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املؤِـــــــالت
العمىــــــــية

-

ليسانس اآلداب  ،كلـية اآلداب  ،جامعـة النييـا  ،مسـل السرا ـات اي ـ،مية  ،بتقـسر اـام

جيس جسا  3002 ،م .األول الى السفعة .
-

تنهيسي ماجستي  ،كلية اآلداب  ،جامعة النييا 3004 ،م  ،بتقسر اـام جيـس جـسا األول

-

ماجستي اام 8002م – كلية اآلداب ـ جامعة النييا في الحسرث اليبوي الش رف والومه

-

دكتــورا فــي السرا ــات اي ــ،مية ،اــام 3000م مــك كليــة اآلداب ـ جامعــة النييــا ،فــي

الى السفعة .

بتقسر منتاز.

تخصص الحسرث اليبوي الش رف والومه  ،بتقسر م تبة الش ف األولي .

التدزج
الوظيفــــــــــــي

 معيس بقسل السرا ات اي ،مية كلية اآلداب ـ جامعة النييا بتاررخ .8004/28/4 مسرس مسااس بذات القسل والكلية بتاررخ 8002/6/89م . مسرس بذات القسل والكليــة بتاررخالع بية السعودرة

8022/4/86م وحتى اياارة إلي الننلكة

 اياارة إلي جامعة الجوف بالننلكة الع بية السعودرة ،كلية الش رعة والقانون مسلالسرا ات اي ،مية كأ تاذ مسااس في تخصص الحسرث اليبوي والومه  ،لنسة

خنس يوات مك 3002/6/82م حتى 3009/6/20م .

 أ تاذ مشارك بقسل السرا ات اي ،مية ،كلية اآلداب ،مسل السرا ات اي ،مية،بتاررخ 3030 /0/30م.
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الدوزات
التـــدزيبيـــــــــــة

ـ السورة التسرربية في شبكة النعلومات ( اينت نت ) .

تسعة ( )9دورات تينـية مسرات ومهارات أاضـاء هيئة التسررس ( مسرس مسااس ـ مسرس

-

).

[ معاري الجودة في العنلية التسررسية ـ تقورل التسررس ـ موضواات خاصة فى التسررس ـ
مهارات الع ض الفعال ـ اتخاذ الق ار وحل النشك،ت ـ مهارات إدارة الومت وضغوط

العنل ـ االتصال الفعال ـ اليش العلني ـ ا تخسام التكيولوجيا فى التسررس]

ـ ث،ثة دورات أ تاذ مسااس [ نظل االمتحانات وتقورل الط،ب ـ الجوانب النالية

والقانونية ـ التخطيط اال ت اتيجي ] .

ـ دورة فى .icdl

ـ دورة فى إنشاء النوامع الى االنت نت مك الجامعة .

ـ دورة متقسمة مك الجامعة ictp

ـ دورة التعامل مع السبورة التفاايلية  ،جامعة الجوف  ،انادة التعليل اك بعس .

ـ دورة في كيفية تعبئة ننوذج دال نظل الجودة  ،جامعة الجوف  ،انادة الجودة واالاتناد

األكادرني .

ـ ورشة انل في التع ف الي االاتناد النؤ سي واالاتناد األكادرني  ،جامعة الجوف ،

انادة الجودة واالاتناد األكادرني .
-1

الحصول الى بعض السورات النتخصصة وميها دورة في القوااس الفقهية  ،مك

-2

الحصول الى بعض السورة النتخصصة وميها دورة وإجازة في ش ح متك

-3

مجنواة دورات مك النكتبة ال منية السعودرة ميها :

م كز م تقى الى شبكة اينت نت.

الورمات مك م كز م تقى الى شبكة اينت نت.

ـ ـ التسررب الى ا تخسام مااسة البيانات الع بية ال منية مع فة 3007 /00/39م .

ـ إدارة الن اجع البحثية با تخسام ب نامج 3007 /5/8 end noteم .
ـ ـ أدوات البحث العلني 3007 /4/09م .

ـ ـ إ ت اتيجية البحث واال ت جاع اك مصادر النعلومات ايلكت ونية في شبكة اينت نت

لألغ اض العلنية والبحثية 3007 /4/34م .

ـ ـ االتجاهات الحسرثة في ط ق الوصول إلي مصادر النعلومات الى شبكة اينت نت /03

3007 /4م .

ـ ـ توثيق البحوث والنقت حات العلنية با تخسام ب نامج /2 /37 ،refworks

3007م
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املكسزات اليت قىت
بتدزيشّا جباوعة
اجلوف

0ـ الوم الحسرث ودرا ة األ انيس
3ـ فقه السي ة اليبورة
2ـ الحسرث الش رف
4ـ مصطلح الحسرث
5ـ اي ،م وبياء النجتنع
6ـ مبادئ حقوق اينسان
7ـ النسخل إلي الثقافة اي ،مية .
8ـ اليظام السيا ي في اي ،م
 9ـ اليظام االمتصادي في اي ،م
 00ـ الق آن الك رل
00ـ مياهج البحث في العلوم اي ،مية
 03ـ ميهجية الساوة وايص،ح .

املكسزات اليت قىت
بتدزيشّا بالكمية
واجلاوعة و املعاِد
اخلازجية

مرحلة البكالورٌوس
ـ مسخل إلى الوم الق آن والسية [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ]

.

ـ الل الحسرث  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ النسخل إلى الل الحسرث  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ الحسرث ومصطلحه  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ النسخل إلى الل التفسي [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ النسخل إلى تاررخ التش رع  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ الج ح والتعسرل  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ الل الك،م  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ نصوص ا بية متخصصة  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ التيارات والنذاهـب اي ،مية  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ] .
ـ مياهج البحث فى العلوم اي ،مية  [ .جامعة النييا ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ].
ـ الحسرث والسي ة اليبورة  [.جامعة النييا ـ كلية الت بية ـ ت بية اام لغة ا بية ].
ـ الحسرث والسي ة اليبورة  [.جامعة النييا ـ كلية الت بية ـ ت بية أ ا ي لغة ا بية ].
ـ نصوص م آنية ( تجورس وتفسي )  [.كلية الت بية ـ جامعة النييا ـ ت بية اام لغة ا بية]
ـ مااة بحث  [ .جامعة وهاج ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ].
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ـ الوم الق آن  [ .جامعة وهاج ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ].
ـ الحسرث ومصطلحه  [ .جامعة وهاج ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ].
ـ الق اءات الق آنية [ .جامعة وهاج ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ].
ـ الحسرث اليبوي  [ .جامعة وهاج ـ كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية ]..
مرحلة الدراسات العلٌا ( التمهٌدي )
تنهيــسي ماجســتي السرا ــات اي ــ،مية ـ كليــة
ـ ميــاهج البحــث فــى العلــوم اي ــ،مية

اآلداب ـ جامعة النييا

المعاهد الخارجٌة
معهس إاساد السااة  ،التابع لوزارة األوماف بالنييا

ـ الحسرث ومصطلحه

5

األحبـــاث العمىية
الغري املٍشوزة

ـ شبهات خاطئة ميسوبة إلى اي ،م .
ـ التسامح وايخاء اينساني فى اي ،م .
ـ جهود الحافظ ابك ابسالب الين ي الق طبي الحسرثية والفقهية .
ـ م ورات النوصوفيك باالخت،ط فى الكتب الستة بيك القبول وال د .
ـ زرادة الثقات وأث ها فى اخت،ف األحكام الفقهية ايس ايمام النباركفوري فى العبادات .
ـ التعقبات الحسرثية يمام ابك حج الى ايمام الخطابي .
ـ مك ميل فيه روى اك أبيه ولل تثبت روارته .

األحباث العمىية املٍشوزة :
م
2

ية اليش

النجلة

ا ل البحث
توظيف درا ة ايشارات الفلكية

العسد األول

النجلة النص رة

الق آنية فى مجال الساوة اي ،مية

3002

للبحوث والسرا ات

م،حظات

اي ،مية،كلية اآلداب
جامعة وهاج،مص
8

أث اتهام أحنس بك بشي النخزومي
بالوه ـ ـ ـ ـ ــل الى م وراته في الكتب

مجلة اآلداب والعلوم

العسد  80روليو
8025
اينسانية  ،كلية اآلداب

الستة
3

 ،جامعة النييا ،مص

م ورات العسالة والنواطية في

3005م

مؤتن الفلسفة والنواطية

مؤتن

الصحيحيك درا ة حسرثية فقهية .

مؤتن

 ،جامعة النسيلة ،كلية

خارجي

العلوم االجتنااية
واينسانية ،الجزائ
4

5

حسرث جعل اهلل ال حنة مائة جزء

الجزء الثالث

مؤتن ال حنة في

مؤتن

درا ة تحليلية

 3006م .

اي ،م  ،جامعة النلك

خارجي

مؤتن

عود بال راض  ،كلية

أث الل أ باب ورود الحسرث في

 3006م

فهل اليص الش اي ايس النحسثيك

الت بية ،السعودرة
جامعة األمي ة نورة ،
مجلة العلوم الش اية

6

واللغة الع بية ،الننلكة
الع بية السعودرة
 6درا ة تحليلية النية نامسة الخت،ف

3007م

النحسثيك حول صحبة زر بك حبيش

جامعة القسس النفتوح ،
مجلة السرا ات
اينسانية

7

مسر ة الحسرث اليبوي والومه

 3007مؤتن

مؤتن م اءة الت اث ،

النص رة وأث ها في نش و طية

م كز النخطوطات ،

اي ،م و ناحته

جامعة مياة السورس
باي ناايلية

2

9

دور مسر ة الحسرث اليبوي والومه

3008م

مجلة السرا ات الع بية

النعاص ة بالننلكة الع بية السعودرة

كلية دار العلوم ،جامعة

في محاربة التط ف

النييا .

الضعفاء ايس ايمام السيوطي مك

3006م

مجلة كلية السرا ات

خ،ل كتابه إ عاف النبطأ ب جال

اي ،مية والع بية للبييك

النوطأ

بسمياط الجسرسة ،جامعة
األزه

20

الطنوح والهسف في ضوء السية

8029

اليبورة وأث هنا الى ط،ب وطالبات

مجلة السرا ات
اي ،مية ،جامعة أ يوط

جامعة الجوف
22

الجوانب التش رعية للني اث وآثار

النجلة السولية

8082

االجتنااية واالمتصادرة وشبهات

للسرا ات اي ،مية

النعاص ة درا ة في نصوص الوحييك

النتخصصة ـ ـ الجزائ

كتاب وٍشوز بعٍواُ التشاوح واإلخاء اإلٌشاٌي والتعايش يف اجملتىع اإلسالوي
عَ وؤسشة عموً األوة لمٍشس الثكايف 2018م
كتاب وٍشوز بعٍواُ الطىوح واهلدف يف ضوء الكسآُ الكسيي والشٍة الٍبوية
عَ وؤسشة عموً األوة لمٍشس الثكايف ً2020
الٍشاط العمىى

ـ إلقاء اليسوات فى بعض جنعيات النجتنع النسني مثل جنعية الصفا والن وة  ،وجنعية الس اج .
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واملّين

ـ تيظــيل مــؤتن آليــات تطور ـ كليــات اآلداب الــى مســتوى العــالل الع بـي  3005 ،م كليــة اآلداب ـ جامعــة

النييا.

ـ ميتسب للتسررس بكلية اآلداب ـ جامعة وهاج ـ مسل السرا ات اي ،مية  3000حتى . 3003
ـ ميتسب للتسررس بنعهس إاساد السااة بالنييا التابع لوزارة األوماف

السسائن املشسف
عميّا

أوال  :رسائل الماجستٌر
ـ كلٌة دار العلوم جامعة المنٌا
 0ـ الخطيب الش بييي وأث فى الفقه الشافعي

الباحث  /ان و محنس ابسالحكيل

كلية دار العلوم ـ جامعة النييا ـ مسل الش رعة اي ،مية
 3ـ اات اضات محنس األميك الشيقيطي الفقهية الى العلناء مك خ،ل كتابه أضواء البيـان فـى إرضـاح القـ آن
بالق آن

الباحثة  /ازة الى محنس شحاتة

كلية دار العلوم ـ جامعة النييا ـ مسل الش رعة اي ،مية
2ـ ـ م ورــات فضــائل البلــسان فــى الكتــب التســعة جنــع وتخ ـ رج ودرا ــة
كلية دار العلوم ـ جامعة النييا ـ مسل الش رعة اي ،مية

 4ـ الوحسة العضورة فى الق آن درا ة تطبيقية الى ورة النائسة

الباحــث  /أحنــس أبــو الســعود

الباحث  /أحنس يس فتحي

كلية دار العلوم ـ جامعة النييا ـ مسل الش رعة اي ،مية
 5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األحادر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األئن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة باليك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
فى السيك األربعة

الباحث  /حسك األحنسي

كلية دار العلوم ـ جامعة النييا ـ مسل الش رعة اي ،مية
ـ كلٌة اآلداب ـ جامعة المنٌا
0ـ م ورات الحاكل والنحكوم فى السيك األربعة ( جنعا ودرا ة ) الباحثة  /ن اصام فتحي
كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية
 3ـ ـ م ورــات األمــك واألمــان فــى الكتــب الســية جنــع وتخ ـ رج ودرا ــة
كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية

الباحــث  /الســيس ــليل ابــادة

 2ـ جهود الناء السية فى الق ن ال ابع اش الهج ي الباحثة  /شيناء ابسالحنيس
كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية
4ـ الش اب فى الق آ ن الك رل درا ة موضواية

الباحث  /طه مصطفي محنس النان

كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية
 5ـ مبسأ النساواة فى الش رعة اي ،مية وتطبيقاتها الـى الس ـاتي النصـ رة الحسرثـة

8

الباحـث  /رأفـت

كساب خلف اهلل

كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية

6ـ ـ ت جيحــات ابــك ميــارة فــى ش ـ حه الــى مــتك ابــك ااش ـ فــى الفقــه النــالكي
ابسالهادي ( باحث وافس ليبي ) .

الباحــث  /حنــزة التنــام

كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية.

ثانٌا  :رسائل الدكتوراه
0ـ ـ جهــود الزبيــسي الحسرثيــة فــى معجنــه تــاج الع ـ وس مــك جــواه القــاموس الباحــث  /أحنــس ابــسال حنك
محنس

كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية .

3ـ توظيف الحسرث اليبوي ايس ابك الجوزي فى تفسي زاد النسي

الباحث  /فتحي الى إب اهيل النازق

( باحث وافس ليببي ) كلية اآلداب ـ جامعة النييا ـ مسل السرا ات اي ،مية .

الٍشاط اإلدازي واملّين :
ـ ععٌٕخ اندًعٍخ انعهًٍخ نهمشآٌ انكشٌى ٔعهٕيّ ( رجٍبٌ ) ،انًًهكخ انعشثٍخ انسعٕدٌخ.
ـ ععٌٕخ ثجعط اندًعٍبد األْهٍخ يثم خًعٍخ انسشاج ٔ ،خًعٍخ انصذٌك ٔ ،خًعٍخ انصفب
ٔانًشٔح  ،خًٕٓسٌخ يصش انعشثٍخ.
ـ إعذاد انكزت انخبصخ ثزذسٌس يُبْح انسذٌش انُجٕي فً سزبة خبيعخ انًٍُبٔ ،يُٓب انًذخم
إنى عهى انسذٌش ،يصطهر انسذٌش ،اندشذ ٔانزعذٌم ،انزخشٌح ٔدساسخ األسبٍَذ.
ـ انًشبسكخ فً رٕصــٍف يمشس يُٓح يٕسٕعخ انعهم انسذٌثٍخ انصبدسح عٍ ششكخ أفك
نهجشيدخ.
ـ انعًم كًُسك نٕزذح اندٕدح ثمسى انذساسبد اإلساليٍخ /ثكهٍخ اَداة  /خبيعخ انًٍُب ،
كزنك ععٕا فً ٔزذح اندٕدح ثبنكهٍخ ٔاالعزًبد األكبدًًٌ يٍ . 2013 : 2010
ـ اإلششاف عهً عذد يٍ سسبئم انًبخسزٍش ٔانذكزٕساِ ثكهٍخ اَداة  /خبيعخ انًٍُب ٔ ،كهٍخ داس
انعهٕو  ،خبيعخ انًٍُب  ،لسى انششٌعخ اإلساليٍخ زٕانً ( )17سسبنخ يبخسزٍش ٔدكزٕساِ .
ـ رذسٌس يُبْح انسذٌش انُجٕي فً يشكض إعذاد انذعبح ثبنًٍُب فً انًسزٕي األٔل ٔ ،انثبًَ
يع رذسٌس كزبة عهٕو انسذٌش نهذكزٕس  /أنخشٕعً انخشٕعً .
ـ االَزذاة إنى خبيعخ سْٕبج نهزذسٌس ثكهٍخ اَداة لسى انذساسبد اإلساليٍخ خبيعخ
سْٕبج ٔ ،لسى انهغخ انعشثٍخ أٌعب ثكهٍخ اَداة ٔ ،كهٍخ انزشثٍخ خبيعخ سْٕبج ٔ ،يٍ
انًمشساد انزً لًذ ثزذسٌسٓب يصطهر انسذٌش  ،عهٕو انمشآٌ  ،يُبْح انجسش فً انعهٕو
اإلساليٍخ  ،فمّ انًعبيالد اإلساليٍخ .
ـ انًشبسكخ فً نمبءاد انًسدذ فً شٓش سيعبٌ  ،ثزكهٍف يٍ ٔصاسح األٔلبف  ،ثدًٕٓسٌخ يصش
انعشثٍخ.
ـ زعٕس انعذٌذ يٍ انذٔساد انخبصخ ثزًٍُخ لذساد أععبء ٍْئخ انزذسٌسٔ ،رًٍُخ انمذساد
انخبصخ ثٓى ٔيُٓب انعشض انفعبل  ،االرصبل انفعبل  ،اندٕاَت انًبنٍخ ٔانمبٍََٕخ  ،رٕكٍذ اندٕدح
فً انعًهٍخ انزذسٌسٍخ  ،يٕظٕعبد خبصخ فً انزذسٌس  ،ارخبر انمشاس ٔزم انًشكالد ،
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يٓبساد إعذاد انٕلذ ٔظغٕغ انعًم  ،انزخطٍػ االسزشارٍدً .
ـ  icdlفً يدبل يسزٌٕبد انكًجٍٕرش انًخزهفخ .
دٔسح
ـ ictpدٔساد يزمذيخ يٍ اندبيعخ فً يدبل انكًجٍٕرش .
ـ ععٌٕخ ثجعط اندًعٍبد األْهٍخ يثم خًعٍخ انسشاج ٔ ،خًعٍخ انصذٌك ٔ ،خًعٍخ انصفب
ٔانًشٔح .
ـ انًشبسكخ فً كُزشٔالد انكهٍخ عهً يذاس سُٕاد انزعٍٍٍ .
ـ عًم يٕلع عهً شجكخ انُذ فً سزبة خبيعخ اندٕف  ،إلظٓبس األَشطخ انطالثٍخ ٔرٕصٍف
انًمشساد نهطالة ٔ ،رسذٌثّ ثًب ٌزالءو يع آنٍخ انزذسٌس ٔانزعبٌٔ يع انطالة .
ـ إعذاد انزمبسٌش انخبصخ ثبنذساسخ انزارٍخ انًشرجػ ثمسى انذساسبد اإلساليٍخ .
ـ انًشبسكخ فً اخزجبساد األعزاس انفصم انذساسً األٔل نهعبو اندبيعً ْ 1435ــ ْ1436 /ــــ.
ـ انًشبسكخ فً اخزجبساد األعزاس انفصم انذساسً األٔل نهعبو اندبيعً ْ 1436ــ ْ1437 /ــــ .
ـ انًشبسكخ فً اخزجبساد األعزاس انفصم انذساسً األٔل نهعبو اندبيعً ْ1438 /1437ـــ .
ـ انسصٕل عهى انذٔساد انخبصخ ثبنمٕاعذ انعهًٍخ ٔانًُٓدٍخ داخم انًكزجخ انًشكضٌخ ،خبيعخ اندٕف
يثم :انمبعذح انعهًٍخ انًُٓم ،لبعذح أسك صد ،لبعذح اندبيع ،لبعذح انشسبئم اندبيعٍخ.
ـ انسصٕل عهى ثعط انذٔساد يٍ انًكزجخ انشلًٍخ انسعٕدٌخ ،يثم انزسكٍى اإلنكزشًَٔ نألثسبس
انعهًٍخ ،دٔسح فً انًكزجخ انشلًٍخ انسعٕدٌخ ٔآنٍبد انجسش ،دٔسح فً غشق انجسش فً انمٕاعذ
انخبصخ ثبنعهٕو اإلَسبٍَخ.
ــ انزُسٍك نذٔساد عهًٍخ فً انسذٌش انُجٕي ٔعهٕيّ ( دٔسح كٍفٍخ رخشٌح األزبدٌش) ،فً انًكزجخ
انًشكضٌخ ،ثدبيعخ اندٕف.
ـ انسصٕل عهى ثعط انذٔساد انعهًٍخ يٍ يشكض يشرمى نهعهٕو انششعٍخ يثم دٔسح انمٕاعذ انفمٍٓخ،
ٔدٔسح يزٍ انٕسلبدٔ ،دٔسح انززكشح فً عهٕو انسذٌشٔ ،دٔسح فً خشد انكزت(ًْى) لشاءح كزبة خبيع
انعهٕو ٔانسكى.

الٍدوات والدوزات :
الجهة والدولة

عنوان الندوة /المؤتمر /ورشة العمل

التارٌخ

ورشة عمل عن تهٌئة الجامعة من أجل االعتماد المملكة العربٌة السعودٌة 1439 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
المؤسسً
األكادٌمً
ورشة عمل عن تهٌئة المعٌار الرابع من أجل االعتماد المملكة العربٌة السعودٌة 1439 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
المؤسسً
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األكادٌمً
ورشة عمل عن إعداد ملف المقرر من أجل االعتماد
المؤسسً
دورة عن االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس
بناء االختبارات التحصٌلٌة فً المرحلة الجامعٌة
ورشة عن معاٌٌر الجودة العلمٌة
دورة عن كٌفٌة إعداد الدراسة الذاتٌة
دورة عن كٌفٌة إعداد توصٌف البرنامج
دورات فً المكتبة المركزٌة بجامعة الجوف عن قواعد
البٌانات المختلفة
الٌوم العالمً للجودة تحت رعاٌة كلٌة العلوم اإلدارٌة
واإلنسانٌة.
ورشة عمل بعمادة التعلٌم عن بعد خاصة بالبالك بورد
بعنوان :تصمٌم المقررات اإللكترونٌة على نظام البالك
بورد
ورشة عمل بخصوص كٌفٌة إعداد دلٌل البرنامج وفق
نموذج الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً
إصدار 2015
المشاركة بورقة عمل فً مؤتمر تحقٌق التراث المنعقد
فً رحاب جامعة قناة السوٌس  ،مركز المخطوطات
وتحقٌق التراث( 2017م)  ،بعنوان دور مدرسة
الحدٌث النبوي وعلومه المصرٌة المعاصرة فً تحقٌق
وسطٌة اإلسالم وسماحته.
ورش عمل فً المكتبة المركزٌة بجامعة الجوف عن
قواعد البٌانات العلمٌة الموجودة من قاعدة بٌانات
المنهل ،وقاعدة بٌانات آسك زدا ،وقاعدة بٌانات
النسٌج ،وغٌرها من القواعد العلمٌة.
المشاركة بمخلص بحث بعنوان الفتاوى المعاصرة
ودورها فً االستقرار االجتماعً بالمؤتمر الدولً حول
اإلسالم والقضاٌا المعاصرة فً العالم اإلسالمً
دورة فً توصٌف البرنامج وفق نموذج الهٌئة الوطنٌة
للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً إصدار 2015

المملكة العربٌة السعودٌة 1439 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة1439 ،هـــ
مركز تنمٌة قدرات أعضاء
هٌئة التدرٌس
المملكة العربٌة السعودٌة1439 ،هـــ
مركز تنمٌة قدرات أعضاء
هٌئة التدرٌس
المملكة العربٌة السعودٌة 1438 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة 1438 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة 1438 ،هـــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
عمادة شؤون المكتبات بجامعة 1438هـــ
الجوف
المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة1438 ،هــ
عمادة التعلٌم عن بعد
المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
1438هــــ
جمهورٌة مصر العربٌة

المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
عمادة شئون المكتبات
جامعة مالٌا كواال لمبور ــ 2016م
مالٌزٌا

المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
دورة توصٌف المقرر وفق نموذج الهٌئة الوطنٌة المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً إصدار 2015
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
دورة مقاٌٌس التقوٌم الذاتً البرامجً
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
دورة تقرٌر المقرر وفق نموذج الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
واالعتماد األكادٌمً إصدار 2015
األكادٌمً
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دورة تقرٌر البرنامج وفق نموذج الهٌئة الوطنٌة المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
واالعتماد
الجودة
عمادة
للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً إصدار 2015
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
دورة فً المؤشرات األداء والمقارنة المرجعٌة
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
المملكة العربٌة السعودٌة 1437 ،هــ
دورة تقوٌم الطالب ونظم االختبارات
واالعتماد
الجودة
عمادة
األكادٌمً
دورات فً استخدام نظام البالك بورد منها وصف المملكة العربٌة السعودٌة 1436 ،هــ
1437هــ
المقرر  ،والفصول االفتراضٌة  ،ولوحة اإلعالنات  ،عمادة التعلٌم عن بعد
والمناقشات  ،ورصد التقدٌر
دورة فً المكتبة المركزٌة فً كٌفٌة استخدام قاعدة المملكة العربٌة السعودٌة 1436 ،هــ
1437هــ
عمادة المكتبات
بٌانات proquest
دورة فً المكتبة المركزٌة فً كٌفٌة استخدام قاعدة المملكة العربٌة السعودٌة 1436 ،هــ
1437هــ
عمادة المكتبات
بٌانات نسٌج
المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
عضو فً ملتقً الجودة األول
جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 1437هــ
اإلدارٌة واإلنسانٌة
المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
حضور ندوة الجامعة والمجتمع
1437هــ
جامعة الجوف
المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
حضور ندوة الزواج الصحً
جامعة الجوف  /كلٌة الشرٌعة 1437هــ
القانون .
المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
حضور فعالٌات الكلٌة منها فعالٌة القدس
جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 1437هــ
اإلدارٌة واإلنسانٌة
المشاركة ببحث فً المؤتمر الدولً الرحمة فً اإلسالم جامعة الملك سعود  /كلٌة 2016
بعنوان ( حدٌث جعل هللا الرحمة مائة جزء دراسة التربٌة  /قسم الدراسات
اإلسالمٌة
تحلٌلٌة )
المشاركة ببحث فً مؤتمر المواطنة والفلسفة بعنوان ( جامعة محمد بو ضٌاف 2016
مروٌات العدالة والمواطنة فً الصحٌحٌن دراسة بالمسٌلة  /كلٌة العلوم
االجتماعٌة واإلنسانٌة
حدٌثٌة فقهٌة )
المشاركة بملخص بحث فً مؤتمر النص الشرعً المملكة العربٌة السعودٌة 2016 /
الماهٌة والضوابط بعنوان ( أثر علم أسباب ورود جامعة القصٌم
الحدٌث فً فهم النص عند المحدثٌن ) .
المشاركة بملخص بحث فً مؤتمر الوسطٌة فً العلوم جمهورٌة مصر العربٌة 2016 ،
العربٌة واإلسالمٌة بعنوان ( مدرسة الحدٌث النبوي جامعة المنٌا  ،كلٌة دار العلوم
وعلومه المصرٌة المعاصرة ودورها فً نشر وسطٌة
اإلسالم وسماحته )
المشاركة بمخلص بحث فً مؤتمر الصحابة وآل بٌت المملكة العربٌة السعودٌة 2016 ،
النبً صلى هللا علٌه وسلم أزواجه رضوان هللا علٌهن الجامعة اإلسالمٌة  ،المدٌنة
بعنوان ( حقوق أمهات المؤمنٌن على األمة اإلسالمٌة ) المنورة
2016
المشاركة بملخص بحث فً مؤتمر التطرف واالعتدال الفلبٌٌن  /جامعة منداناوسٌت
من منظور إسالمً  ،بعنوان ( مدرسة الحدٌث النبوي
وعلومه المصرٌة المعاصرة ودورها فً نشر وسطٌة
اإلسالم وسماحته )
حضور فعالٌات الكلٌة منها فعالٌة الكتابة باللغة المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 1437هــ
االنجلٌزٌة
اإلدارٌة واإلنسانٌة
حضور فعالٌات الكلٌة منها فعالٌة حساب الزكاة علً المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 1437هــ
الشركات والمؤسسات الكبرى
اإلدارٌة واإلنسانٌة
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/
/
/
/
/
/
/

/
/

حضور فعالٌات الكلٌة منها فعالٌة كٌفٌة االختبارات المملكة العربٌة السعودٌة 1436 /هــ
جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 1437هــ
وتقوٌم الطالب بالكلٌة
اإلدارٌة واإلنسانٌة
1436 – 3
المملكة العربٌة السعودٌة
جامعة الجوف – كلٌة الشرٌعة 2014 - 12
مؤتمر الوحدة الوطنٌة ودورها فً ترسٌخ األمن
المملكة العربٌة السعودٌة
جامعة الجوف

ورشة عمل اإلرشاد األكادٌمً

المملكة العربٌة السعودٌة
ورشة عمل مكتبة جامعة الجوف والتعرف على جامعة الجوف – مكتبة الجامعة
محتوٌاتها للتعامل مع قاعدة البٌانات
المملكة العربٌة السعودٌة
جامعة الجوف – مسرح العلوم

ورشة عمل فً الجودة عن الدراسة الذاتٌة

/

1435 - 12

– 1435 12

– 1436 1

مقال بعنوان شهادات الغرب علً نشر اإلسالم لثقافة جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 2015
التسامح مقال علً شبكة الضٌاء للمؤتمرات والدراسات اإلدارٌة واإلنسانٌة
علً االنترنت
مقال بعنوان التعاٌش السلمً بٌن أفراد المجتمع مقال جامعة الجوف  /كلٌة العلوم 2015
علً شبكة الضٌاء للمؤتمرات والدراسات علً االنترنت اإلدارٌة واإلنسانٌة
المشاركة ببحث فً مؤتمر الهوٌة فً عالم متغٌر رقم جامعة المنٌا  /كلٌة اآلداب 2015 /
 ، 33بعنوان أثر الهوٌة اإلسالمٌة فً قبول اآلخر قسم الدراسات اإلسالمٌة
دراسة فً إطار السنة النبوٌة
مؤتمر آلٌات تطوٌر كلٌات اآلداب علً مستوي العالم كلٌة اآلداب  /جامعة المنٌا 2005 /م
جمهورٌة مصر العربٌة
العربً

إلقاء الندوات فً بعض جمعٌات المجتمع المدنً ومنها المنٌا  /جمهورٌة مصر العربٌة
جمعٌة الصدٌق

2007م

المنٌا  /جمهورٌة مصر العربٌة

2008م

إلقاء الندوات فً بعض جمعٌات المجتمع المدنً ومنها
جمعٌة الصفا والمروة

المنٌا  /جمهورٌة مصر العربٌة
إلقاء الندوات فً بعض جمعٌات المجتمع المدنً ومنها
جمعٌة السراج فً مجال الحدٌث وعلومه

2008
من
حتً 2011م

مؤتمر الهوٌة فً عالم متغٌر ضمن أعضاء اللجنة كلٌة اآلداب  /جامعة المنٌا 2007 /م
جمهورٌة مصر العربٌة
المنظمة للمؤتمر

المشاركة فً ورشة عمل بعنوان آلٌات الحوار فً المنٌا  /جمهورٌة مصر العربٌة
المجتمع المصري

13

2010م

الٍشاط اإلدازي داخن جاوعة اجلوف :
اسم اللجنة

الفصل الدراسً

السنة األكادٌمٌة

العدد التقرٌبً
لالجتماعات

يُسق نجُح انجودج
تقسى انذراساخ
اإلساليَح
يُسق نجُح انجودج
تقسى انذراساخ
اإلساليَح
عضوا فٌ نجُح انجودج
عهي يستوى انكهَح

األول

1439/1440هــ
ـ

انثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

عضوا فٌ انهجُح
االجتًاعَح تانقسى

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

نجُح إعذاد انخطط
انجذٍذج تقسى انذراساخ
اإلساليَح يستوى
انثكانورٍوس
نجُح إعذاد انخطط
انجذٍذج تقسى انذراساخ
اإلساليَح يستوى
انًاجستَز فٌ انحذٍث
انُثوً وعهويه
عضو يجهس قسى
انذراساخ اإلساليَح

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

30

تشكَم نجُح إلتالف
األوراق انقذًٍح

األول
وانثاٌَ

1439/1440هــ
ـ

8

يُسق نجُح انجودج
تقسى انذراساخ
اإلساليَح
نجُح يساتقح انقزآٌ
انكزٍى وانسُح انُثوٍح
نجُح إعذاد انخطط
انجذٍذج تقسى انذراساخ
اإلساليَح
تشكَم نجُح إلتالف
األوراق انقذًٍح
نجُح إعذاد انخطط
انجذٍذج تقسى انذراساخ
اإلساليَح
تشكَم فزٍق عًم إلعادج
انُظز ويتاتعح يقزراخ
انثالك تورد
يُسق نجُح انجودج
تقسى انذراساخ
اإلساليَح
نجُح االَتساب عٍ يقزر
انتذرٍة انعًهٌ 2
نجُح االَتساب عٍ يقزر
فقه انسَزج انُثوٍح

8

األول
وانثاٌَ

/1438
1439هــ

4

األول

1437هــ/
1439هـــ

4

األول
وانثاٌَ

1437هــ/
1439هـــ

4

األول

1438/1439هــ

4

األول
وانثاٌَ

1437هــ/
1438هـــ

4

األول

1437/1438هــ

4

األول

1437/1438هــ

4

انثاٌَ

1437/1438هــ

4

األول

1437/1438هــ

4

14

عضو نجُح انجودج
واالعتًاد األكادًٌٍ

األول

1437/1438هــ

4

تشكَم نجُح إلتالف
األوراق انقذًٍح

األول

1437/1438هــ

4

انجودج واالعتًاد
األكادًٌٍ

األول

1436/1437

7

يُسق انجودج تانقسى

األول

1436/1437

6

عضو وحذج اإلرشاد
انًزشذ األكادًٌٍ دفعح
1433هــ
عضو يجهس قسى
انذراساخ اإلساليَح

األول

1436/1437هــ

5

األول

1436
1437/هــ

15

نجُح االَتساب فٌ يقزر
فقه انسَزج انُثوٍح

األول

1436/1437هــ

_____

انجودج واالعتًاد
األكادًٌٍ

األول

1436/1437

7

يُسق انجودج تانقسى

األول

1436/1437

6

عضو وحذج اإلرشاد
انًزشذ األكادًٌٍ دفعح
1433هــ
عضو يجهس قسى
انذراساخ اإلساليَح

األول

1436/1437هــ

5

األول

1436
1437/هــ

15

األول
وانثاٌَ

1436
1437/هــ

3

األول

1435/1436

6

يُسق انجودج تانقسى

األول

1435/1436

5

عضو وحذج اإلرشاد
انًزشذ األكادًٌٍ دفعح
1433هــ
عضو يجهس قسى
انذراساخ اإلساليَح

األول

1435/1436هــ

4

األول

1435
1436/هــ

15

نجُح كُتزول يقزر انُظاو
االقتصادً فٌ اإلسالو

األول

1435/1436هــ

5

نجُح االَتساب فٌ يقزر
االقتصادً فٌ اإلسالو

األول

1435/1436هــ

_____

انجودج واالعتًاد
األكادًٌٍ

األول

1435/1436

6

يُسق انجودج تانقسى

األول

1435/1436

5

يُسق انجودج تانقسى

انثاٌَ

1435/1436

5

يُسق انجودج تانقسى

األول

1435/1436

5

عضو نجُح إعذاد انذراسح
انذاتَح تانجايعح عٍ كهَح
انعهوو اإلدارٍح واإلَساََح
انجودج واالعتًاد
األكادًٌٍ

15

عنوان العمل ورقم الهاتف

جنهوررة مص الع بية – النييا – جامعة النييا – كلية اآلداب ـ مسل السرا ات اي ،مية

ت  086/ 8364656 :كلية اآلداب
زقي املوباين :

01000101018
01011238108

مرفق طيه بعض مرفقات السيرة الذاتية

16

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)

قائمة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكيم األحباث بعد الرتقية أستاذًا مساعدًا
أ.م .د /عبدالرمحن عبدالناصر سيد سلطان
م

ادم الردالة

1

التعقبات الحديثية للعيني( ت

ادم الباحث

نوركا

تاريخ

العنوان

تليفون

المكان

الميالد
أوال :قائمة الردائل المذرف رليكا وقيد الدرادة
588ىــ) ،على الكرماني ت(

أبو الوفا سعد عبدالعزيز

دكتوراه

657ىــ) ،من خالل شرحو

/3/85

1768م

قرية ديروط أم نخلة  ،مركز 9197873766
ملوي محافظة المنيا

8

دالئل فقو الدعوة في األسئلة

عبداهلل مهلل أحمد

دكتوراه

3

الدخيل في تاريخ الصحابة رضي

إسماعيل عابدين حسيني

ماجستير

واألجوبة النبوية

اهلل عنهم وأثره على العقيدة
اإلسالمية

سيدين عبدالجليل

محمد

/1/88

1758م

متفرع من الثالثني العمرانية
الغربية الجيزة

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

لصحيح البخاري جمعا ودراسة
 39شارع عبدالفتاح الدالي

جامعة المنيا /كلية

91188726837

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

الصفحة 1

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
2

اآلراء األصولية البن سلمون

أحمد مصطفى محمود

دكتوراه

8

التغير االجتماعي وأثره في تخريج

أسماء حسن محمد

ماجستير

7

جهود العلماء المصريين في أصول

ممتاز سعد عبدالحميد

دكتوراه

المالكي جمعا ودراسة

نوازل المعامالت المالية

الفقو من القرن السابع الهجري إلى
القرن التاسع

محمد

سليمان

جامعة املنيا /كلية
اآلداب /قسم
الدراسات اإلسالمية
صفط الخمار  /المنيا

6

مخالفات قانون األحوال الشخصية
والمواريث لمذىب الحنفية في

/19/5

1768م

ش 1عمارة االتحاد ،شارع

جامعة المنيا /كلية

دير مواس  /المنيا

الدراسات اإلسالمية

اآلداب /قسم

صالح عبدالحكيم

جامعة المنيا /كلية

دكتوراه

اآلداب /قسم

ضوء المتغيرات المعاصرة

الدراسات اإلسالمية

دراسة فقهية قانونية

5

اآلراء األصولية للقدري الحنفي(
ت 285ه) في كتابو التجريد
جمعا ودراسة

7

التصرفات اإللكترونية الحديثة في
ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية (

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

دراسة تاريخية تحليلية
طاىر على محجوب

91915577881

جامعة المنيا /كلية

انتصار أحمد محمد
يوسف

ماجستير

1767

القاىرة

محمد فتحي راشد
عبدالحميد

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91187281795

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الصفحة 2

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
الدراسات اإلسالمية

الجانب االجتماعي نموذجا)
دراسة فقهية مقاصدية

 19القواعد الدعوية في القرآن الكريم

 11أبو زكريا يحيي بن زياد الفراء
مفسرا من خالل كتابو معاني

محمود صابر سيد إبراىيم دكتوراه

محمد سيد توفيق

/7/86

1761م

دير مواس  /المنيا

91895386279

األفعال وأثرىا على المعنى في

القرآن الكريم

 13الدخيل في قصص أولي العزم من
الرسل من خالل اآلالت المرئية

جامعة المنيا /كلية

ماجستير

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

محمد الروبي عبدالعظيم

عبدالعال

أحمد مديح سيد فرج

جامعة المنيا /كلية

دكتوراه

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

جامعة المنيا /كلية

ماجستير

اآلداب /قسم

والمسموعة

 12المنهج التفسيري عند اإلمام أبي
حفص النسفي من خالل كتابو
التيسير في التفسير

 18االختيارات الفقهية البن سيد

الناس في شرحو لجامع الترمذي

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

القرآن

 18تنوع القراءات بين التاء والياء في

جامعة المنيا /كلية

الدراسات اإلسالمية

فاطمة الزىراء دياب

عبدالمهيمن

ماجستير

غادة زين العابدين محمود ماجستير

جامعة المنيا /كلية

المنيا /أبو فيلو

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

/3/15

1777م.

المنيا /عدنان

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91915885918

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الصفحة 3

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
الدراسات اإلسالمية

دراسة مقارنة
 61تعقبات الحافظ الزيلعي الحديثية
في كتابو نصب الراية ألحاديث

محمد أحمد علي

سوىاج

دكتوراه

91121325286

الهداية جمعا ودراسة

 16أحاديث دالئل النبوة بين أبي نعيم
األصبهاني ت 239ه ،والبيهقي

ت  285اله دراسة وصفية مقارنة.
15

توظيف الحديث النبوي في

الفتاوي الرسمية لدار اإلفتاء

61

من خالل كتب السنن جمع

منى حمزه عبدالهادي
السيد

مؤمن توفيق محمد

دكتوراه

1757

القاىرة

91981375362

89

األثيوبي ( ت 1228ىــ) وكتابو

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
دكتوراه

المنيا

91189837831

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
محمد علي حسين علي

دكتوراه

المنيا

91127798888

ودراسة

اإلمام محمد بن علي بن آدم

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

المصرية

العلل الواردة في أحاديث الشرك

جامعة المنيا /كلية

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
أسماء سالمة محمد

دكتوراه

المنيا

مشارق األنوار الوىاجة في شرح

سنن اإلمام ابن ماجو دراسة حديثية

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91971751766

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

الصفحة 4

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
ثانيا :قائمة الردائل التي تم مناقذتكا تحت إذرافي
م

ادم الردالة

ادم الباحث

نوركا

1

الوحدة الموضوعية في القرآن

أحمد سيد فتحي

ماجستير

تاريخ

العنوان

تليفون

المكان

الميالد
الكريم دراسة تطبيقية في سورة

عبدالظاىر

ممتاز

الجهود الحديثية للزبيدي في

أحمد محمد عبدالرحمن

دكتوراه

المائدة

8

معجمو تاج العروس من جواىر

المنيا

91888117155

الشريعة اإلسالمية
سوىاج

99777878987965

مرتبة

الدراسات اإلسالمية

الشرف

الستة دراسة حديثية فقهية

السيد سليم عبادة

ماجستير
ممتار

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم
مشرفا مشاركا

األولى

3

دار العلوم /قسم
مشرفا مشاركا

القاموس

مرويات األمن واألمان في الكتب

جامعة المنيا /كلية

الشرقية

91971227563

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم
الدراسات
اإلسالمية
مشرفا مشاركا

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

الصفحة 5

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)

ثالثا :قائمة الردائل التي تم مناقذتكا كمناقذا خارجيا أو داخليا
ادم الردالة

م

ادم الباحث

نوركا

العنوان

تاريخ

تليفون

المكان

الميالد
1

الرواة الذين ضعفهم ابن الجوزى

رأفت عبد العظيم صديق

في كتابو الضعفاء ووثقهم ابن حجر فولي

ماجستير

الوادي الجديد

91188652888

ممتاز

في كتابو التقريب دراسة حديثية

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

مقارنة ".

مناقشا داخليا

8

خوارق اإلجماع في قضايا علوم

أنس جمال محمد
إسماعيل

ممتاز

3

اإلمام ابن حجر الهيتمي ( 762

بدر فوزي إسماعيل

ماجستير

الحديث

جامعة المنيا /كلية

ماجستير

أسيوط

91979888161

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

مناقشا داخليا
كويتي الجنسية

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

جامعة المنيا /كلية
الصفحة 6

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
ىــ) مفسرا

البلوشي

تقدير جيد

دار العلوم /قسم

مع التوصية

مناقشا خارجيا

الشريعة اإلسالمية

جدا

بتغيير

العنوان

2

منهج الشيخ محمد األمين الهرري
في عرض القراءات القرآنية من

رمضان محمد إبراىيم

خالل تفسيره حدائق الروح

8

والمرسلين دراسة موضوعية من

يحيي فرج ىاشم فرج

الكتاب والسنة

7

القواعد األصولية في كتاب كشف

اللثام شرح عمدة األحكام

راشد حمد أحمد الشطي

ملوي  /المنيا

91977821777

ماجستير

ربيع شحاتو عبدالحكيم

دكتوراه

جامعة المنيا /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

مناقشا داخليا

جامعة المنيا /كلية

كويتي الجنسية

دار العلوم /قسم

الشريعة اإلسالمية

ممتاز

ودراسة
6

مناقشا داخليا

ممتاز

للسفاريني 1155ى ـ جمع وترتيب
سؤاالت الدار قطني في عللو عن

ماجستير

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

ممتاز

والريحان في روابي القرآن

المؤثرون في حياة األنبياء

ماجستير

قنا

91111368816

جامعة المنيا /كلية

مناقشا خارجيا
مصري /المنيا/

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91116275729

جامعة المنيا  /كلية
الصفحة 7

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
مرويات سعيد بن أبي عروبة دراسة

حسن

5

جهود اإلمام الساعاتي (1365ى ـ

محمود بكري زكي

7

المتروكون ومروياتهم عند اإلمام

ضياء الدين محمود سيد

حديثية

اآلداب /قسم

مرتبة

الدراسات اإلسالمية

الشرف

مناقشا داخليا

األولى مع

التوصية
بتغيير

العنوان

ـ ـ 1785م) في علوم الحديث

ماجستير

91998666396

المنيا

جيد جدا

جامعة المنيا  /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

مناقشا داخليا
الشوكاني (1889ـ 1163ىـ ـ) في

كتابو نيل األوطار

دكتوراه

قنا  /الشئون

91187988337

مرتبة

كلية اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

مناقشا داخليا

الشرف

األولى
 19الكافي الشاف في تخريج أحاديث ياسين معوض عبد الهادي

ماجستير

سوىاج

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91119776361

جامعة المنيا  /كلية

الصفحة 8

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
الكشاف

تأليف الحافظ ابن حجر

فايد

اآلداب /قسم

جيد جدا

الدراسات اإلسالمية
مناقشا داخليا

العسقالني (ت  588ىـ)
دراسة وتحقيق

( من أول المخطوط إلى نهاية
سورة البقرة )

11

السنة النَّبويِّة
النقد العقلي لمتون ُّ
الم َحدِّثِين واتجاىات
بين ضوابط ُ

18

منهج اإلمام الثعلبي في عرضو

الح َداثيِّين "دراسة تطبيقية موازنة"
َ

للقراءات وأثرىا في تفسيره للقرآن

عصام مسعود عبد العظيم
مبروك

13

منصور بن إدريس البهوتي وأثره في
المعامالت المالية دراسة أصولية

مرتبة

مناقشا داخليا

األولى

علي أحمد عبدالجواد

ماجستير

المنيا

91992723888

ممتاز

12

جامعة المنيا  /كلية
اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية
مناقشا داخليا

فاطمة عبداللطيف محمد
عبداللطيف

ماجستير

سوىاج

91117982786

ممتاز

جامعة المنيا /كلية
دار العلوم /قسم

الشريعة اإلسالمية

فقهية مقارنة

التنمر في السنة النبوية دراسة

اآلداب /قسم

الدراسات اإلسالمية

الشرف

الكريم

المنهج الفقهي واألصولي لإلمام

دكتوراه

المنيا

91993987751

جامعة المنيا  /كلية

مناقشا خارجيا

يوسف جمال حنفي

ماجستير

المنيا بني مزار

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91981666875

جامعة المنيا  /كلية
الصفحة 9

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
موضوعية

عبدالعال

م

ادم البحث

ادم الباحث

1

نشأة وتطور علم المقاصد

أحمد محمد عبدالعزيز

8

ترجيحـات الدكتور عبدالكريم

مصطفـ ــى عبد الس ــالم

اآلداب /قسم

ممتاز

الدراسات اإلسالمية
مناقشا داخليا

رابعاً :قائمة األبحاث التي تم تحكميكا
نوره
وتقييمه

الميالد

متطلب

/11/88

الماجستير
مقبول

زيدان الفقهيـة في النكاح
دراسـ ــة فقهي ـ ــة مقــارنـة

محمد محم ــد

3

فقو التوقع عند إمام الحرمين

2

قوة شخصية الحافظ الزيلعي في

محمد أحمد على عبد

تعقبو للعلماء ،ومنهجو في النقد

متطلب

الدكتوراه

1752

مصري

91919518677

عباس

الرحمن

الدكتوراه

مصري

اإلنسانية ،كلية

اآلداب  ،جامعة المنيا
مجلة اآلداب والعلوم

مصري

اإلنسانية ،كلية

مقبول

متطلب

الدكتوراه

اإلنسانية ،كلية

مجلة اآلداب والعلوم

إجراء

متطلب

مجلة اآلداب والعلوم
اآلداب  ،جامعة المنيا

التعديالت
مصطفى عثمان خليفة

(الجويني)

تاريخ

العنوان

تليفون

المجلة

اآلداب  ،جامعة المنيا
مصري

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

91121325286

مجلة اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،كلية

الصفحة 11

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى)
واالستدراك

مقبول

8

قاعدة التوبة تجب ما قبلها

كارم محمد علي

7

مبادئ علم التفسير دراسة تحليلية

إبراىيم حسن الشحي

متطلب

ماجستير

اآلداب  ،جامعة المنيا
مصري

مقبول

متطلب

الدكتوراه

91122357767

مجلة اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،كلية

اآلداب  ،جامعة المنيا
أجنبي

مقبول

قائوة رسائل اإلشراف واملناقشة وحتكين األحباث بعد الرتقية أستاذاً هساعداً( أ.م .د /عبدالرمحي عبدالناصر سيد سلطاى(

مجلة اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،كلية

اآلداب  ،جامعة المنيا

الصفحة 11

