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جامعة عين شمس عام  –تخصص فلسفة إسالمية  –ماجستير في اآلداب  -2   

 م1986

 عنوان البحث ) الفلسفة بين الغزالي و المكالتي (  بتقدير ممتاز     

ن شمس عام جامعة عي –تخصص فلسفة إسالمية  –دكتوراه  في اآلداب 

 م 1989

عنوان البحث ) موقف الفقهاء المسلمين من التفكير الفلسفي  في اإلسالم (     

 بتقدير مرتبه شرف أولي 

 

 فترات العمل و البحث السابق شغلها :   

 
 م  1991:  1981مدرس تربية وعلم نفس بمعاهد المعلمين 

جامعة  –بية م  , كلية الدراسات العر 1991مدرس الفلسفة اإلسالمية  

 المنيا )دار العلوم(. 

 م . 1992أمين مركز المخطوطات العربية 

محاضر بمعهد إعداد الدعاة التابع لوزارة األوقاف بمحافظة المنيا ) فرق 

 ومذاهب ( . 

 م . 1992مدير تحرير مجلة المخطوطات العربية 

 1993اليمن  –نائب رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بتعز 

 م . 1994: 

مدرس الفلسفة اإلسالمية كلية دار العلوم  وأمين مركز المخطوطات 

 م . 1995:  1994

 1999:  1995أستاذ بمعهد إحياء التراث اإلسالمي ) تخصص عقيدة ( 

 مكة المكرمة .  –م . , جامعة أم القرى 

مدرس الفلسفة اإلسالمية , كلية دار العلوم  ومدير مركز المخطوطات 

 : حتى اآلن . 1999

: حتى اآلن , وإحياء  2002مدير تحرير مجلتي : الدراسات العربية 

 : حتى اآلن .  2003التراث اإلسالمي 

 : حتى اآلن . 2003مدير مركز المخطوطات جامعة المنيا 

 .  2003:  2002أمين مجلس الكلية عن الدورة للعام الدراسي 

 : حتى اآلن .  2003هب  محاضر بمعهد إعداد الدعاة تخصص فرق ومذا

 

 

 سجل البحث العلمي :  
يشرف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بقسم الفلسفة اإلسالمية بالكلية  وكذلك 

اإلشراف  المشترك مع قسم الشريعة اإلسالمية بالكلية ويشرف علي رسالة 

 ماجستير بمعهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة.



لدكتوراه منحت منها سبع رسائل ماجستير اشرف علي رسائل الماجستير وا

 ورسالتان للدكتوراه 
يشرف على رسالتان للدكتترره  رسد ر رسدالل للسايسدتير جدل سيدال هلولسدوي رهلشدري ي رلد  

 تسنح   ك.
 مرفق طيه بيان باإلصدارات والمؤلفات الخاصة به .

 

 األنشطة العلمية األخرى  :  
 

وخارج الجامعة , ومرفق طيه المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل 

 بيان بذلك .

 جامعة المنيا . –اإلشراف على مكتبة كلية دار العلوم 

 المشاركة في األنشطة الطالبية من خالل الندوات الثقافية والفكرية . 

 .2008/2009عضو مجلس الكلية من 

 وحتى اآلن. 2005عضو لجنة شئون التعليم والطالب من 

 .2008/2009الفرقة الثانية  المرشد األكاديمي لطالب

إلي  2005قام بالتدريس لطالب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

2007. 
 

جهااود التاادر   و التاادر ت المختلفااة داخاال و خااار  الجامعااة فااي الما ااي و   

 الحا ر  : 
 

العمل في مجال الفهرسة والتصنيف بمعهد إحياء التراث اإلسالمي بمكة 

 أم القرى المملكة العربية السعود ة .المكرمة جامعة 

تددددريس مدددادة الفهرسدددة والتصدددنيف لدبلومدددة الدراسدددات العليدددا بمركدددز 

 المخطوطات , جامعة المنيا .

 تدريس مادة التحقيق لطالب الدراسات العليا ) نظري , وعملي ( .

 تدريس مادة العقيدة لطالب الدراسات العليا ) دبلوم عام ( . 

ة اإلسدالمية لطدالب الدراسدات العليدا ) دبلدوم خدا  تدريس مدادة الفلسدف

 التاريخ اإلسالمي ( .  –الشريعة اإلسالمية  -شعبة الفلسفة اإلسالمية 

تقديم وإعداد برنامج عالم المخطوطدات بالقنداة السدابعة تليفزيدون شدمال 

 : حتى اآلن . 2002الصعيد  

 .  تقديم بعض الحلقات عن الوثائق اإلسالمية لقناة التنوير

 تقديم بعض الحلقات عن الفكر اإلسالمي للفضائية السودانية .

 تقديم بعض الحلقات عن الوثائق النبوية بقناة صفا الفضائية .

 

 بيان باإلصدارات والمؤلفات الخاصة 

 للدكتور . السيد محمد سيد عبد الوهاب



 

 أوالً التأليف : ـ
 

  5417/95    ( قراءة في فكر النزارية1)
 لزهراءمكتبة ا 

 مطبعة العصر  5889/2002     ( هوية المغترب2)

 الطاووس لإلعالن 11941/2002 ( عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف3)

 الطاووس لإلعالن 11939/2002        ( مدينة الرياض ماض عريق وحاضر مشرق4)

 الطاووس لإلعالن 11940/2002        ( دور الملك عبد العزيز في استرداد الرياض5)

 مطبعة العصر    2003( القضية المصرية من االستبداد إلى الثورة في فكر جمال الدين األفغاني 6)

 2003( المسائل العقدية في فكر النابلسي في مصنفاته     نشر مجلة الدراسات العربية يناير 7)

 ريفة .الفكر السياسي النبوي دراسة في الوثائق السياسية النبوية الش (8)
 



ثانياً : كتت الدراسات والمحا رات : ـهذه الدراسات إنتا  فكرى 

 مشترك بين أعضاء هيئه التدر   بقسم الفلسفة اإلسالمية 
 

  1993   ( دراسات في الفكر اإلسالمي باالشتراك 1)

 شركة األمانة  

 دار الصفا  5887/2002 ( دراسات في الفلسفة اإلسالمية باالشتراك2)

5888/2002ضرات في التصوف والفكر اإلسالمي الحديث باالشتراك( محا3)

 دار الصفا 

 18470/2002باالشتراك 1ج ( دراسات في الفلسفة واألخالق4)

 مطبعة العصر 

 مطبعة العصر  18471/2002باالشتراك 2  ( دراسات في الفلسفة واألخالق5)

18472/2002باالشتراك 1( دراسات في المنطق وعلم الكالم ج6)

 مطبعة العصر 

18473/2002باالشتراك 2( دراسات في المنطق وعلم الكالم ج7)

 مطبعة العصر 

                2003( مددددددددخل إلدددددددى علدددددددم الفهرسدددددددة والتصدددددددنيف             ينددددددداير 8)

 مطبعة العصر 

               2003( مقدمدددددددددة فدددددددددي علددددددددددم التحقيدددددددددق                         يونيددددددددددو 9)

 مطبعة العصر 

 

 ثالثاً : الببلوجرافيا : ـ

( ببلوجرافيا رسائل الماجستير التار خية والحضار ة على مستوى الجامعات 1)
       م   1999العربية واألجنبية 

 الطاووس لإلعالن  

( ببلوجرافيا رسائل الدكتوراه التاريخية والحضدارية علدى مسدتوى الجامعدات 2)

       م 1999العربية واألجنبية 

 س لإلعالنالطاوو  

ـ جامعة  1( ببلوجرافيا مخطوطات مركز إحياء التراث اإلسالمي )العقيدة(  ج3)

 م .1995أم القرى ـ مكة 

ـ جامعدة  2( ببلوجرافيا مخطوطات مركز إحياء التراث اإلسالمي )العقيددة( ج4)

 م .1995أم القرى ـ مكة 

ـ جامعدة أم  ( ببلوجرافيا مخطوطات مركز إحياء التراث اإلسدالمي )الصدرف(5)

 م .1995القرى ـ مكة 

( ببلوجرافيا مخطوطات مركز إحياء التراث اإلسالمي )العروض( ـ جامعدة أم 6)

 م .1996القرى ـ مكة 



( ببلوجرافيا مخطوطدات مركدز إحيداء التدراث اإلسدالمي )مصدطلي الحدديث( ـ 7)

 م .1996جامعة أم القرى ـ مكة 

اث اإلسددالمي )األدب( ـ جامعددة أم ( ببلوجرافيددا مخطوطددات مركددز إحيدداء التددر8)

 م .1996القرى ـ مكة    

( ببلوجرافيا الحساب والجغرافيا والفلك مركز إحياء التراث اإلسالمي ـ جامعة 9)

 م .1997أم القرى ـ مكة 

 

 رابعاً : إصدارات منشورة ثقافية : ـ
 

 2547/2003  ( مقدمة ديوان أحوال العاشقين )منشور( 1)

 الطاووس لإلعالن 

 

  خامساً : المشرف العام على :

إصدارات مركز المخطوطات ـ كليدة دار العلدوم ـ جامعدة المنيدا . ) شدرح  (1)

أيمددان  –اإليمددان واإلسددالم ألبددي حسددن البغدددادي  –أسددماء ا الحسددنى 

 –األصددول والضددوابم لإلمددام النددووي  –العددرب وطالقهددا فددي الجاهليددة 

 اجتماع الفرق اإلسالمية للسويدي ( . 

 م .2000لة المخطوطات العربية )_ صدر منها العدد األول سنه مج (2)

 مدير تحرير مجلة الدراسات العربية . (3)

 . 2002عدد يناير  (4)

 . 2002عدد يونيو  (5)

 . 2003عدد يناير  (6)

 . 2003عدد يونيو  (7)

 .2004عدد يناير  (8)

 .2004عدد يونيو  (9)

 .2005عدد يناير  (10)

ل بالتعداون مدع عدد مارس : إصدار خا  بمناسبة المؤتمر الددولي األو (11)

 .2005رابطة اتحاد الجامعات اإلسالمية 

 .2005عدد يونيو  (12)

 .2006عدد يناير  (13)

عدد مارس إصدار خا  بمناسدبة المدؤتمر الددولي الثداني بالتعداون مدع  (14)

 .2006رابطة اتحاد الجامعات اإلسالمية 

 2006عدد يونيو  (15)

 .2007عدد يناير  (16)



 2007عدد يونيو  (17)

 .2008عدد يناير  (18)

 . 2008عدد يونيو  (19)

 . 2009عدد يناير  (20)

 .2009عدد يونيو  (21)

 . 2010عدد يناير  (22)

 . 2010عدد يونيو  (23)

 . 2011جاري اإلعداد لعدد يناير  (24)

 

 سادساً : الكتب التي قام بتحقيقها بمفرده : ـ
 

5416/95رقددددم اإليددددداع   بيان مذهب الباطنية وبطالنه للديلمي (1)

 طبعه دار الرشد السعودية  

5413/95رقددددم اإليددددداع   لحادتطهير االعتقاد من أدران اإل (2)

 مكتبة الزهراء  

رقددددددددددم اإليددددددددددداع    مما نقله الكندي من ألفاظ سقراط (3)

 مكتبة الزهراء  5415/95

رقددددددددددم اإليددددددددددداع   رسالة في تعريف اإليمان واإلسالم للبغدادي  (4)

 مكتبة الزهراء  5414/95

مالمي الفكر الشيعي االثندا عشدري فدي القدرن الثداني عشدر الهجدري مدع  (5)

تدداب اجتمدداع الفددرق اإلسددالمية للسددويدي           نشددر مجلددة تحقيددق ك

 2003الدراسات العربية يونيو 

 إصدار خاص                                                    

م  2008 /4909القول المشرق في تحريم المنطق للسيوطي  رقم اإليداع  (6)

 دار الحديث 

 م  دار الحديث مصر 11127/2007ملوك مصر للصفدي رقم اإليداع  (7)

م دار الحددديث 2009/ 4170شددرح لمددع االدلدده للتلمسدداني رقددم اإليددداع  (8)

 بمصر 

الجدددددرد الغامددددددة فدددددي قواصدددددم الرافضدددددة البدددددن الددددددقاق رقدددددم اإليدددددداع  (9)

 م  دار الرشد السعودية 22027/2007

دار الحددديث  2010اإليضدداح فددي أصددول الدددين لعلددي بددن محمددد الطبددري  (10)

 بمصر .

 اللباب في نصره اآلل واألصحاب تحت الطبع دار الحديث .   (11)
 

 



 

 سابعاً : دراسات منشورة في الوثائق اإلسالمية : ـ
 

5890/2002( الفكر السياسي النبوي دراسة فدي الوثدائق النبويدة الشدريفة 1)

 دار الصفا 

 

 ثامناً : أبحاث منشورة : ـ
 

)هوية المغترب(  2000 جامعة المنيا دار العلومبحث مقدم إلى مؤتمر كلية  (1)

. 

)مدنهج الفخدر  2002 جامعدة المنيدابحث مقدم إلى مدؤتمر كليدة دار العلدوم  (2)

 الرازي الكالمي في تفسيره( .

)مكتبدة األسدرة  2003 جامعدة المنيدابحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم  (3)

 ثقافية( .بين المأمول والمحصول وأثر ذلك في إتمام بنية مصر ال
)تطدور الخطداب  2004بحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم جامعة المنيا  (4)

 السياسي اإلسالمي(.

)قضدايا  2005بحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم جامعة القاهرة أبريدل  (5)

 المرأة في الفكر الصوفي(.

)الجهدل  2006بحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم جامعدة المنيدا مدارس  (6)

 ستشراق وتأثيره في الواقع الفكري اإلسالمي(.باال
)برهدان  2006بحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم جامعة القاهرة أبريل  (7)

الددنص فددي مواجهددة التيددارات العقليددة المختلفددة كتدداب درء تعددارض العقددل 

 والنقل البن تيميه نموذجا (
ة . علددي بددن أبددي طالددب بددين مددذهب الرافضددة ومعتقددد أهددل السددنة والجماعدد (8)

 إصدار خا  مجله الدراسات العربية

دور السلطة السياسية في نشدر المدذهب الدديني شالشديعة اإلسدماعيلية فدي  (9)

 مصرش.

 إشكالية االستنساخ بين العلم والفقه والفكر . (10)

االستشدددراق تحليدددل ونقدددد دراسدددة فدددي أبحددداث المدددؤتمر الددددولي الثددداني  (11)

 لالستشراق

  

 



 المؤتمرات العلمية  :• 

لي األول بكلية دار العلوم جامعة المنيا مناهج التجديد في العلوم المؤتمر الدو .1

م عنوان البحثشتطور الخطاب 2005مارس  7:5العربية واإلسالمية في الفترة 

 السياسي اإلسالمي في كتب التراثش

المؤتمر الدولي العاشر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مناهج العلوم اإلسالمية  .2

مش 2005أبريل  20:19ديد شالتصوف بين الواقع والمأمول بين التقليد والتج

 . 298البحث   

المؤتمر الدولي الحادي عشر للفلسفة اإلسالمية مناهج العلوم اإلسالمية بين  .3

م 2006أبريل  19:18التقليد والتجديدش التيار العقلي في الفلسفة اإلسالمية 

  240البحث  

م جامعة المنيا شالعلوم اإلسالمية المؤتمر الدولي الثالث بكلية دار العلو .4

مارس  6:4والعربية وقضايا اإلعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرة 

 م. 2007

المؤتمر الدولي الثاني لكلية دار العلوم بالتعاون مع رابطه العالم اإلسالمي  .5

مارس  6:4.شالمستشرقون والدراسات الغربية و االسالميه في الفترة من 

 .م 2006

المؤتمر الدولي الثاني عشر بكلية دار العلوم_جامعة القاهرةشمناهج العلوم  .6

 م.2007ابريل  26:24وفلسفتها من منظور إسالميشمن ابريل 

المؤتمر الدولي الرابع بكلية دار العلوم جامعة المنياشالثقافة العربية  .7

 م.2008مارس  11:9اإلسالميةشالوحدة والتنوعشفي الفترة من 

 10:8الدولي الخامس بكلية دار العلوم جامعة المنيا في الفترة منالمؤتمر  .8

 م.بعنوانشإسهام العلماء المسلمين في الحضارة العلمية.2009مارس

 

 تاسعاً : كتب تحقيق مشترك )وآخرون( : ـ

دار    5412/95رقم اإل داع    ( شفاء العليل في القضاء والقدر1)
 الحديث 

رقدددددددددددددددددددم اإليدددددددددددددددددددداع    لسيوطي( شرح أسماء ا الحسنى ل2)

 مطبعة العصر  19854/2002

 18469/2002رقم اإليداع  ( أيمان العرب وطالقها في الجاهلية للنجيرمي3)

 مطبعة العصر         

2550/2003رقم اإليداع    ( كتاب األصول والضوابم للنووي4)

 الطاووس لإلعالن   

9633/95ع رقددددم اإليدددددا   ( المغني والشرح الكبير البن قدامه5)

 دار الحديث   



3174/96رقددددم اإليددددداع    ( صيد الخاطر ألبي الفرج ابن الجوزي6)

 دار الحديث   

  هـ1420      ( سنن النسائي 7)

 دار الحديث 

  هـ1420      ( سنن أبى داود 8)

 دار الحديث 

 2001ـ  1423   ( مختصر منهاج القاصدين البن قدامه9)

 دار الحديث 

2166/2002رقم اإليداع    رآن العظيم البن كثير( تفسير الق10)

 دار الحديث  

م                  دار 2005( تفسدددددددير األلوسدددددددي                                      11)

 الحديث

م                  دار 2006( درء تعددددارض العقددددل والنقددددل                           12)

 الحديث   

 

 تقدير الحاصل عليها داخل مصر وخارجها :شهادات الخبرة وال
شهادة التقدير الخاصة بوزارة التربية والتعلديم ) المعلدم المثدالي لجمهوريده  .1

 م 1990مصر العربية 

  1994م-1993تعز اليمن  –شهادة التقدير و الخبرة كليه التربية  .2

شددهادة التقدددير والخبددرة جامعدده أم القددرى مكددة المكرمددة المملكددة العربيددة  .3

 م 1998-1994عودية الس

 م ( 2008شهادة تقدير معهد إعداد الدعاة )الجمعية الشرعية  .4

 م 2009شهادة تقدير من معهد إعداد الدعاة  .5

 م 2010شهادة تقدير من معهد الخم العربي بالمنيا  .6

 الدورات التدريبية خارج جامعة المنيا:
علمات _بالتعداون _ دورة أساليب العمل في المدارس الملحقة لدور المعلمين والم1

 .1984مع مركز التدريب الرئيسي ببورسعيد 

 .1985_دورة التربية السكنية بالتعاون مع اليونسكو بالتربية والتعليم بالمنيا2

 .1986_دورة التدريب التربوي بالتعاون مع كلية التربية_جامعة المنيا 3

 

 الدورات التدريبية داخل جامعة المنيا:
 .T3في التدريس  _استخدام التكنولوجيا1

 م.2006نوفمبر  23:21في الفترة من

 .L3_اتخاذ القرارات وحل المشكالت 2

 م.2005مايو  19:16في الفترة من

 .T3_موضوعات خاصة في التدريس 3

 م.2005مايو  7:3في الفترة من 



 .I1_تنمية مهارات العرض الفعال 4

 م.2005يناير  31:29في الفترة 

 .P3قت وضغوط العمل _تنمية مهارات إدارة الو5

 م.2005أبريل  30:26في الفترة من

 .P4_أخالقيات وآداب المهنة 6

 م.2004 1/12: 30/11في الفترة

 .T4_الجودة لتنمية أعضاء هيئة التدريس 7

 م.2009أبريل  6:5في الفترة من

 م.2010_دورة أعمال االمتحانات الحاسب اآللي 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم ا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 بيان بأرقام اإل داع الخاصة باإلصدارات والمؤلفات 

 للدكتور / السيد محمد سيد عبد الوهاب 

 
 الناشر رقم اإليداع اسم الكتاب

 مكتبة الزهراء 5416/95 بيان مذهب الباطنية وبطالنه 

 مكتبة الزهراء 5417/95 قراءة في فكر النزارية

 مكتبة الزهراء 5413/95 ن اإللحادتطهير االعتقاد من أدرا

 مكتبة الزهراء 5415/95 مما نقله الكندي من ألفاظ سقراط

 مكتبة الزهراء 5414/95 رسالة في تعريف اإليمان واإلسالم

 دار الحديث 5412/95 شفاء العليل في القضاء والقدر

 شركة األمانة  11311/95 اغتراب الفكر اإلسالمي

 شركة األمانة 11310/95 عقائدية في فكر أخوان الصفاالجذور ال

 دار الصفا 5890/2002 الفكر السياسي النبوي دراسة في الوثائق

 دار الصفا 5891/2002 الفكر السياسي في عهد الخلفاء الراشدين

 دار الصفا 5887/2002 دراسات في الفلسفة اإلسالمية

 دار الصفا 5888/2002 سالمي الحديثمحاضرات في التصوف والفكر اإل

 الطاووس لإلعالن 9018/2002 الزواج العرفي واختالط المفاهيم

 الطاووس لإلعالن 11941/2002 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

 الطاووس لإلعالن 11939/2002 مدينة الرياض ماض عريق حاضر مشرق

 الطاووس لإلعالن 11940/2002 ي استرداد مدينة الرياضدور الملك عبد العزيز ف

 مطبعة العصر 18469/2002 كتاب أيمان العرب وطالقها في الجاهلية

 مطبعة العصر 18471/2002 2دراسات في الفلسفة واألخالق ج

 

 تابع 

 

 
 الناشر رقم اإليداع اسم الكتاب

 جامعة المنيا

 كلية دار العلوم

تليفاااااااااااااااااااااااااااااااااك  : 
366091/086 

Minia Uiniversity 

Faculty Of  Dar Eluloom 

Tel : 086/366091 

Dar-Eluloom@maktoob.com 



 مطبعة العصر 18470/2002  1دراسات في الفلسفة واألخالق ج

 مطبعة العصر 18473/2002 2دراسات في المنطق وعلم الكالم ج

 مطبعة العصر 18472/2002 1دراسات في المنطق وعلم الكالم ج

 مطبعة العصر 5889/2002 هوية المغترب

 مطبعة العصر 19854/2002 شرح أسماء ا الحسنى 

 ووس لإلعالنالطا 2547/2003 أحوال العاشقين

 الطاووس لإلعالن 2550/2003 كتاب األصول والضوابم

 دار الحديث  9633/95 المغني والشرح الكبير البن قدامى 

 دار الحديث   3174/96 صيد الخاطر ألبي الفرج 

 دار الحديث   1999-1420 سنن النسائي 

 دار الحديث   1999ـ 1420 سنن أبى داود 

 دار الحديث   2001ـ 1423 ختصر منهاج القاصدينم 

 دار الحديث   2166/2002 تفسير القرآن العظيم البن كثير 

ببليوجرافيددددددددا رسددددددددائل الماجسددددددددتير التاريخيددددددددة  

والحضدددددارية علدددددى مسدددددتوى الجامعدددددات العربيدددددة 

 واألجنبية 

 الطاووس لإلعالن  م 1999

خية والحضارية ببليوجرافيا رسائل الدكتوراه التاري 

 على مستوى الجامعات العربية واألجنبية

 الطاووس لإلعالن  م 1999

القضية المصرية من االسدتبداد إلدى الثدورة فدي فكدر 

 األفغاني  

إصدار مجلة الدراسات العربية  م  2003 

 كلية دار العلوم  

 تابع 
 

 الناشر رقم اإليداع اسم الكتاب م

مجلة الدراسات   2003يناير  فكر النابلسي المسائل العقدية في   35

 العربية

مالمي الفكر الشيعي االثنا عشري مع تحقيق كتاب   36

 الحجج القطعية في اجتماع الفرق اإلسالمية 

مجلة الدراسات  إصدار خا  

 العربية

 مطبعة العصر   2003 مدخل إلى علم الفهرسة والتصنيف   37

 مطبعة العصر   2003 مقدمة في علم التحقيق   38

 
 


	بسم الله الرحمن الرحيم
	بيانات شخصية
	سجل البحث العلمي :
	يشرف على رسالتان للدكتوراه وسبع رسائل للماجستير في مجال الفلسفة والشريعة ولم تمنح بعد.
	الأنشطة العلمية الأخرى  :


	بيان بالإصدارات والمؤلفات الخاصة
	أولاً التأليف : ـ
	(1) قراءة في فكر النزارية    5417/95   مكتبة الزهراء
	(2) هوية المغترب     5889/2002  مطبعة العصر
	(3) عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 11941/2002 الطاووس للإعلان
	(4) مدينة الرياض ماض عريق وحاضر مشرق        11939/2002 الطاووس للإعلان
	(5) دور الملك عبد العزيز في استرداد الرياض        11940/2002 الطاووس للإعلان
	(6) القضية المصرية من الاستبداد إلى الثورة في فكر جمال الدين الأفغاني 2003   مطبعة العصر
	(7) المسائل العقدية في فكر النابلسي في مصنفاته     نشر مجلة الدراسات العربية يناير 2003



	ثانياً : كتب الدراسات والمحاضرات : ـهذه الدراسات إنتاج فكرى مشترك بين أعضاء هيئه التدريس بقسم الفلسفة الإسلامية
	(5) دراسات في الفلسفة والأخلاق ج2 بالاشتراك18471/2002  مطبعة العصر
	رابعاً : إصدارات منشورة ثقافية : ـ
	خامساً : المشرف العام على :
	سادساً : الكتب التي قام بتحقيقها بمفرده : ـ
	إصدار خاص

	سابعاً : دراسات منشورة في الوثائق الإسلامية : ـ
	ثامناً : أبحاث منشورة : ـ
	• المؤتمرات العلمية  :
	تاسعاً : كتب تحقيق مشترك (وآخرون) : ـ
	(1) شفاء العليل في القضاء والقدر   رقم الإيداع 5412/95   دار الحديث




