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 أوال : المؤهالت العلمية : 

 بتقدير عا  جيد 1988سو  اإلسالمية او  مايو ليسان  في السغة العربية والع  

 جدا من كسية اا  العسو  جامعة المنيا . 

   ماجسممتير فممي العسممو  اإلسممالمية مممن ةسممم الفسسممفة اإلسممالمية بكسيممة اا  العسممو

   بتقدير ممتاز .28/9/1993جامعة المنيا بتا يخ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم



  تمت معاالة ا جة الدكتو اه بد جمة المدكتو اه فمي العسمو  اإلسمالمية رالفسسمفة

ج 40اإلسالميةج الممنوحة من اا  العسمو  وذلمب بقمرا  الم سم  ا عسم   ةمم ر

   . 25/6/2001بتا يخ 

 ثانيا : التدرج الوظيفي : 

 سو  حالياج جامعة المنيا اعتبا ا من عين معيدا بكسية الد اسات العربية راا  الع

25/3/1989 .   

  عين مد سا مساعدا بكسية الد اسات العربيمة راا  العسمو  حاليماج جامعمة المنيما

   . 26/10/1993اعتبا ا من

  31/7/2001عين مد سا بكسية اا  العسو  جامعة المنيا اعتبا ا من .   

 منيا اعتبا ا من  عين أستاذاً مساعداً بكسية اا  العسو  جامعة ال 

  عمل معا اً ب امعمة الفماتب بال ماهيريمة العربيمة السيبيمة الشمقيقة فمي الفتمرة فمي

  .  2009  يل  2007الفترة من 
 

 

 ثالثاً التدريس : 

التمممد ي  ل مممالب السمممنوات ا  بمممل ا ولممم  بالكسيمممة منممم  العممما  ال مممامعي  .1

العاممممة   وحتممم  اون وذلمممب فمممي الممممواا اوتيمممة : الفسسمممفة 2001/2002

وا خالق ، المن م  وعسمم الكمال  ، الفسسمفة اإلسمالمية ، التصموك والفكمر 
 اإلسالمي الحديث ، مناهج مفكري اإلسال  ر اختيا ي ج . 

التمد ي  ل مالب الفممرةتين ا ولم  وال انيممة لسمدبسو  الخمماس فمي الدا سممات  .2

   وحت  اون ، وذلب في المواا2003/2004اإلسالمية من  العا  ال امعي 
اوتيممة : عسممم الكممال  ، منمماهج البحممث الفسسممفي ، التصمموك اإلسممالمي ، و 

 ا خالق اإلسالمية .

التممد ي  ل ممالب السممنة التمهيديممة لسماجسممتير بقسممم الفسسممفة اإلسممالمية فممي  .3
   وذلب في مااة االستشراق رمااة اختيا يةج 2005/2006العا  ال امعي 

بقسممم الفسسممفة اإلسممالمية فممي التممد ي  ل ممالب السممنة التمهيديممة لسماجسممتير  .4

  فمي ممااة منماهج البحمث الفسسمفي ، و ممااة 2010/  2009العا  ال امعي 
 مقا نة ا ايان  ر اختيا ي ج . 

 

 رابعاً . األبحاث المنشورة

ج بحممث منشمممو  بم سمممة 330أسمم  ال مممدل عنمممد أبممي الحسمممن ا شمممعري رت   .1

جامعممة المنيمما ج العممدا  –الد اسممات العربيممة رالم سممة العسميممة لكسيممة اا  العسممو  
   . 2002السابل يناير 

مممنهج يابممات وجمموا ى تعممال  بممين اإلممما  فخممر الممدين الممراز  و القممدي  توممما  .2

اإلكمموين  ، بحممث مفممد  يلمم  ممملتمر فخممر الممدين الممراز  و أسمم  الن ريممة فمم  
العسو  العربية و اإلسالمية و المنعقد بكسية اا  العسو  ـ جامعمة المنيما ، مما   

 ،2002 . 



" العقيدة اإلسالمية في ا اسات بعض المفكرين الفرنسميين المحمداين " بحمث  .3
ألقممي فممي الممملتمر الممدولي السممابل لسفسسممفة اإلسممالمية فممي مو ممو  " اإلسممال  

جامعة القاهرة في  –والغرب حوا  أ  صرا  "  وال ي انعقد بكسية اا  العسو  

   . 2002أبريل  22 – 21الفترة من 
 

‘ عسم الكال  اإلسالم  ف  مباحث العقيدة عند الالهوتيين الشمرةيين أار مناهج  .4

بحث منشو  بم سة الد اسات العربية و اإلسالمية ر الم سة العسميمة لكسيمة اا  
   .2005العسو  ـ جامعة المنيا ج ، العدا الحاا  عشر يناير 

ن العاشر القر -الفسسفة اإللهية عند أبي حامد اإلسفزا   القرن الرابل اله ري .5

الميالايج ، بحث منشو  بم سة الد اسمات العربيمة رالم سمة العسميمة لكسيمة اا  
   2003جامعة المنيا ج العدا ال امن يونيو  –العسو  

 ؤ  غربيممة حممول مسممضلة نهاممة العممالم اإلسممالمي ، بحممث ألقممي فممي الممملتمر  - 6  

سممالمي أسممباب الممدولي ال ممامن لسفسسممفة اإلسممالمية فممي مو ممو  " حا ممر العممالم اإل
التخسف وعوامل النهوض وال   انعقد بكسية اا  العسو  جامعة القاهرة فمي الفتمرة ممن 

  2003أبريل  21 – 20

ممنهج المتكسمممين فمي حمموا  أهمل ا ايممان واو ه فمي تضسممي  عسمم كممال  جديممد ،  -7
بحث ألقي في الملتمر الدولي التاسل في الفسسفة اإلسالمية في مو مو  " منماهج 

  اإلسالمية بين التقسيد والت ديد " الحسقة ا ول  : عسمم الكمال  ، والم ي انعقمد العسو

  0جامعة القاهرة  –  بكسية اا  العسو  2004أبريل  21 – 20في الفترة من 
 ؤيممة نقديممة حممول بعممض االت اهممات الغربيممة الحدي ممة فممي ا اسممة التصمموك  - 8 

سفسسفة اإلسالمية فمي مو مو  بحث ألقي في الملتمر الدولي العاشر ل 0اإلسالمي

" منمماهج العسممو  اإلسممالمية بممين التقسيممد والت ديممد " الحسقممة ال انيممة : التصمموك بممين 
  بكسيمة اا  2005أبريمل  20 – 19الواةل والمضمول ، وال ي انعقد في الفترة ممن 

 جامعة القاهرة .  –العسو  

لعصمر الحمديث " ، منه ية الن ر يل  اوخر عند الم داين المسمسمين فم  ا"  – 9
جامعمة المنيما     –بحث ألق  ف  الملتمر المدول  ال مان  الم   عقمد بكسيمة اا  العسمو  

 . 2006ما   ، 
تحديد المص سب الفسسف  بين الفا اب  و يحي  بن عد  ، بحث منشو   - 10    

ا  جامعة المنيا ج ، يصد –بم سة الد اسات العربية رالم سة العسمية لكسية اا  العسو  

 2008خاس ،  

ـ االت اه النقد  عند متضخر  المد سة ا شعرية ، بحث ألق  بالملتمر الدول  11

ال ان  ، و ال   عقد بكسية السغة العربية  ـ فر  جامعة ا زهر بالزةازي  ، حول 

:  21مو و  " معالم التالة  بين عسو  العربية و العسو  اإلسالمية " ، ف  المدة من 
   2010يبريل  22

     

 خامسا النشاط الطالبي : 

   2002/2003 ائد أسرة ا شقاء بالكسية في العا  ال امعي  .1



   2003/2004 ائد الس نة االجتماعية باتحاا طالب الكسية لسعا  ال امعي  .2
  0  2003/2004 ائد نااي العسو  باتحاا طالب الكسية لسعا  ال امعي  .3

 0 2004/2005لسعا  ال امعي  ائد نااي العسو  باتحاا طالب الكسية  .4

  0  2005/2006 ائد نااي العسو  باتحاا طالب الكسية لسعا  ال امعي  .5
عامممو ل نمممة اختيممما  ال المممل وال البمممة الم ممماليين بالكسيمممة لسعممما  ال مممامعي  .6

2002/2003 .   

المشرك عس  ال الب الوافدين من جامعمة الفما ابي بكازاخسمتان وجامعمة  .7
ا والدا سين بمركز تعسميم السغمة العربيمة بالكسيمة جاكرتا الحكومية بإندونيسي

   . 2005/2006في العا  ال امعي 

 سادسا : عضوية اللجان العلمية : 

   2001/2002عاو ل نة الد اسات العسيا بالكسية في العا  ال امعي  .1

   2002/2003عاو ل نة الد اسات العسيا بالكسية في العا  ال امعي  .2

   2003/2004ا بالكسية في العا  ال امعي عاو ل نة الد اسات العسي .3
   2004/2005عاو ل نة الد اسات العسيا بالكسية في العا  ال امعي  .4

   2005/2006عاو ل نة الد اسات العسيا بالكسية في العا  ال امعي  .5

/  2009عاو ل نة شئون التعسيم و ال الب بالكسية ف  العا  ال امع   .6
2010 .   

/  2010و ال الب بالكسية ف  العا  ال امع   عاو ل نة شئون التعسيم .7

2011  
عاممو بم سمم  ةسممم الفسسممفة اإلسممالمية رأمممين م سمم  القسمممج منمم  العمما  -8

   وحت  اون 2002/2003ال امعي 

المشا كة في ل ان تن يم الملتمرات العسمية بالكسية من  العا  ال مامعي -9 
   وحت  اون 2002/2003

ج 629الكسيمة بقمرا  عميمد الكسيمة  ةممم ر ـم عامو فريم  مشمرو  ت موير10

   .22/5/2006بتا يخ 
 /2010ـمم عاممو ل نممة فممرز انتخابممات اتحمماا ال ممالب لسعمما  ال ممامع  11

2011 .   
 

 سابعا : المؤتمرات العلمية : 

 
ملتمر " فخر الدين الرازي وأس  الن رية في العسو  العربيمة واإلسمالمية -1

مما    12 – 10عمة المنيما فمي الفتمرة ممن " وال ي عقد بكسيمة اا  العسمو  جام

2002  0  
الملتمر الدولي السابل لسفسسفة اإلسالمية في مو مو  " اإلسمال  والغمرب  -2

بكسيمة اا   2002أبريمل  22-21حوا  أ  صرا  " وال ي ينعقد في الفترة من 

 العسو  جامعة القاهرة.



اإلسممالمية فممي مو ممو " حا ممر العممالم  الممملئمر الممدولي ال ممامن لسفسسممفة -3
-20اإلسالمي أسباب التخسف وعوامل النهوض" وال ي انعقمد فمي الفتمرة ممن 

 بكسية اا  العسو  جامعة القاهرة. 2003ابريل  21

الممملتمر الممدولي التاسممل لسفسسممفة اإلسممالمية فممي مو ممو  " منمماهج العسممو   -4
ولي : عسم الكال ، وال ي ينعقد في اإلسالمية بين التقسيد والت ديد " ، الحسقة ا 

 بكسية اا  العسو  جامعة القاهرة . 2004أبريل  22-21الفترة من 

الملتمر الدولي ا ول في مو و  " مناهج  الت ديد في العسمو  اإلسمالمية  -5
 7-5والعربيممة " والمم ي انعقممد بكسيممة اا  العسممو  جامعممة المنيمما فممي الفتممرة مممن 

 سية اا  العسو  و اب ة ال امعات اإلسالمية.وذلب بإشراك ك 2005ما   

المملتمر المدولي العاشمر لسفسسمفة اإلسمالمية فمي مو مو  " منماهج العسممو    -6
اإلسالمية بين التقسيد والت ديد" ، الحسقة ال انية: التصوك بين الواةل والمضمول 

أبريممل  22-21"والم ي ينعقممد بكسيمة اا  العسممو  جامعمة القمماهرة فمي الفتممرة ممن 

2005 . 
الملتمر الدولي ال اني فمي مو مو  " المستشمرةون والد اسمات اإلسمالمية -7

ما    6-4العربية " وال ي انعقد بكسية اا  العسو  جامعة المنيا في الفترة من 

 وذلب بالتعاون مل  اب ة ال امعات اإلسالمية.  2006
ج  الممملتمر المممدولي الحممااي عشرلسفسسمممفة اإلسمممالمية فممي مو مممو  " منممماه-8

العسو  اإلسالمية بين التقسيد والت ديد " الحسقة ال ال ة: التيا  العقسي فمي الفسسمفة 

  19-18اإلسالمية  وال ي انعقد بكسية اا  العسو  جامعة القاهرة فمي الفتمرة ممن
 . 2006أبريل 

ـ الملتمر الدولي ال اني في مو و  " "  و ال ي انعقد بكسية السغة العربية ـ 9

 زهر بالزةازي  في الفترة من فر  جامعة ا 
القيا  بمهمة عسمية بمدينة با ي  لمدة خمسة عشر يوما ً خالل شهر مايو -10

 -مـ وذلب لزيا ة كبري المكتبات هنما  وهمي ر مكتبمة بما ي  الوطنيمة 1999

مركممز جممو ج  – 3مكتبممة جامعممة السممو بون  – 1مكتبممة جامعممة السممو بون 
مكتبمممة معهمممد العمممالم  –د اسمممات الشمممرةية مكتبمممة معهمممد ال –بومبيمممدو ال قمممافي 

 العربيج.
المشمما كة فممي الحسقممات النقاشممية رسمممينا جوالتي عقممدت بقسممم الد اسممات -11

 بفرنسا . 3ليون  –العربية واإلسالمية بكسية السغات ب امعة جان موالن 

متابعة العديد من الندوات العسمية التي عقدت بال امعة الكااوليكية بمدينمة  -12
بإشمممراك البروفيسمممو  برنممما ا مونييممما أسمممتاذ عسمممم الالهممموت بال امعمممة ليمممون 

 الكااوليكية بمدينة ليون.

المشا كة في يعااة صياغة بعض من  مفراات المقر ات الد اسية بقسم  -13
الد اسمات اإلسممالمية بكسيممة يعممداا المعسمممين / ةصممر بممن غشممير ب امعممة الفمماتب 

والتمم  تممم ت بيقهمما فمم  العمما  ال ممامع  بال ماهيريممة العربيممة السيبيممة الشممقيقة ، 

2008  /2009 .   
 



 -ثامنا ً : اإلشراف علي الرسائل العلمية : 

 أوالً : مشرك أول عس  الرسائل العسمية التالية : 

 أ ـ  سائل الماجستير : 

ـمم  مفهممو " الممدين فمم  الفكممر القمموم  العربمم  " لسباح ممة مممروة عبممد السممتا  1   
  25/6/2006موس  . تا يخ التس يل 

ـ االت اه الفسسف  ف  بحث المسائل العقديمة عنمد المعتزلمة وعسمماء الالهموت  2

الشرةيين ا اسة مقا نة  لسباحث مص ف  صابر عبد الحافظ . تا يخ التس يل 
19/ 10/ 2009   

ـ ةاممايا المممرأة عنممد ابممن عربمم  لسباح ممة هالممة عيممد محممموا السمميد . تمما يخ  3

   2009 /10 /19التس يل 
السميد أحممد ابمن يا يم  و تصموفا   لسباح مة شميماء فموز  صمابر حسمن . ـ 4

  2101/  4 /19تا يخ التس يل 

 ب :  سائل الدكتو اه 
موةف الفكمر اإلسمالم  المعاصمر ممن مركزيمة الحاما ة الغربيمة لسباح مة  ـ 1

   . 2010/  5 /17شيماء عبد الصبو  يبراهيم . تا يخ التس يل 

  فمم  ا اسممة التممراس الفسسممف  اإلسممالم  لسباحممث ـمم مممنهج عبممد الممرحمن بممدو2
  .2010 /7 /19محمد فتح   يان . تا يخ التس يل 

ـ االت اه الما كس  العربم  و موةفما ممن التمراس االسمالم  لسباحمث عبمد ى 3

 محموا عبد الرشيد , 
 

اانياً مشرك اانٍ  مشا   عسي الرسائل العسمية االتية ر  وه   سمائل أجيمزت 

 :  بالفعل ج
  سائل الماجستير : -أ

" أنو   ال ندي وموةفا من الحاا ة الغربية " لسباحث محمد فتحي  يمان  -1

 .المشرك ا ول أ.ا. سسيمان الخ يل .25/9/2006محمد ،تا يخ المناةشة 
"ةاايا المرأة في الفكر اإلسالمي الحمديث " لسباح مة شميماء عبمد الصمبو   -2

.المشرك ا ول ا. ا. محموا سمالمة  30/10/2007يبراهيم . تا يخ المناةشة 
. 

" المممنهج النقممدي عنممد اإلممما  عبممد الغنممي النابسسممي " لسباحممث هشمما  محمممد  -3

  . المشرك ا ول أ.ا. سميد عبمد السمتا  25/9/2007 جل . تا يخ المناةشة 
 ميهوب

  سائل الدكتو اه :  -ب

وال ديد ا اسة مقا نة  " المالئكة وال ن في القرآن الكريم والعهدين القديم -1
  . المشممرك 24/2/2004" لسباحممث مصمم في كمممال أحمممد . تمما يخ المناةشممة 

 ا ول أ.ا . محموا سالمة .

 تاسعا ً: الدورات التدريبية: 



هنا  او ات تد بية حارها  من مشرو  تنمية مهما ات وةمد ات أعاماء 
 هيئة التد ي  بمركز تنمية القد ات ب امعة المنيا :

 وحتي  8/11ج في الفترة منT4او ة أساليل البحث العسمير  -1        

           10  /11  /2004                                         . 
 29يلي  28ج في الفترة من  13او ة تنمية مها ات  عاية الشباب ر-2

 . 2004ايسمبر 

لمي ي 17ج فمي الفتمرة ممن  11او ة تنمية مهما ات العمرض الفعمال ر-3
 . 2004ايسمبر  20

       5:3ج في الفترة من  12او ة تنمية مها ات اإلتصال الفعال ر -4               

 . 2005مايو  7،                    
يلي  13ج في الفترة من  T2او ة اإلت اهات الحدي ة في التد ي  ر -5

 . 2005يونيو  16

يلممي  26تمرة ممن ج فمي الف L3او ة يتخماذ القمرا  وحمل المشممكالت ر-6
 . 2004ايسمبر  28

يلمممممي  19ج فمممممي الفتمممممرة ممممممن P4او ة آااب وأخالةيمممممات المهنمممممة ر-7

 .  2005ايسمبر 21
يلممم  12او ة توكيممد ال ممواة فمم  العمسيممة التعسميممة فمم  الفتممرة مممن  -8

 . 2008أغس   14

يبريمممل 7يلمم   6ج فمم  الفتمممرة مممن  L 2ـمم او ة اإلاا ة ال امعيممة ر 9
2010.   

ج فم  الفتممرة مممن  T 3االمتحانمات و تقممويم ال مالب ر  ـم او ة ن ممم10

   .2010يبريل 11يل  10
يونيمو  10يلم   9ف  الفترة ممن  C 3 ) ـ او ة تن يم الملتمرات ر 11

2010.   

يوليممو  13يلمم   12ج فمم  الفتممرة مممن  R 1ـمم او ة النشممر العسممم  ر 12
2010 .   

 
مركمز ت موير و شة العمل الخاصة بت وير الكسيمة والتمي عقمدت ب-13

 . 2006/  7 /4التعسيم بال امعة بتا يخ 

المكتبة الرةميمة  ـ و شة العمل الخاصة بالتد يل عس  ةاعدة بيانات14
  2010 /5 /24والت  عقدت بمقر الحاسل اول  ب امعة المنيا بتا يخ 

 

 عاشرا ً: أنشطة خدمة المجتمع : 

ل معمممة بمسممم د              ـ المشممما كة الدو يمممة فممم  يلقممماء خ بمممة ا  1           

   و حت  اون .2002جامعة المنيا من  عا  



ـم المشمما كة فممي مملتمر ال مم و  والمم ي يهمدك يلممي زيممااة  2
التفاعل بين المغتربين وبين موطنهم ا صمسي والم ي عقمد 

 . 2005بمدينة أسوان في أغس   

ـ نائل  ئي  م س  اوباء بمد سة ا مل لاعاك السمل  3
  ولعممدة 2004/  2003مممن العمما  الد اسمم  بالمنيمما بدايممة 

 أعوا  ا اسية  متتالية .

ـ عامو " ل نمة الصمسب بمين النما  "، وهم  ل نمة مشمكسة  4
فمم  يطمما  جمعيممة المحاف ممة عسمم  القممرآن الكممريم بقريممة 

المنصو ية ـ مركز ا او ـ محاف ة أسموان ، تملا  او اً 

فعاالً ف  وأا الخصومات بين أهل القرية ، و الصمسب بمين 
 المتخاصمين منهم .   

ـ المشا كة في العديد من البمرامج الدينيمة وال قافيمة بالقنماة  5

وحتي اون  2003السابعة بالتسيفزيون المصري من  عا   
. 
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