
 :احلر للفكر رشد ابن مؤسسة عن صادر صحفي بيان
 العامل أمني حممود املصري العريب للمفكر 2001 لعام احلر للفكر رشد ابن جائزة ُتمنح

نح  بيت 8/12/2001 يف العامل أمني حممود املصري العريب للمفكر 2001 لعام احلر للفكر رشد ابن جائزة ُتم
 العريب العامل يف العقالين الدميقراطي واجلدل احلر للنقاش ودعمه والتحليلية الفكرية إلسهاماته برلني/اآلداب

 مع وُتشيا العريب، العامل يف اإلبداع وتشجيع احلر الدميقراطي الفكر ونشر دعم يف ملسريهتا استكماال: أملانيا-برلني
 احلر للفكر رشد ابن مؤسسة ُتنح( 1126_  1198) رشد بن الوليد أيب والعامل الفيلسوف األعلى مثلها تقاليد

 هذا جائزة خمصصت. العاملِ  أمني حممود املصري العريب للمفكر العام هذا جائزهتا 2001 ديسمرب من الثامن يف
 والسياسية الفكرية القضااي ومعاجلته األديب والنقد والرتاث الفكر يف املختلفة إلسهاماته العاملِ  حممود لألستاذ العام

 من العريب، العقالين الدميقراطي واجلدل احلر للنقاش ودعمه اخلالقة الفكرية وجلهوده امللموس الواقع من انطالقا
 والتحليل ابلنقد تناولت اليت اهلامة املؤلفات بعشرات العربية املكتبة ابلعطاءات،وألثرائه حافلة طويلة مسرية خالل

 عربية،حترتم حضارية هنضة إحداث بضرورة املتعلقة اإلشكالية واملفاهيم القضااي من والعديد العربية الفكرية ةالبيئ
 .العريب للمواطن األساسية احلقوق

 يف وأجنبية وعربية مصرية جمالت يف واحملاضرات واملقاالت والدراسات األصدارات من العديد عرب العاملِ  ساهم كما
 وقد. وممارسة فكرا حياته من كبريا قسطا له وًكرس أجله من كافح عريب حضاري ملشروع األوىل املالمح وضع

 عبد عصام الفلسطينية واملناضلة الفضائية اجلزيرة قناة من لكل التوايل على املاضيني العامني يف اجلائزة ممنحت
. أعضائها دعم بفضل اقتصادايً  مستقلة عربية كمؤسسة العام هلذ جائزهتا وُتنح عملها املؤسسة وتواصل. اهلادي

 :التالية الشخصيات من تتكون التحكيم جلنة تشكلت العام هذا جبائزة الفائز والختيار

 .سوراي من غليون برهان الدكتور األستاذ والباحث الكاتب -

 .مصر من النقاش فريدة األستاذة واألديبة الناقدة -

 .سوراي من العظمة عزيز الدكتور األستاذ والباحث والكاتب -

التحكيم جلنة أعضاء حياة سرية  
http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/members-of-the-jury/  

http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/members-of-the-jury/


 :سطور يف العاملِ حممود أمني  حياة سرية
 الكاملة السرية 

http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/cv-mahmoud-amin-el-

alem/ 

 

 للعاملِ  صمَور  
http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/de/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/photos/  

 .القاهرة- األمحر الدرب حي يف 1922 عام فرباير من عشر امنالث يف ولد  -

 ملواقفه نتيجة 1954 اجلامعة يف عمله من التعسفي للفصل وتعرض املصرية الوطنية احلركة صفوف يف انضل  -
 من أطوهلا لألعتقال مرات عدة وتعرض. الدكتوراة دراسة إكمال له يمسمح مل أيضاً  األسباب وهلذه. السياسية
 .الشاقة االعمال مع قاهرة ظروف حتت سجون عدة يف قضاها حيث 1964 حىت 1959

 .1998 عام التقديرية الدولة جائزة على حاصل  -

 :شغلها وظائف

 .القاهرة جامعة-اآلداب كلية-الفلسفة قسم يف مدرس -
 .الشعبية والفنون واملوسيقى املسرح مؤسسة ادارة جملس رئيس  -
 .1968 اليوم أخبار مؤسسة ادارة جملس رئيس -
 .اجنلرتا يف اكسفورد جامعة -انطوين القديس كلية يف مشارك زميل -
 .(1985-1974) عامي بني ما الفرتة يف( 8 ابريس) جامعة يف درس -
 جملة اجلديدة، الرسالة اليوسف، كروز املصرية واجملالت الصحف من العديد حترير هيئات يف عمل -

 .األسبوعية" املصور"

 :فيها يشارك هيئات

 .للثقافة األعلى اجمللس يف الفلسفة جلنة مقرر املصريني، الصحفيني نقابة عضو- املصريني، الكتاب احتاد عضو  -

 

http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/cv-mahmoud-amin-el-alem/
http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/cv-mahmoud-amin-el-alem/
http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/de/awards/2001-mahmoud-amin-el-alem/photos/


 :احلايل العمل

 .واألبداع والدميقراطية العقالنية أتصيل أجل من" فكرية قضااي" بعنوان دوري غري ثقايف كتاب اصدار على مشرف

 :مؤلفاته أهم من

 .بريوت -اجلديد الفكر دار-1955-أنيس العظيم عبد مع ابألشرتاك املصرية، الثقافة يف -
 .بريوت-1970-اآلداب دار: والثورة الثقافة -
 .بريوت-1975-للدراسات العربية املؤسسة: اورواب عن البحث -
 .القاهرة-1988-اجلديدة الثقافة دار-اثنية طبعة:املعاصر العريب الفكر يف الزائف والوعي الوعي -
 .1989-اجلديدة الثقافة دار: إشكالية وقضااي مفاهيم -
 .1996-املستقبل دار: والكونية اخلصوصية بني العريب الفكر -
-العريب املستقبل -جديدة عربية هنضة بناء يف مسامهة" املستقبل إبداع إىل احلاضر نقد من" كتاب -

2000. 
 مصرية جمالت يف واحملاضرات واملقاالت الدراسات من والعديد األخرى الكتب عشرات اىل اضافة -

 .شعراين ديواانن وأجنبية،وله وعربية

 :احلر للفكر رشد ابن مؤسسة

 .العريب العامل يف الدميقراطية احلرية قيم ونشر لدعم تسعى أملانيا، يف ومسجلة مستقلة عربية مؤسسة -
 أصل من األعضاء ومعظم املسامهني، من عريضة وقاعدة األعضاء مسامهات عرب الذايت التمويل تعتمد -

 .واملهجر العربية البالد يف ويقيمون عريب
 .العربية البالد على يرتكز املؤسسة عمل جمال -
 .وأهدافها مبادئها يف التدخل من نوع أي وترفض إستقالهلا، على املؤسسة حتافظ -

 أمني حممود األستاذ سيلقي. برلني يف 8/12 مساء للعاملِ  استقباالً  برلني يف العربية واجلالية القنطرة مجعية تنظم
 الساعة يف 10/12 اإلثنني يوم" والتكنولوجيا الفلسفة"  عن الفلسفة قسم/ احلرة برلني جامعة يف حماضرة العاملِ 

 .مساء السادسة


