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 سرية ذاتية  

   غان  حممد بسطاويسي   رمضان .د

 1955 القاهرة   مواليد  من-

   القاهرة جامعة  من1984 تش  لوكا  جورج  لدي اجلمال  علم  عن املاجستري   علي حصل-

   مشس  عني جامعة  من1987  اجلمالية  هيجل فلسفة   يف  احلضارة و  الفن  عن  الدكتوراه  علي حصل-

 1996  راتاإلما جبامعة  الفلسفة  لقسم   رئيسا عمل -

   مشس  عني جامعة  البنات   بكلية  الفلسفة  بقسم أستاذا حاليا يعمل-

 2009عني مشس منذ  بكلية البنات جبامعة    الفلسفة  لقسم   رئيسا عمل -

"   لإلبداع  الثقايف  اخلطاب"   ،1993" منوذجا  ورنو  أد  فرانكفورت  مدرسة  لدي  اجلمال علم: " مؤلفاته   من-
)   احلرية   و اإلبداع   كتاب   ،  األل  و  الصمت ،كتاب2000"  املعلومات عصر يف  اإلبداعي  النص  أفاق"  ،  1998
 .  لوكاتش جورج  لدي اجلمال علم و ،  الفنون  مجاليات ،  العرب  األدب  يف  مقدمة  ابالشرتاك ترجم ( 2002

   العربية  الثقافية احلياة   يف  الفلسفي البحث  و  األدب  النقد ميارس  -

   احلياة و  الكويتية  العرب جملة  مثل  األحباث و االتاملق  الثقافية الدورايت  يف  ينشر -

   مصر  كتاب  احتاد عضو -

 القاهرة  يف  للثقافة األعلى  ابجمللس    عامل عضو -

  الذاتية  السرية  يف  الطفولة  ،  الغرب   الفكر  اضمحالل منها  الكتب  من  العديد  وترمجة  كتب  مبراجعة قام -
    القاهرة يف  ةللثقاف  األعلى  اجمللس  عن صدرت  اليت ،  العربية 

   االحرتام و  الشكر فائق  بقبول تفضلوا   و                       

 حممد  بسطاويسي   رمضان. د                                   

   ابلعباسية  اجلامعة خلف  ،  املطبعة  أرض  ،  مشس  عني جامعة  عمارات 8:   الربيدي  العنوان  
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   العربية  مصر  مجهورية   القاهرة   القبة  ائقحد -11331  الربيدي  الرمز                    

 26827577القاهرة   يف  اهلاتف  رقم     

 e-mail :ramadanbst @hotmail.com اإللكرتون  الربيد 

 

 

 كتب منشورة  

  اإلمارات من قصصية مناذج يف  نصية   قراءة :  واألل  الصمت:  املكان  ثقافة.    حممد بسطاويسي   رمضان -
 ص.  134  -. 1996  ،  اإلعالمو  الثقافة   دائرة:  الشارقة  -.

 1993"  منوذجا  ورنو أد  فرانكفورت  مدرسة  لدي اجلمال علم -

 1998"   لإلبداع  الثقايف  اخلطاب"  -

 2000"   املعلومات عصر يف  اإلبداعي  النص   أفاق -

 ( 2002)    احلرية و  اإلبداع كتاب -

 الشارقة   2011دراسات يف علم اجلمال   -

 : مقاالت منشورة 

 14 =  عدد املوضوعات للمؤلف رمضان بسطاويسي    العرب الكويتية  املقاالت املنشورة يف جملة   -1

 العنوان   الباب   التاريخ   رقم العدد  

 النظرية األدبية املعاصرة    مكتبة العرب    1991/ 12/ 1    397 

 أحداث مدينة على الشاطئ    آداب    1992/ 06/ 1    403 

 يورجني هابرماز.. فيلسوف احلداثة    اتريخ وأشخاص وتراث    1993/ 01/ 1    410 

http://www.alarabimag.com/arabi/data/1991/12/1/Art_11360.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1992/6/1/Art_11512.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1993/1/1/Art_12013.XML
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 فيلسوف من عصران: إدجار مورين    اتريخ وأشخاص وتراث    1993/ 07/ 1    416 

 قراءة نقدية.. يف أكليل من الزهور    آداب    1993/ 09/ 1    418 

 فلسفة أدورنو ونقد التنوير    فكر    1994/ 12/ 1    433 

 وتراث   اتريخ وأشخاص   1994/ 04/ 1    425 
"فالرت بنيامني".. وأثر التكنولوجيا وعلوم اإلتصال على   

 الفن  

 جديد لعال جديد   عقل  مكتبة العرب    1995/ 04/ 1    437 

 فتوحات البيايت: املعروف بـ "نور الشعر ومرآته"    مكتبة العرب    1999/ 07/ 1    488 

 النقد الثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربية    مكتبة العرب    2001/ 09/ 1    514 

 بزوغ علم املستقبل    فكر    2005/ 06/ 1    559 

 الصمت .. رسالة إنصات للوجود   فكر    2005/ 07/ 1    560 

 مساحة ود    البيت    2006/ 05/ 1    570 

 الدهشة يف أتمل العال والذات    مكتبة العرب    2006/ 08/ 1    573 

 
 

 

 (. 9)  ص 1999  السنة –  34 العدد سطور  جملة ( الثقافات  بني اجلسد )  حممد بسطاويسي   رمضان -

 . ( عني نصف)  رواية   ىف  احلياة وقصص صغرى سردايت:حممد   بسطاويسي   رمضان. د -

 الفن  التوظيف و  املعلوماتية بني  دب األ :حممد النص بسطاويسي   رمضان. د -

-  

-  

http://www.alarabimag.com/arabi/data/1993/7/1/Art_19776.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1993/9/1/Art_20492.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1994/12/1/Art_15485.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1994/4/1/Art_14188.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1994/4/1/Art_14188.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1995/4/1/Art_16597.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/1999/7/1/Art_32617.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/2001/9/1/Art_39859.XML
http://www.alarabimag.com/arabi/data/2005/6/1/Art_69569.xml
http://www.alarabimag.com/arabi/data/2005/7/1/Art_69861.xml
http://www.alarabimag.com/arabi/data/2006/5/1/Art_73503.xml
http://www.alarabimag.com/arabi/data/2006/8/1/Art_74671.xml
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-  

  خطاب:  املر  حممد  للقاص "  قلب  فيضان "  القصصية  اجملموعة  يف  قراءة.    حممد بسطاويسي   رمضان -
 . 23  – 21  ص  ص -( .  2001  نوفمرب)  51 ع  -.  الرافد  -.  اإلمارات  يف  اليومية  احلياة 

  القصرية القصة  يف  قراءة :  اإلمارات يف  دب األ  اإلبداع يف  الثــقايف  اخلطــاب.    حممد بسطاويسي   رمضان -
  الثالث   امللتقى أحباث  من  األول  اجلزء"    يف.  219  -  139 ص  ص  -. واألسلوب البنية:  والرواية 

  وأدابء كتاب  احتاد:  الشارقة  -“ . املتحدة  العربية  اإلمارات   دولة  يف  والروائية القصصية  للكتاابت
 . .   1993  ،  اإلمارات

  -.  اإلمارات من  قاص:    حرب حسن  حممد  عند  القصصي  العال قضااي .   مدحم بسطاويسي   رمضان -
 .  342- 336  ص  ص -( .  1992  شتاء )   23  ع  ،  6  س  -.  أدبية   شؤون

 عليها :  ترسائل علمية أشرف

كلية اآلداب  . دكتوراه .:كانطية ما بعد احلداثة عند ليواترد  حمرم   فهمي حممد  الدين   صالح نشوي -
 2006جامعة عني مشس 

 :  حمفوظ   علي حممد   والء -

  دراسة" منوذجا    البصرية اهلرمينوطيقا الفنون إل   السيميولوجيا من اجلمال علم  :  حمفوظ   علي حممد   والء -
دكتوراه كلية اآلداب جامعة عني مشس ابالشرتاك مع االستاذ الدكتور حسني علي  "   إستطيقية   حتليلية

 حسن   

  ("1975-1906)  أرنت  حنه  عند  الشمويل  للنظام لفلسفي ا  النقد "  هللا، عبد  هشيمه أبو  هاشم إميان -
   مشس  عني جامعة  البنات كلية   السياسية  الفلسفة ختصص  اآلداب  يف  املاجستري

 ". اآلخر  ونفى   الذات  هيمنة بني املعاصر  الغرب  الفكر يف  الذاتية  النزعة  مفهوم"  حمفوظ، يوسف  حازم -

 .  مشس عني جامعة  البنات كلية   املعاصرة الفلسفة  ختصص  ىف  املاجستري

-  

  2012أيكن .دكتوراه .جامعة أسيوط    رودلف فكر  يف  السالم  فلسفة :   الوهاب  عبد قدري مظهر -
 ابالشرتاك مع االستاذ الدكتور حممود محيدة عبد الكرمي  
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  2012  أسيوط  جامعة ديفز. دكتوراه .  ستيفن عندما الفن  فلسفة  :   احلكيم  عبد حيدر الدين ضياء -

 الكرمي  عبد  محيدة  حممود الدكتور   االستاذ  مع  ابالشرتاك

  مع  ابالشرتاك  2012  أسيوط  جامعة.   دكتوراه  وفلسفته .   نيس  آرن :    جاد ضاحي احملسن  عبد  أمساء  -
 الكرمي  عبد محيدة حممود  الدكتور االستاذ

 سعيد  : الزمان اجلمايل ابالشرتاك مع االستاذ الدكتور عصمت نصار بن سويف   -

 اقشتها : يف من ت رسائل علمية اشرتك

 Hans  يوانس  هانز  عند  التقنية   ملشكلة السياسية   و األخالقية  :األبعاد  نسيم  خريي  وجدي -
Jonasمع االستاذ الدكتور  املعاصرة  كلية اآلداب جامعة حلوان  الفلسفة  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل

 حممد مهران . 

  عبد سعد  الدكتور  ألستاذفروم ماجستري إشراف ا أريك   عند الدين فلسفة:الصاحلي    أمحد حممد  دعاء -
 حباتر  العزيز

السينمائي ماجستري معهد   الفيلم  سيناريو  يف  الراوي  أصوات  تعدد  :  الرزاق  عبد موسي ايقوت  فدوى  -
 . 2007السينما قسم سيناريو اكادميية الفنون 

  ان حلو  جامعة الفنية   الرتبية  بكلية اجملسم  التعبري بقسم   املساعد   املدرس التهامي   الدين صالح  أجمد  -
   موضوع   يف"   حنت ختصص"  الفنية   الرتبية  يف  الفلسفة  دكتوراه  درجة علي للحصول

  العشرين القرن   من  الثان النصف حنت  يف  الصنع اجلاهزة  األشياء  لتوظيف  اجلمالية و  الفلسفية املداخل 
حلوان   جامعة الفنية   الرتبية  بكلية اجملسم التعبري   بقسم متفرغ  أستاذ بسطوروس صليب حمفوظ/  اشراف 
2006 . 

  - أمنوذجا  –(  1990-1901)    أبنيانو نيقوال   إيطاليا يف  الوجودي التيار  احلسن أبو   الدامي  عبد مجال -
  اآلداب بكلية  الفلسفة قسم  من  (  معاصرة  فلسفة )    ختصص اآلداب يف  الدكتوراه   درجة لنيل  ذلك و

 . 2006اإلسكندرية    جامعة

  اآلداب يف  الدكتوراه  درجة  لنيل ذلك ايسربز و  ارلك  عند العلو مسارات: بركة  حممد الكامل سامي -
 اإلسكندرية.  جامعة اآلداب  بكلية  الفلسفة  قسم من (  معاصرة  فلسفة )  ختصص
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