى الثانى للعلوم فى مصر عبر العصور  11-6أكتوبر 1511م قاعة
المؤتمرات – جامعة القاهرة.
 .9الدين وأثره فى التفاعل الحضارى فى الفترة من  11/19نوفمبر 1511م ،كلية دار
العلوم – جامعة الفيوم.
 .1مؤتمر الحوار بين القوى السياسية فى زمن التحويالت العربية – 1511/1 /15 -18
مكتبة اإلسكندرية.
 .8مؤتمر اإلعالم وبناء الدولة الحديثة1511/1/1-1م– كلية اإلعالم – جامعة القاهرة.
 .6العالقات المصرية – الصينية والعربية – الصينية فى القرن الحادى والعشرين من 11
–  18مارس 1511م ،جامعة حلوان.
 .15المؤتمر الدولى  (:اتجاهات التنمية المستدامة فى الوطن العربى وآفاق المستقبل)،
من  16-11أبريل  ،1510جامعة حلوان
 .11المؤتمر الدولى( :األدب والترجمة واللغة) ،من  8-1ديسمبر  ،1510جامعة حلوان
بالتعاون مع جامعة روما وبرجامو وتورينو ونابولى والمعهد الثقافى االيطالى بالقاهرة.
 .11المؤتمر الدولي الثالثبعنوان:

(مستقبل الدراسات البينية في العلوم اإلنسانية

واالجتماعية) في الفترة من  19 – 10مارس 1519م ،جامعة حلوان.
 .11المؤتمر الدولي بعنوان( :رؤى التغيير اتجاهات جديدة في اللغويات واألدب
والترجمة) في الفترة من 12 – 11ابريل 1519م ،جامعة حلوان.
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