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 المؤتمر الدولي األول لقسم الفلسفة

 "كيف نقرأ الفلسفة؟"

  1023نوفمبر  4/5 

 نبذة عن موضوع المؤتمر:  -أوالً 

النص الفلسفي هو بال شك ركيزة البحث الفلسفي العميق ،       ”

وقرائته ليست أمًرا يسيًرا ، ال سيما اذا انصبت القراءة ، وقراءة 
مصادره األصلية ، في محاولة لفك  القراءة علي النص الفلسفي فى

شفرات النص ، والوقوف منه موقًفا ناقًدا ، يستند إلي التفسير ، وربما 
، وصوالً إلى رؤية جديدة للمصادر الفلسفية..  تفسير التفسير

فاإلشكالية القائمة دائًما أمام الباحث المتعمق فى الفلسفة : كيف نقرأ 
النص الفلسفي قراءات متنوعة قد تختلف عن الموروث وتتجاوزه إلى 

 آفاق غير مسبوقة ؟
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 محاور المؤتمر:  –ثانيا 

 مقاربات نقدية فى مصادر الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطى .  -
 مقاربات نقدية فى مصادر الفلسفة الحديثة والمعاصرة . -
 مقاربات نقدية فى مصادر الفلسفة اإلسالمية.  -
 مقاربات نقدية فى مصادر المنطق وفلسفة العلوم .  -
 الجمال" -يم"األخالقمقاربات نقدية فى مصادر فلسفة الق -
 مقاربات نقدية فى مصادر فلسفة السياسة واأليديولوجيات  -

 شروط تقديم األبحاث:  –ثالثاً 

 صفحة. 12أال يتجاوز البحث  -

 23والعناوين  21حجمه  Simplified Arabicوبخط  Wordأن يكون مكتوباً على برنامج  -

 أال يتجاوز ملخص البحث صفحة واحدة. -

  1023يونيو  00إلرسال الملخص: آخر موعد  -

  1022أغسطس  02آخر موعد إلرسال رسوم االشتراك  -

  1023يوليو  00آخر موعد إلرسال البحث كامالً  -

 ترسل كل الملخصات واألبحاث والمراسالت على البريد اإللكتروني: -

Philosophy.alex@yahoo.com 

 رسوم االشتراك في المؤتمر:  –رابعاً 

 دوالر لغير المصريين"شاملة حقوق النشر والتحكيم". 120جنيه للمصريين/  500ة ببحث          المشارك -

 دوالر لغير المصريين 200جنيه للمصريين/  000المشاركة بدون بحث:    -
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 المؤتمر الدولي الثانى  لقسم الفلسفة

 بعنوان

 "كيف نقرأ الفلسفة؟فى دورته الثانية

 6102نوفمبر  7،8فى يومى فى النقد الفلسفى" 

 استمارة اشتراك 

 بيانات المشارك: –أوالً 

 االسم:

 الدرجة العلمية:

 الوظيفة:

 التخصص:

 جهة العمل:

 نوع المشاركة/ ببحث:                                       

                                     بورقة عمل:                                                                        

 عنوان المراسلة: 

 البريد العادي:

 :Emailالبريد اإللكتروني 

 رقم التليفون المحمول:

 بيانات خاصة بغير المصريين: –ثانياً 

 الجنسية:                                          رقم جواز السفر:

 المدة المحددة لإلقامة في البالد:

                                                                                                                    نرجو إرسال صورة من جواز ا

 توقيع المشارك:

 philosophy.alex@yahoo.comترسل كافة المخاطبات على البريد اإللكتروني: 


