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 قوص . -قنا  –محل الميالد : جمهورية مصر العربية 

 . الجنسية: مصري 

 . الجامعة : المنيا 

 . الكلية : دار العلوم 

 سالمية .القسم : الفلسفة اإل 

  . الدرجة العلمية :استاذ مساعد 

  : الفلسفة . التخصص العام 

  : الفلسفة اإلسالمية .  التخصص الدقيق 

  كليةة  -جامعةة المنيةا  -محافظةة المنيةا –العنوان الدائم بمصر : جمهورية مصر العربية

 قسم الفلسفة اإلسالمية . –دار العلوم 

  : 0110688983الهاتف الجوال بمصر 

  ailm-E :mahmoudmassoud@hotmail.com 

 

 المؤهالت العلمية

 

  م بتقةدير ججيةد جةدا    1993مةايو  –ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسةالمية- 

 .جامعة المنيا  –كلية دار العلوم 

  م .1994جامعة المنيا  –كلية دار العلوم  –فلسفة إسالمية تمهيدي ماجستير 

  بعنةوان : الفكةر السياسةي  –ماجستير في العلوم اإلٌسةالمية ففلسةفة إسةالميةف

 .جامعة المنيا –م  كلية دار العلوم 1996 /15/6عند اإلباضية  بتقدير جممتاز 

  هو:دكتوراه في العلوم اإلسالمية ففلسفة  إسالميةف  بعنوان 

(la pensée politique en rapport avec la religion chez Ernest 

Renan et Muhammad Abduh ; étude comparative) 

الفكر السياسي الديني عند ارنست رينان ومحمد عبده ف دراسة مقارنةف    :وترجمته

 3م   كلية الغات بجامعة ليون 24/11/2004 –جبمرتبة الشرف األولى مع التهنئة 

 . فرنسا

 

 

 التسلسل الوظيفي 

 

 : جامعةةةة  –كليةةةة دار العلةةةوم  -م قسةةةم الفلسةةةفة اإلسةةةالمية 13/11/1993معيةةةد

 . المنيا

  : جامعة المنيا –كلية دار العلوم  -قسم الفلسفة اإلسالمية  7/7/1996مدرس مساعد .
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  : جامعةةة  –كليةةة دار العلةةوم  -م قسةةم الفلسةةفة اإلسةةالمية 2005 /29/3مةةدرس

 . المنيا

 

 

 عضوية الجمعيات العلمية

 

 م وحتى تاريخه.2007عية الفلسفية المصرية بالقاهرة منذ عضو الجم 

 

 األبحاث العلمية المنشورة

 

  مفهوم الحرية بين الغرب والعالم اإلسالمي ف نموذج فليستيه المنيه و الطهطاوي

واألفغاني ف منشور باللغة الفرنسية،  مؤتمر العالم اإلسالمي والغرب. فالحوار 

   2006فبراير  3إلى  1فترة من في ال، 3الثقافيف جامعة ليون 

  .بعض المفاهيم الجوهرية عند التستري والحكيم الترمذي وأثرها في الطرق الروحية

والبحث منشور باللغة الفرنسية مع ملخص واف باللغة العربية، جبحث مشترك مع 

فرنسا ،  3دكتور جنفيف جبيو إستاد ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية جامعة ليون 

الدولي الثالث لكلية دار العلوم حولف العلوم اإلسالمية والعربية وقضايا  المؤتمر

مارس  6إلى  4اإلعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرةف في الفترة من  

2007. 

  األسس السياسية والدينية للعلمانية الغربية. المؤتمر الدولي الرابع لكلية دار العلوم

-9فة العربية اإلسالمية: الوحدة والتنوعف، في الفترة من جامعة المنيا حول ف الثقا

 م.2008مارس 11

  األثر األرسطي في الفلسفة اإللهية عند الفارابي وتوما اإلكويني، مجلة كلية اآلداب

 .2009جامعة المنيا يناير 

  موقف الفالسفة اليونان من الدين دراسة في فكر أبى الحسن العامري، الندوة

أكتوبر  7-5ة الفلسفية المصرية بالقاهرة الموروث والوافد من العشرون للجمعي

2009. 

 السادس لكلية دار  الكالبية وآراؤهم الكالمية بين األشعري وابن تيمية، المؤتمر الدولي

ديسمبر  29إلى  27العلوم حول ف الذات واآلخر في الثقافة العربية واإلسالمية ف من 

2009 . 

 بحث  ا بالنحو اليوناني لمايكل كارتر دراسة وتعليقجذور النحو العربي وعالقته

مشترك مع دكتور عبد المنعم السيد أستاذ علم اللغة المساعد بكلية دار العلوم جامعة 

 .  2006مجلة األلسن للترجمة العدد السابع يناير يونيه  المنيا، 

 المؤتمرالمرجعية العليا بين اإلسالم والغرب دراسة في فكر محمد أركون ، 

العلمي التاسع لكلية دار العلوم جامعة الفيوم ف اإلبداع والحرية في الثقافة 

 م. 2007أبريل  11-10العربية واإلسالميةف، في الفترة من 

 التجديد في درس العقيدة اإلسالمية بين محمد عبده ومحمد عبد الوهاب ،

معة الفيوم المؤتمر العلمي األول لقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم جا

ف، -مدارسه ومناهجه -حول ف التجديد في الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر

 م.2008أكتوبر  29-27في الفترة من 

 

 اللغات والكمبيوتر



 

  حصل على شهادةICDL  م .10/5/2005بتاريخ 

 . معرفة جيدة باللغة الفرنسية واالنجليزية 

 

 دورات تدريبية وتربوية

 

 جامعةةة  –بويةةة جالثامنةةة  فةةي التةةي نظمتهةةا كليةةة التربيةةة الةةدورة التدريبيةةة التر

 .1994 /12/25المنيا في الفترة من 

  21/2/2005إلةةى  12/2الةةدورة التدريبيةةة لتكنولوجيةةا التعلةةيم فةةي الفتةةرة مةةن .

 –كليةةة التربيةةة النوعيةةة  –مركةةز تكنولوجيةةا تطةةوير التعلةةيم وخدمةةة المجتمةةع 

  جامعة المنيا

 من مركةز الدراسةات المعرفيةة  2009فبراير  7/12ية في الفترة دورة المنهجية اإلسالم

 .والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي

  

 وضمان الجودة واإلعتماد FLDPدورات تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 

  دورة فاتخةاذ القةةرار وحةل المشةةكالتف مةن مركةةز تطةوير قةةدرات أعضةاء هيئةةة

 28 – 26الفتةةرة فةةي الفتةةرة مةةن فةةي  FLDPالتةةدريس ومعةةاونيهم والقيةةادات 

 م.2005ديسمبر 

  دورة فالجوانةةا الماليةةة والقانونيةةة فةةي األعمةةال الجامعيةةةف مةةن مركةةز تطةةوير

فةةي الفتةةرة فةةي  FLDPقةةدرات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومعةةاونيهم والقيةةادات 

 م.2006أبريل  4 – 3الفترة من 

  درات أعضةاء دورة فاستخدام التكنولوجيةا فةي التةدريسف مةن مركةز تطةوير قة

 – 21فةي الفتةرة فةي الفتةرة مةن  FLDPهيئة التدريس ومعةاونيهم والقيةادات 

 م.2006نوفمبر  23

  دورة فمعايير الجودة في العملية التدريسيةف من مركز تطةوير قةدرات أعضةاء

ينةةاير  17 – 15فةةي الفتةةرة مةةن  FLDPهيئةةة التةةدريس ومعةةاونيهم والقيةةادات 

 م.2008

  بحثيف من مركز تطوير قدرات أعضةاء هيئةة التةدريس دورة فإدارة الفريق ال

أغسةةطس  28 – 26فةةي الفتةةرة فةةي الفتةةرة مةةن  FLDPومعةةاونيهم والقيةةادات 

 م.2008

  دورة فنظةةةام السةةةاعات المعتمةةةدةف مةةةن مركةةةز تطةةةوير قةةةدرات أعضةةةاء هيئةةةة

أغسةةطس  28 – 26فةةي الفتةةرة مةةن  FLDPالتةةدريس ومعةةاونيهم والقيةةادات 

   م.2008

 

 النشاط داخل الكلية

 

  2007/2008 عةةن العةةام الجةةامعيمؤسةةس جمعيةةة الحكمةةة العلميةةة والمشةةرف عليهةةا ،

2008/2009 

  2006/2007،  2006-2005عضوية لجنة البيئة وخدمة المجتمع عن العام الجامعي 

  2009-2008، 2008-2007عضوية لجنة المكتبة عن العام الجامعي. 



 2010-2009 عن العام الجامعيالب بالكلية عضوية  لجنة شئون التعليم والط  . 

  عضو الفريق المشكل من وحةدة توكيةد الجةود بكليةة دار العلةوم جامعةة المنيةا ومخةتص

التةابع   CIQAPبالتخطيط االستراتيجي كأحد مقومةات التقةدم للحصةول علةى مشةروع 

 بمؤسسات التعليم العاليوالتـأهيل لالعتماد  لبرنامج التطوير المستمر 

 و لجنة وضةع الجةداول الدراسةية لجميةع الفةرق الدراسةية األربعةة لكليةة دار العلةوم عض

 .2009/2010عام 

  المشةةةاركة فةةةي ورشةةةة عمةةةل لصةةةندوق العلةةةوم وتنميةةةة التكنولوجيةةةةSTDF – قطةةةاع

 . 9/3/2010اإلنسانيات واالجتماع في يوم 

 

 النشاط داخل الجامعة

 

 2006عهد إعداد القادة بحلوان عام ريادة الفوج  السادس لطالب جامعة المنيا بم . 

 

 النشاط الخدمي المجتمعي

 

 كاتا مقال شهري بمجلة الوعي اإلسالمي الكويتية 

 أستاذ بمعهد إعداد الدعاة بوزارة األوقاف 

 استاذ بمعهد إعداد الدعاة بالجمعية الشرعية للعامليين بالسنة المحمدية 

  إمام وخطيا بوزارة األوقاف المصرية 

 

 لعلمية واإلدارية وغيرها خبرات ا

 

  2009وحتى نوفمبر  2006أمانة مجلس قسم الفلسفة اإلسالمية من يناير 

  وحتى اآلن 2007المنسق األكاديمي لقسم الفلسفة اإلسالمية منذ 

  وضةةةع الجةةةداول الدراسةةةية لجميةةةع الفةةةرق الدراسةةةية األربعةةةة لكليةةةة دار العلةةةوم عةةةام

2009/2010. 

 

 خبرات تدريسية وطالبية

 

تدريس العديد من المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس بكلية دار العلوم جامعة  

 المنيا والقيام باالمتحانات الخاصة بتلك المرحلة وهذه المقررات الدراسية هي:   

 الفرقة األولى

   مدخل لدراسة الفلسفة واألخالق 

 الفرقة الثانية

   منطق وعلم كالم 

 الفرقة الثالثة 

 مدخل وقضايا –مية الفلسفة اإلسال 

 عقيدة إسالمية 



 ثقافة إسالمية 

 الفرقة الرابعة     

  تصوف وفكر إسالمي حديث 

 مقارنة أديان 

 مناهج بحث 

 وقام بتدريس الدراسات العليا المقررات التالية جدبلومات  :

 الفرقة األولى

  الفلسفة اإلسالمية 

 علم الكالم 

 الفرقة الثانية

 أخالق 

  التصوف 

 

 لعلمية:المؤتمرات ا 

 

 ما شارك فيها بأبحاث محكمة : -1

  ، مؤتمر ف العالم اإلسالمي والغرب... الحوار الثقافيف في مدينة ليون بفرنسةا

وعنوان البحث: مفهةوم   2006فبراير  3إلى  1، في الفترة من  3جامعة ليون 

الحريةةة بةةين الغةةرب والعةةالم اإلسةةالمي ف نمةةوذج فليسةةتيه المنيةةه و الطهطةةاوي 

 اني ف.واألفغ

  المةةؤتمر الةةدولي الثالةةث لكليةةة دار العلةةوم حةةولف العلةةوم اإلسةةالمية والعربيةةة

 4وقضايا  اإلعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرةف في الفترة مةن  

، وعنوان البحث: بعض المفاهيم الجوهريةة عنةد التسةتري 2007مارس  6إلى 

 والحكيم الترمذي وأثرها في الطرق الروحية.

 مةةؤتمر الةةدولي السةةادس لكليةةة دار العلةةوم حةةول ف الةةذات واآلخةةر فةةي الثقافةةة ال

، وعنةةةوان البحةةةث:  2009ديسةةةمبر  29إلةةةى  27العربيةةةة واإلسةةةالمية ف مةةةن 

 الكالبية وآراؤهم الكالمية بين األشعري وابن تيمية.

  المؤتمر العلمي األول لقسم الفلسةفة اإلسةالمية بكليةة دار العلةوم جامعةة الفيةوم

ف، -مدارسةه ومناهجةه -ف التجديد في الفكر اإلسةالمي الحةديث والمعاصةر حول

م، وعنةةوان البحةةث: التجديةةد فةةي درس 2008أكتةةوبر  29-27فةةي الفتةةرة مةةن 

 العقيدة اإلسالمية بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده.

  المؤتمر العلمي التاسع لكلية دار العلوم جامعة الفيوم حةول ف اإلبةداع والحريةة

م، 2007أبريةةةل  11-10الثقافةةةة العربيةةةة واإلسةةةالميةف، فةةةي الفتةةةرة مةةةن فةةةي 

وعنةةوان البحةةث: المرجعيةةة العليةةا بةةين اإلسةةالم والغةةرب دراسةةة فةةي فكةةر محمةةد 

 أركون.

  المؤتمر الةدولي الرابةع لكليةة دار العلةوم جامعةة المنيةا حةول ف الثقافةة العربيةة

م، وعنةةوان 2008رس مةةا11-9اإلسةةالمية: الوحةةدة والتنةةوعف، فةةي الفتةةرة مةةن 

 البحث: األسس السياسية والدينية للعلمانية الغربية.

 ما شارك فيها بالحضور والمناقشة: -2



  المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم الفلسفة اإلسالمية لكلية دار العلوم جامعةة

القاهرة حول ف آفاق التفاعل بين الفكر اإلسةالمي والفكةر الغربةيف، فةي الفتةرة 

 م.2010بريل أ 19-18من 

 ما شارك فيها بالتنظيم واإلدارة : -3

  التنظيم والمشاركة بالحضور والمناقشة للمؤتمر الدولي األول لكلية دار العلوم

 5حةةولف منةةةاهج التجديةةةد فةةةي العلةةةوم اإلسةةةالمية والعربيةةةة ف فةةةي الفتةةةرة مةةةن 

 م .2005مارس 7:

 اني لكلية دار العلوم التنظيم والمشاركة بالحضور والمناقشة للمؤتمر الدولي الث

 م .2006حولف اإلستشراق وأثره في العلوم اإلسالمية والعربيةف في مارس 

  التنظةةيم والمشةةاركة بالحضةةور والمناقشةةة للمةةؤتمر الةةدولي الخةةامس لكليةةة دار

 11إلةى  9العلوم حول ف إسهام العلماء المسلمين في الحضةارة العالميةةف مةن 

 .2008مارس 

 

 

 

 

 الجامعية: لى الرسائلاإلشراف العلمي ع

أشةةرفت علةةى سةةبع رسةةائل ماجسةةتير مشةةرفا مشةةاركا  بجامعةةة المنيةةا  و مةةا تةةزال تحةةت 

 اإلشراف

 

 الموضوع تاريخ التسجيل االسم م

الهوية اإلسالمية في  18/12/2005 أسماء محمد على 1

 مواجهة تحديات العولمة

محمود سليمان  2

 أصر

العقل عند محمد عابر  18/12/2005

 ابريالج

عادل محمد  3

 محمود

يوسف القرضاوي مفكرا  18/12/2005

 إسالميا  

منهج الكشف الذوقي بين  25/12/2006 أحمد على ثابت 4

محي الدين بن عربي 

 والشعراني

عبد الرازق محمد  5

 السعيد

الفكر األصولي عند شيخ  18/12/2005

 اإلسالم ابن تيمية

زينا مصطفي  6

 صابر

فكر اإلسالمي من موقف ال 25/12/2006

التنوير في الفكر العربي 

 المعاصر

على عبد السالم  7

 محمد على

فكر سالمة موسي رؤية  25/12/2006

 نقدية
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