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 * المؤهلات الدراسية

جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب  0 ليسانس في الدراسات الفلسفية واالجتماعية-1

 بتقدير عام " جيد " 1968دور يونية 

بتقادير عاام  19/5/1983ماجستير في العلوم اإلسالمية )الفلسفة اإلساالمية فاي -2

كليااة دار  [نشاا ة الماانلر الريا ااي فااي الفكاار اإلسااالمي  ]"ممتااا " فااي مو ااوع 

 0العلوم جامعة القاهرة

 

MINIA UNIVERSITY 
FACULTY OF DAR EL` ULOOM 
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 جامعة المنـــيا

 كلية دار العلوم

 364524/086ت: 

 مكتب الوكيل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 



بتقدير عام  14/6/1987في  [الفلسفة اإلسالمية  ]مية دكتوراه في العلوم اإلسال-3

تطبيق المنلر الريا ي في البحا  العلماي  ]"مرتبة الشرف األولي" في مو وع 

 [عند علماء المسلمين   "كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

 

 * المعرفـــــــــــة باللغــــــــــات
 اإلنجليزيــــــة

 

 * الخبرات التدريسية
 0وحتى اآلن 1988ريس بكلية دار العلوم جامعة المنيا منذ عام التد -

التااادريس بجامعاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالمية بالساااعودية مااان عاااام  -

 م1997م:1991

 

 * الإشراف علي الرسائل العلمية

 الرسائل التي نوقشت أولاً:

باحث النبوة بين فخر الدين الرازي وابن عربي )دراسة مقارنة( "دكتوراه" لل-1

 م28/11/1998محمد عبد الحميد محمد وقد منحت الدرجة في /

عقيدة ختم النبوة بين العقل والنص "دكتوراه" للباح /جمال الحسيني أبو فرحه -2

 م31/8/1999وقد منحت الدرجة في 

للباح /أشارف محماد  "ماجساتير" النظرية األخالقية عناد أباي الحسان الحرالاي-3

 0م20/7/2001أحمد بركات نوقشت بتاريخ 

للباحثة/عبير محمد عبد هللا نوقشت بتاريخ  "ماجستير" ة في التصوفأدور المر-4

 0جامعة القاهرة –م بكلية دار العلوم 12/1/2002

للباح /أمجااد ساايد  "دكتااوراة" الفلساافة األخالقيااة عنااد محيااي الاادين باان عربااي-5

 0م23/5/98محمد ، وهي مسجلة بتاريخ 

للباحا /خل  عباد هللا عباد  "دكتاوراه" الادين بان عربايأفعال العباد عناد محياي -6

 0م24/7/2000الجواد مسجلة بتاريخ 

للباح /محماد ساليمان  "ماجساتير" هاـ64األ ارقة في العصر األماوي مان عاام -7

 0م26/12/98علي أحمد مسجلة بتاريخ 

 "ماجساتير" عالقة المعرفة باألخالق بين الفارابي وابان باجاة )دراساة مقارناة(-8

 0م27/6/99باح /فرج أنور السيد حسن مسجلة بتاريخ لل

للباحاا /عمر مسااماعيل  "ماجسااتير" اآلراء الكالميااة لامام/حمياادان باان يحيااي-9

 0م8/5/2000فكري عبد القادر مسجلة بتاريخ 

هااـ ومنلجااه الصااوفي ماا  تحقيااق 849محمااد باان عماار باان أحمااد الوسااطي ت -10

للباحاا /عمران صاابره مسااماعيل "ماجسااتير"  ودراسااة كتابااة )قواعااد الصااوفية(

 0م25/6/2001مسجلة بتاريخ 



 "ماجسااتير" باان تيمياة )دراسااة مقارناة(االحاب اإلللااى والفنااء بااين الوزالاى و-11

م بكلية دار العلاوم جامعاة 22/8/2004للباح /عصام محمد موسى نوقشت بتاريخ 

 0المنيا

للباحث  "ماجستير" النفس بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم )دراسة مقارنة(-12
 0م6/6/2005بتاريخ  نوقشتمحمود أحمد زهران 

منهج االصالح بين الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية )دراسة مقارنة( -13

م بكلية دار 21/1/2006"ماجستير" للباحث/محمد عبد الاله محمد نوقشت بتاريخ 
 العلوم جامعة القاهرة .

ة نقدية( رسالة  ماجستير للباحثة/ هبة إسماعيل مظهر آراؤه وأفكاره )رؤي  -14

جامعة المنيا  –م بكلية دار العلوم 6/4/2007فتحي محمد عبد العظيم نوقشت بتاريخ 
. 

 

 الرسائل التي يقوم باإلشراف عليلا ثانياً :

"مقارنة األديان بين أبي الحسن العامرى وأبن قيم الجوزية "ماجستير" -1

 0م27/6/1999ي مسجلة بتاريخ للباحث/أحمد ماهر عبد الجليل مهن

"أثر علم الكالم في الفكر السياسي عند الشيعة األثنا عشرية "ماجستير" -2
 0م20/12/2004للباحثة/منى كمال هارون مسجلة بتاريخ 

"عبد الرحمن بدوي وموقفة من الفكر الغربي""ماجستير" للباحث/إسماعيل علي -3

 0م20/6/2005محمد مسجلة بتاريخ 
لبحث في العلوم اإلسالمية عند اإلمام الجوينى "دكتوراة" للباحث/عمران "مناهج ا-4

 0م18/1/2004صبرة إسماعيل مسجلة بتاريخ 

اآلراء الكالمية في تفاسير القرن الثامن الهجري )دراسة مقارنة( "دكتوراه" -5
 0م25/9/2005للباحث/محمود السعيد إبراهيم الورقى مسجلة بتاريخ 

الكتاب المقدس والقرآن الكريم )دراسة مقارنة( "دكتوراة"  "قضايا المرأة في-6

 م.25/9/2005للباحث/محمود أحمد زهران مسجلة بتاريخ 
المسائل العقدية بين الحنابلة والظاهرية )دراسة مقارنة( ماجستير للباحث/ محمد  -7

 م .25/12/2006عبد الغني علي مسجلة بتاريخ 
لسيوطي )ماجستير( للباحث/ محمد مرعي عبد قضايا العقيدة عند جالل الدين ا -8

 م.25/12/2006الرازق مسجلة بتاريخ 

المنهج النقدي عند جالل الدين السيوطي )ماجستير( للباحث/ إبراهيم حجاجي  -9
 م.25/12/2006أحمد حسن مسجلة بتاريخ 

المنطق ومناهج البحث عن مفكري في القرن العشرين )ماجستير( للباحث/  -10

 م .25/12/2006لحميد عثمان مسجلة بتاريخ عمر عبد ا
مناهج البحث في العلوم اإلسالمية عند القاضي أبي بكر الباقالني )دكتوراه(  -11

 م .11/6/2007للباحث/ أحمد ماهر عبد الجليل مسجلة بتاريخ 

 والجوائــــز. * المنـــح البحثيــة والتنمويـــــة



كية للدراسة بجامعتي كورتبك، وسكنس في منحة دراسية للواليات المتحدة األمري -

 م. 1981مجال تنمية الموارد البشرية عام 

 0م2005الحصول علي لقب وجائزة األستاذ المثالي للجامعة عن عام  -

 * عضوية اللجان العلمية والمهنية

 0عضو الجمعية الفلسفية المصرية-1

 م(5/5/98ريخ رئيس لجنة شئون البيئة بالكلية بقرار مجلس الكلية )بتا-2

 م(12/4/99عضو لجنة شئون التعليم والطالب بقرار مجلس الكلية )بتاريخ -3

 م(16/4/2000لجنة الدراسات العليا بقرار مجلس الكلية )بتاريخرئيس -4
( فاي 140عضو مجلس مدارة مركز المخطوطات العربية بقارار رئايس الجامعاة رقام )-5

 0م22/2/98

ة )مجلاة محكماة( بقارار األساتاذ الدكتور/عمياد الكلياة رئيس هيئة تحرير مجلة الكليا-6

 م(.28/2/98)بتاريخ 

( بتاااااريخ 334عضااااو لجنااااة المكتبااااات بالجامعااااة قاااارار رئاااايس الجامعااااة رقاااام)-7

 0م3/4/2004

رئايس الجامعاة  ارعضو لجنة تنمية ملارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قار-8

 0م26/4/2004( بتاريخ 438رقم )

 0لفرعي لمركز نشر وتو ي  الكتاب الجامعي بالكليةعضو الجلا  ا -9

 عضو لجنة "مشروع  مان الجودة واالعتماد" للتعليم العالي بالكلية . -10

عضاااو اللجناااة العلمياااة الدائماااة لترقياااة األسااااتذة )محكااام( باااالمجلس األعلاااى  -11

 للجامعات .

( 418الجامعااة رقاام )  عضااو المجلااس األعلااى لت ديااب الطااالب ، قاارار رئاايس -12

 م .14/4/2008بتاريخ 

 * الخبرات العلمية والإدارية وغيرها

 وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة )سابقاً(-

 وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث )حالياً(-

 العلمية * المؤتمرات والندوات واللقاءات

 0م1989الجزائر(  –ندوة المنلجية في الفكر اإلسالمي )قسنطينة -1

 0م1990ليبيا(  –ندوة ختم النبوة )طرابلس -2

 0م1991ندوة نحو علم كالم جديد ، كلية أصول الدين ، جامعة األ هر -3
المشااركة فااي أعمااال ناادوة تطااوير التعلاايم بجامعاة اإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية -4

 0رياضبال

اإلماام القرطباي( الااذي تام عقااده  –مقارر اللجناة العلميااة لما)تمر )أعاالم الصااعيد -5

 0م16/1998-14بالكلية في الفترة من 

عضو لجنة األعداد لندوة المخطوطات العربية التى انعقدت بالكلية في الفترة من -6

 0م18-19/10/98



خيل فاي التاراث العرباي المشاركة فاي النادوة العلمياة الدولياة عان )األصايل والاد-7

 0م28/11/98-27اإلسالمي( تونس 

 0رفاعة الطلطاوى( –مقرر اللجنة العلمية لم)تمر )أعالم الصعيد -8

 0ندوة الفلسفة في مصر في مائة عام ، كلية اآلداب جامعة القاهرة-9

ناادوة اإلساااالم وحاااوار الحضاااارات ، كليااة دار العلاااوم جامعاااة القااااهرة ماااارس -10

 0م2000

شاركة في فعاليات الم)تمر السنوي الرابا  لكلياة الشاريعة بجامعاة الزرقااء الم-11

 0م28/12/2001ملي  25/12األهلية باألردن في الفترة من 

المشاركة في فعاليات ندوة " أبن رشد نلاية قرن وبداياة قارن" والتاي نظملاا -12

 0م14/5/2002-11/5المجلس األعلى للثقافة في الفترة من 
عمل معايير جودة التعليم في مجال الدراسات اإلسالمية باالشتراك بين عضو ورشة -13

-12جامعااااة المنيااااا ورابطااااة الجامعااااات اإلسااااالمية والتااااي عقاااادت فااااي الفتاااارة ماااان 

 0م13/11/2005

المشاركة في اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة اإلساالمية والتاي عقادت فاي -14

 م19/9/2005-17 -هـ 15/8/1426-13رحاب جامعة أم القرى في الفترة من 

 ببح  بعنوان: 

 " مناهر التفكير العلمي بين ابن تيمية وعلماء األصول "

ناااادوة تااااونس حااااول حااااوار الحضااااارات  المنعقاااادة بكليااااة العلااااوم اإلنسااااانية -15

 م25/2005-23واالجتماعية بجامعة تونس في الفترة من 

 ببح  بعنوان:

 ين ومناطقة أوربا المحدثين "" مناهر التفكير العلمي بين علماء المسلم

ندوة تونس حول " صورة  اآلخر في الحضارة العربية واإلسالمية، ُعقدت  -16

-14بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تونس في الفترة من 

 م.17/4/2007

المشاركة في م)تمر و ارة الثقافة الجزائرية عن الفتوة الروحية في اإلسالم  – 17

م ببحاا  2008ديساامبر  17 – 14قااد بمدينااة تياازي أو و فااي الفتاارة ماان الااذي انع

 بعنوان 

 "الوالية الصوفية رؤية تحليلية "  

 * الأعمال البحثية والمطبوعات

 كتب منشورة-1

تطبياق الماانلر الريا اي فااي البحا  العلمااي عناد علماااء المسالمين دار الوفاااء ، -1

 0م1990القاهرة 

 0م1991والمتصوفة ، مكتبة الزهراء ، القاهرة نظرية اإلمامة بين الشيعة -2

 0م1992مشكالية الزمان في فلسفة الكندي ، مكتبة الزهراء ، مكتبة القاهرة -3

 0م1993موق  الشلر ستاني من الفكر الفلسفي ، مكتبة الزهراء ، القاهرة -4

نزعتااه العقليااة وأثرهااا فااي الفلساافة الموربيااة ، مكتبااة الزهااراء، 00اباان تااومرت-5

 0م1993لقاهرة ا



اباان الساايد البطليوسااي وقضااية التوفيااق بااين الاادين والفلساافة ، مكتبااة الزهااراء، -6

 م1994القاهرة 

قواعااد الماانلر القرعنااي عنااد شاايخ اإلسااالم اباان تيميااه ، الرياااض ، الساااعودية -7

 0هـ1413

نظرية الرؤي واألحالم وصلتلا بالنبوة عند مفكري اإلسالم ، نشر مكتبة الزهراء -8

 0م8188/1996قاهرة ، رقم ميداع بال

عالمة األثنا عشرية )ابن المطلر الحلي وعراؤه الكالمية( نشر دار اللداية للنشر -9

 0م9898/1997والتو ي  بالقاهرة رقم ميداع 

رسالة في مثبات المفارقاات بلميناار بان المر باان )تقاديم وتعلياق( نشار مكتباة -10

 0م7968/1995الزهراء بالقاهرة ، رقم ميداع 

الجوانب األخالقية في كتابات مفكاري الموارب ، نشار مكتباة الزهاراء بالقااهرة -11

 21/3/99رقم ميداع 

بحوث ودراسات في الفلسفة الموربية، نشر المكتب المصري الحدي  القااهرة  -12

 م2007

 أبحـاث منشورة-2

بر الحوار المنلر بين النظرتين األحادية والتعددية )من منظور مسالمي( مجلة من-1

 0م1990

التقييم األبستمولوجي والمنلجي إلسلامات علماء المسالمين فاي مجاال الطبيعاة -2

 0م1990والفلك ، مجلة منبر الحوار 

االسااتقراء والعليااة بااين المساالمين والوااربيين )دراسااة مقارنااة( مجلااة المسااالم -3

 0م1990المعاصر 

اسااات العربيااة )علميااة األحبااا، ، وعراؤهاام الكالميااة بحاا  منشااور بمجلااة الدر-4

 0م1998العدد الثال  يناير  –محكمة( المجلد الثال  

أثر الريا يات في الفلسافة ، بحا  تمات المشااركة باه وملقااؤه شافاهه بالجلساة -5

العلمية المسائية األولي بالندوة العلمية الدولية التي انعقدت بكلية العلاوم اإلنساانية 

 ت عنوان:واالجتماعية بجامعة تونس األولي تح

 " األصيل والدخيل في التراث العربي اإلسالمي "                      

 0م الجملورية التونسية28/11/1998-27في المدة من 

أ مااة الثقافااة فااي المجتماا  اإلسااالمي ماان منظااور الفلساافة الرشاادية "بحاا  تاام -6

 نياتحكيمه ومنشور بمجلة كلية الدراسات العربية )علمية محكمة( جامعة الم

 إلقاء بحث بعنوان:

 "منلر علماء المسلمين في تدوين السنة وكتابة التاريخ"

-25مااااا)تمر كلياااااة الشاااااريعة بجامعاااااة الزرقااااااء "األردن" فاااااي الفتااااارة مااااان -7

 م28/12/2001

 ملقاء بح  بعنوان:

 "الجوانب األخالقية في كتابات ابن رشد الفلسفية"          



بن رشاد نلاياة قارن وبداياة قارن( فاي الفتارة ندوة المجلس األعلى للثقافة عن )ا-8

 0م14/5/2002 – 11/5من 

 

 

 

 كتب جامعية-3

 مدخل وقضايــا00الفلسفة العامة-

 مناهر التفكير العلمي -

 دراسات في  المنطق ومناهر البح -

 دراسات في الفلسفة اإلسالمية  -

 أسس البــح  العلــمي -

 التصـوف اإلسالمـــــي-
 يقوم بتدريسلا المو وعات التي-4
 فالسفــة اإلســالم  -

 تاريخ العلوم عند العـرب -

 مناهر التفكير العلمي -

 المنطــق ومناهر البح  -

 الثقـــافة اإلسالميــة -

 األخـــــــالق -
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