الطرية الراتية
لألضتاذ الدكتوز /حمند خمتاز مجعة
وشيس األوقاف
زئيظ اجمللظ األعلى للشئوٌ اإلضالمية
عضو جمنع البخوث اإلضالمية
االدمم:محمؿدمخمؿارممجعةم.
اٌوظدم:معنمعواظقدمضرؼةمصػطمراذنيم،معرطزمبؾام،محماصظةمبينمدوؼفم،ميفماظلادسمسشرمعنمصرباؼرم1;88مم.م
تارؼخمضرارماظعضوؼةم:مرضمم75مظلـةم4116مم.م م
أوال  :املؤٍالت العلنية  :م
 اظؿقق مباألزػر ماظشرؼف مودرس مصقه محؿى مخترج ميف مطؾقة ماظدرادات ماإلدالعقة مواظعربقة مجباععة ماألزػرماظشرؼفمباظؼاػرةمبؿؼدؼرم(جقدمجدًا)مععمعرتؾةماظشرفمسامم1;:9مم،موطانماألولمسؾىمدصعؿهم.م
 حصلمسؾىمدرجةماٌاجلؿريميفماظؾغةماظعربقةموآدابفامبؿؼدؼرم(ممؿاز)مسامم1;;1مم.م حصلمسؾىمدرجةماظدطؿوراهمبؿؼدؼرم(ممؿاز)ممبرتؾةماظشرفماألوىلمسامم1;;6مم.مثاىيا  :التدزج الوظيفي واملياصب اليت شغلَا  :م
 بدأمحقاتهماظعؿؾقةمععقدًامبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرم.م ثممعدردًامعلاسدًاميفماظؽؾقةم،مثممعدردًام،مثممأدؿاذًامعلاسدًام،مثممأدؿاذًام.م ثممذغلمعـصبموطقلمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمجباععةماألزػرم(بـني)م،مثممسؿقدًامظؾؽؾقةمغػلفام م،موطانمأولمسؿقدمعـؿكبمظؾؽؾقةميفمتارخيفام.مم
 سضومباٌؽؿبماظػينمظػضقؾةماإلعامماألطربمذقخماألزػرمظشؽونماظدسوةمواإلسالمماظدؼينم.م اغؿكبمسضوًاممبفؿعماظؾقوثماإلدالعقةم.م ثممسُقِّنموزؼرًامظألوضافميفمحؽوعةمطلمعنماظدطؿور/محازمماظؾؾالويم،مواٌفـدس/مإبراػقممحمؾبماألوىلمواظـاغقةم،مواٌفـدسم/مذرؼفمإمساسقلم،مثمميفمحؽوعةماظدطؿورماٌفـدس/معصطػىمعدبوظيم.م
 رئقسماهادماألوضافماظعربقةم.م سضوماجملؾسماظؿـػقذيمٌؤمترموزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمظدولماظعاملماإلدالعيم.م رئقسماجملؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةم.م سضوماهادمطؿابمعصرم.م سضوماهادماظؽؿابماظعربم.م سضومرابطةماألدبماإلدالعيماظعاٌقةم.م1

 سضومىانماظؿقؽقممظرتضقةماألداتذةمواألداتذةماٌلاسدؼنمجباععةماألزػرم-مختصصماألدبمواظـؼدم.م متماخؿقارهمطأصضلمذكصقةمدؼـقةميفمعصرمظعامم4116مميفمادؿػؿاءموادعمأجراهمعوضعماظقومماظلابعم.م متماخؿقارهمدػريًامظؾؿلاعحمواظلالممسامم4117ممعنمعـظؿةماظؿلاعحمواظلالممبدوظةماظؽوؼت. متماخؿقارهمسضوًامباجملؾسماألسؾىمظرابطةماظعاملماإلدالعيمسامم;411مم.ثالجا  :أىشطتُ العلنية :

تعددتمغشاراتماألدؿاذماظدطؿور/محمؿدمخمؿارممجعةماظعؾؿقةم،موعـفام:م

 ذاركميفماظعدؼدمعنماٌؤمتراتمواظـدواتماظعؾؿقةمواظؿدرؼؾقةمداخلمعصرموخارجفام،موطانمرئقلًامظؾؽـريمعـفام.م
 أذرفمسؾىماظؽـريمعنماظردائلماظعؾؿقةم.م غاضشماظعدؼدمعنماظردائلماىاععقةمجباععةماألزػرماظشرؼفموشريػامعنماىاععاتماٌصرؼةم.م طانمعشرصًامسؾىمبعضماجملالتماظعؾؿقةم،موطانمرئقلًامظؿقرؼرمبعضفام،مورئقلًامجملؾسمإدارةماظؾعضماآلخرم.م ذاركميفموضعماٌـاػجماظعؾؿقةماىاععقةمبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمبنيمجاععةماألزػرمباظؼاػرةموطؾقةماظشرؼعةمبلؾطـةمسؿانم.م
 أدفممبـصقبمواصرميفماجملاالتماإلسالعقةماٌؼروءةمواٌلؿوسةمواٌرئقةمداخلمعصرموخارجفام.م ظهمعؼاالتمأدؾوسقةمباظصقفماٌصرؼةماظؽربىم.م طؿا مأن مظه ماظعدؼد معن ماألحادؼث ماظدؼـقة مباظؿؾػزؼون ماٌصري موشريه م ،مويف معؼدعؿفا ماظربغاعج ماظدؼينماظعرؼقم(حدؼثماظروح)م.
زابعا  :مؤلفاتُ :

ظهماظعدؼدمعنماٌؤظػاتمواألحباثم،معـفام :م
 -1اظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم.
 -4حؿؿقةماظؿفدؼدماظػؼفي.

 -5اظؽؾقاتماظلتم..مرؤؼةمسصرؼةم.
 -6بـاءماظوسيم.

 -7عنمأدرارماظؾقانماظؼرآغيم.

 -8صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم.

 -9دمومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةم.
 -:يفمصضاءماظـؼاصةم.
; -اظدؼنمواظدوظةم.
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 -11ضضاؼاماظؿفدؼدمواٌواجفةم.
 -11سؾىمعائدةماظؼرآنم.

 -14يفمرحابمصنماٌؼالم.

 -15دمومخطابمسؼالغيمرذقدم.
 -16عشروسقةماظدوظةماظورـقةم.
 -17اظؼقمماظدؼـقةمواإلغلاغقةم.
 -18شذاءماظعؼلم.

 -19تػؽقكماظػؽرماٌؿطرفم.
 -1:مساحةماإلدالمم.

; -1اظؿعاؼشماظلؾؿيمظألدؼانموصؼهماظعقشماٌشرتكم.
 -41دمومعـفجماظؿفدؼدم.

 -41اٌعادلماظؾغويم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظـصماظؼرآغيم.

 -44دالظةماظلقاقموأثرػاميفماظـصماألدبيم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظؼرآنماظؽرؼمم.
 -45اظعدولمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم.

 -46جدظقةمايضورمواظغقابمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم.
 -47اظػؽرماظـؼديميفماٌـلماظلائرميفمضوءماظـؼدمايدؼثم.

 -48اظػؽرماظـؼديمبنيماألصاظةمواٌعاصرةم..مدمومغظرؼةمسربقةمععاصرةميفماظـؼدماألدبيم.
 -49حدؼثماظصقامم.

 -4:صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم.

; -4ػوؼؿـاماظواضقةميفمزعنماظعوٌةم.

 -51ايجمواظعؿرةم..معـادكموأدرارم.
 -51مصضلماظعؿرةمودظقلماٌعؿؿرم.

 -54عػاػقممجيبمأنمتصقحميفماظلريةمواظلـةم.

 -55عفاراتماظؿواصلماظدسويميفماظلـةماظـؾوؼةم.
 -56حدؼثماظروحم.

 -57داسشمواإلخوانم.
 -58بـاةموػداعونم.

 -59مذعراءماٌواظيميفمسصرمبينمأعقةم:مسرضمودرادةمغؼدؼة
 -5:ماالسؿذارؼاتميفماظشعرماظعؾاديم:مسرضمودرادةمغؼدؼةم.
; -5ماألدبماظعربيميفماظعصرماىاػؾيم.

 -61ماألدبماظعربيميفمسصرمصدرماإلدالمم.
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 -61ماألدبماظعربيميفماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديم.
 -64ماألدبماظعربيميفماألغدظسم.

 -65ماظـؼدماألدبيمعنماظعصرماىاػؾيمحؿىماظعصرماظعؾاديم:مسرضمودرادةم.
 -66ماألدبماظعربيميفماظعصرمايدؼثم.
 -67ماظؿؿردميفمذعرماىواػريم.

 -68ماظشاسرماظعؿاغيمأبومعلؾمماظرواحيم:محقاتهموذعرهم.
 -69ماظشعرماظعؿاغيميفماٌففرماألصرؼؼيم.

 -6:ماظـؼدماألدبيميفمدؾطـةمسؿانمبنيماظواضعمواظطؿوحم.
; -6مأبومحمفنماظـؼػيم:محقاتهموذعرهم.

 -71ذعرماألدرمبنيمأبيمصراسمايؿداغيمواٌعؿؿدمبنمسؾادم.م
 -71مسؾمماظؼوايفموصـونماظؿؼػقةم.

 -74خطأماٌعاغيموصوابفاميفمضوءمطؿابماظصـاسؿنيمألبيمػاللماظعلؽريم.
 -75االدبمععمدقدغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾم.
 -76خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾم.

 -77صؼهماظـوازلمطوروغاماٌلؿفداتمامنوذجا.
 -78ماظؽؿالمواىؿالميفماظؼرآنماظؽرؼم.

 -79صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةم"ايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدة".
كنا قاو باإلشساف على عدد مً اإلصدازات العلنية  ،ميَا :

 -1عودوسةماًطبماظعصرؼةمبوزارةماألوضافماٌصرؼةم،موصدرتميفممثاغقةمأجزاءم.
 -4عودوسةماظدروسماألخالضقةم.
 -5اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم.

 -6محاؼةماظؽـائسميفماإلدالمم.
 -7اظؿقلريميفمايجم.

 -8ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام.
 -9عػاػقممجيبمأنمتصقحم.

 -:ضواسدماظػؼهماظؽؾقةم..مرؤؼةمسصرؼةم.

; -ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمواظغربم.
 -11خماررماإليادمودؾلماٌواجفةم.
 -11محاؼةمدورماظعؾادةم.
 -14غعؿةماٌاء.
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 -15مخلونمخطؾةمسصرؼةميفمضضاؼاماظلاسةم.
 -16بـاءماظشكصقةمواظورـقةم.
 -17خطبماٌـادؾاتم.

 -18صؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمسصرؼة.
إضافة إىل ما قاو بُ مً زئ اضة جملظ إدازة وزئاضة حتسيس بعض اجملالت العلنية واإلصدازات الدوزية .
م

خامطا  :كتب متت تسمجتَا ملعاليُ:

 -1اظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم(مترجممإىلممأربعةمسشرةمظغةم)م.
 -4صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم(ترجممإىلمدتمظغات)م.

 -5دمومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةم(ترجممإىلمسشرمظغات)م.
 -6يفمصضاءماظـؼاصةم(ترجممإىلمسدةمظغات)م.
 -7اظدؼنمواظدوظةم(ترجممإىلمسدةمظغات)

 -8دمومعـفجماظؿفدؼدم(ترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼة)م.

 -9صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم(مترجممإىلمسشرةمظغاتم)م.

 -:عػاػقممجيبمأنمتصقحميفماظلريةمواظلـةمم(مترجممإىلماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم).
; -داسشمواإلخوانم(ممترجممإىلمسدةمظغاتم)مم.

 -11اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهمم(موترجممإىلماظؾغةماظربتغاظقةم)م.
 -11محاؼةماظؽـائسميفماإلدالممم(موترجممإىلمسدةمظغاتم).

 -14اظؿقلريميفمايجمم(موترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼةمواظؾغةماظػرغلقةم).م
 -15ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام(موترجممإىلمسدةمظغاتم)ممم.
 -16عػاػقممجيبمأنمتصقحمم(موترجممظعدةمظغاتم).

 -17ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمواظغربمم(موترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼةم).
 -18خماررماإليادمودؾلماٌواجفةمم(موترجممإىلماظؾغةماظلواحقؾقةم).
 -19غعؿةماٌاءم(مترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼةمواظؾغةماظػرغلقةم)م.

 -1:صؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمسصرؼةمم(موترجممإاىلماظؾغةماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم)م.

م
م
م

ضادضا  :السضائل العلنية اليت أشسف عليَا أو ىاقشَا :
م
.1

الدرجة
العلمية
دكتوراه

عنوان الرسالة

اسم الباحث

الباحئئئئثا ش الشئئئئحاس
“مسئئئيولياس وسئئئلياس ريئئئي
الجمهوريئئئئة لئئئئو ئئئئ دسئئئئتور إبراهيم منصور.
٤١٠٢م  ..دراسئئئئئئئة م ارنئئئئئئئة
بالف ئئئئس ايسئئئئ مو”  ،بح ئئئئو
بنها
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الجامعة

بنها

تاريخ المناقشة

الصفة

4ا9119

رييسا ومناقشا

"االستراتيجية الم ترحة لتفعي الباحرئئئئةا مهئئئئا مئئئئدحس
الخيئئئال الئئئدينو الوسئئئيو لئئئو حسين
ايع م المريئو وثرئر كلئل علئ
األمن ال ومو" بأكاديمية ناصر
العسكرية
انحرالئئاس الئئنش الشئئعر بئئين الباحئئئئثا محمئئئئود ثبئئئئو
ال ئئدماو والمحئئدرين دراسئئة لئئو سمرة عبد الس م
األنمئئئئئاي والئئئئئدالالس وا رئئئئئار،
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة
تل ئئو التنئئاش لئئو الن ئئد األدبئئو الباحئئئئئثا ش محمئئئئئود
العربئئئو دراسئئئة تيبي يئئئة علئئئ إبراهيم حفنو – جامعة
ثعما الن اد العئرل لئو العصئر الزهر – لرع ثسيوي
الحئئئئئئديث ،بكليئئئئئئة الدراسئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة

.9

دكتوراه

.3

دكتوراه

.4

دكتوراه

.5

دكتوراه

.6

دكتوراه

.7

دكتوراه

.8

دكتوراه

.9

دكتوراه

"لن ال صة ال صيرة لئو مجلئة
ال صئة منئك نشئأتها حتئ نهايئئة
ال ئئئئئئئئرن العشئئئئئئئئرين دراسئئئئئئئئة
موضئئوعية لنيئئة" بكليئئة الل ئئة
العربية بأسيوي
"االتجاهاس األدبية والن دية لو
مجلئة الهئ مئن عئام 1993م
حتئئئئئ عئئئئئام 9119م دراسئئئئئة
تحليليئئة ن ديئئة "  ،بكليئئة الل ئئة
العربيئئئئئئئئة بجامعئئئئئئئئة األزهئئئئئئئئر
الشريف لرع الزقازيق.
"الجهئئئود التربويئئئة للمن مئئئاس
الرسمية تجاه األقلياس المسلمة
لئئو ثوروبئئا  :دراسئئة ت ويميئئة
لو ضوو ثهدالها "
"الصئئئورة األدبيئئئة عنئئئد الن ئئئاد
المحئئئئدرين لئئئئو مصئئئئر عئئئئر
ودراسئئئئئة" بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"الشئئئعر الئئئوينو واالجتمئئئاعو
عنئئئد شئئئعراو مدرسئئئة ثبئئئو للئئئو
دراسئئئئئة موضئئئئئوعية ولنيئئئئئة"
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة

.11

دكتوراه

"الشئئعر المصئئر الحئئديث مئئن الباحئئثا عل ئ ر ربي ئ
رورة  1919حت عئام  9117ش ثحمد
بئئئئئئين المحال ئئئئئئة والتيئئئئئئاراس
الحداريئئئئئئة المجئئئئئئددة" بكليئئئئئئة
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة

ثكاديمية
ناصر
للعلوم
العسكرية

97ا9ا9119

سا ومناقشا
ريي ً

األزهر
18ا4ا9118

سا ومناقشا
ريي ً

األزهر

الباحئئثا مصئئيف عبئئد
األزهر
الصئئئئئئئئئئئئئبور ش ش –
المدر المساعد بكلية لرع ثسيوي
الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية ب نا
الباحئئئئئئئئثا جئئئئئئئئ ش
األزهر
محمود غانم
لرع
الزقازيق
الباحئئئئئئثا ش عرمئئئئئئان
محمئئئئئود خلئئئئئف إمئئئئئام
وخييئئئئئئئئئئل بئئئئئئئئئئوزارة
األوقاف
الباحئئثا إبئئراهيم ثحمئئد
عبد التوال

9ا9119

رييسا ومناقشا

9ا4ا9117

مناقشا

18ا9ا9117

رييسا ومناقشا

9ا5ا9116

رييسا ومناقشا

ينيا
5ا9113

سا ومناقشا
ريي ً

األزهر
9111

الباحئئئئثا وايئئئئ بكئئئئر
حسن

مشرلا ومناقشا

األزهر

8

19ا4ا9111
األزهر

مشرلًا

.11

دكتوراه

 .19ماجستير
 .13ماجستير

 .14ماجستير

 .15ماجستير

"الجانئئل الصئئولو لئئو دواويئئن الباحئئئثا رنئئئاو ر مئئئن
ش إقبئئئا الشئئئاعر الباكسئئئتانو ر ركها
باالعتماد عل مترجماس شئعره
إلئئئئئ الل ئئئئئة العربيئئئئئة" بكليئئئئئة
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
"الئئئئئدور االجتمئئئئئاعو لئئئئئوزارة الباحئئئئئثا ش محمئئئئئود
األوقئئاف" بكليئئة الل ئئة العربيئئة إمئئئام وخييئئئل بئئئوزارة
األوقاف
للبنين بال اهرة
"الترجماس اينجليزية للتراكيل الباحئئئئثا ثنئئئئور ثحمئئئئد
الب غيئئة وثبعادهئئا الدالليئئة لئئو باشئئئئئا إمئئئئئام وخييئئئئئل
سئئئورة يوسئئئف" بكليئئئة ا دال بأوقاف البحيرة
جامعة دمنهور
"تجديئئئئئد الفكئئئئئر الئئئئئدينو لئئئئئو الباحئئئئثا وجئئئئد عبئئئئد
ايسئئ م ش إقبئئا ثنموك ًجئئا " ال ادر ش
بمعهئئئئئد الدراسئئئئئاس والبحئئئئئوث
ا سئئئئيوية بجامعئئئئة الزقئئئئازيق
بالشرقية
"استشئئئراف المسئئئت ب وثرئئئره الباحئئئثا عبئئئد اللييئئئف
عل مسئت ب الئدعوة" بالمعهئد سيد حسنين
العالو للدراساس ايس مية

 .16ماجستير

"الئئئدور التربئئئو للم سسئئئاس الباحث اش زكو محفئو
الدينيئئئة لئئئو مواجهئئئة اليايفيئئئة علئئئو محفئئئو – الباحئئئث
لو مصر" بكلية التربية جامعة ب سئئم التربيئئئة ايسئئئ مية
بكليئئئئئة التربيئئئئئة جامعئئئئئة
األزهر بال اهرة
األزهر

 .17ماجستير

عتبئارا الباحئئثا عمئئرو خمئئي
"البيوع المختلئف ليهئا ا
ً
بدرجئئئئئة الحئئئئئديث" بكليئئئئئة دار ل اد
العلوم جامعة الفيوم
"التناش وثرره لو شئعر وحيئد الباحئئثا ش ثحمئئد عبئئد
الدهشان دراسة نصية تحليلئة" الرحمن سليمان
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة
"مئئئئنهم ايمئئئئام الئئئئدار قينئئئئو الباحئئئثا ثحمئئئد ش ش
المتئئئئول سئئئئنة 385هـئئئئـ لئئئئو حسين
تصئئحيا األحاديئئث وتحسئئينها"
بكلية دار العلوم

 .91ماجستير

"االتجئئاه االجتمئئاعو لئئو شئئعر إبئئئئئراهيم ثحمئئئئئد عبئئئئئد
المئئئرثة لئئئو مصئئئر لئئئو ميلئئئ التوال
العصئئر الحئئديث حتئئئ 1959م
دراسئئئئئئئة وموازنئئئئئئئة" بكليئئئئئئئة
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة

 .91ماجستير

"ثحمئئئئد هيكئئئئ ثديبئئئئا وناقئئئئدا" ش محمئئئئئئود إبئئئئئئراهيم
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية حفنو
والعربية للبنين بال اهرة

 .18ماجستير

 .19ماجستير

9

17ا5ا9115

مناقشا

األزهر

األزهر

9ا8ا9191

مناقشا

8ا9119

رييسا ومناقشا

دمنهور
الزقازيق
معهد
الدراساس
األسيوية

4ا9118

رييسا ومناقشا

المعهد
العالو
للدراساس
ايس مية
بالمهندسين

16ا19ا9117

رييسا ومناقشا

11ا6ا9117م

رييسا ومناقشا

األزهر
15ا3ا9117

رييسا ومناقشا

الفيوم
98ا6ا9115

مشرلا ومناقشا

األزهر
7ا4ا9115

رييسا ومناقشا

الفيوم

98ا6ا9117

مشرلا ومناقشا

األزهر

8ا9119
األزهر

مشرلا ومناقشا

 .99ماجستير

 .93ماجستير

 .94ماجستير

 .95ماجستير

.96

دكتوراه

 .97ماجستير

"ش مصئئيف هئئداره وجهئئوده محمود ثبئو سئمرة عبئد
الن ديئئئئئئة" بكليئئئئئئة الدراسئئئئئئاس الس م
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"عبئئد العزيئئز حمئئودة وجهئئوده سعود إبراهيم عو
لو الن د األدبئو العربئو" بكليئة صالا
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
"إبئئئئراهيم علئئئئو ثبئئئئو الخشئئئئل وليد عبد ر عرمان
ثديبئئئئئئئئا" بكليئئئئئئئئة الدراسئئئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"الجانئئئل ايسئئئ مو لئئئو شئئئعر واي بكر سعد
ثحمئئد الكاشئئف دراسئئة تحليليئئة
ولنيئئئئئئئة" بكليئئئئئئئة الدراسئئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"ايبئئئئئداع الشئئئئئعر عنئئئئئد ش الباحئئثا ش علئئو جئئاد
المعصئئئرانو لضئئئاواس الر يئئئة الرل
وعناصئئئئئئئئر البنئئئئئئئئاو و ليئئئئئئئئاس
التشئئئئئكي " بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"ثحكام الدولة الوينيئة ودعئايم الباحئئئئثا عبئئئئد الحلئئئئيم
است رارها لو الف س ايس مو" ش عبد الحليم سليمان
بالمعهئئئئئئد العئئئئئئالو للدراسئئئئئئاس
ايس مية

91ا11ا9113

مشرلا ومناقشا

األزهر
األزهر

93ا1ا9113

مشرلا ومناقشا

31ا4ا9116

مناقشا

األزهر
31ا7ا9115

مناقشا

األزهر
تحس ايشراف

مشرلا

األزهر

المعهد
العالو
للدراساس
ايس مية
بالمهندسين

تحس ايشراف

مشرلا

إضافة إىل عشسات البخوث العلنية اليت حكنَا بصفتُ حمكنا باللجية العلنية الدائنة لرتقية األضاترة واألضاترة

املطاعديً جبامعة األشٍس الشسيف ختصص األدب واليكد .

:

ضابعا :املشازكة يف املؤمتسات الدولية  ،واحملاضسات الدولية خازج مجَوزية مصس العسبية:
و

ادتَة

اضه املؤمتس

.1

م عؤمترمصؼهماظطوارئ م

اإلعارات م

.4

م عؤمترمعـؿدىمتعزؼزماظلؾمميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿةم،مهتمسـوان:م"دورم

اإلعارات

التازيخ
0202/5/87-86
 0287/80/82م

األدؼانميفمتعزؼزماظؿلاعحمعنماإلعؽانمإىلماإلظزام" .م
.5

م عـؿدىمتعزؼزماظلؾم ميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿةم،مهتمسـوان:م"دمومحؾفم

اإلعارات

0286/80/5

صضولمساٌيمصرصةمظؾلالمماظعاٌي".
.6

م عـؿدى متعزؼز ماظلؾم ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة م ،مهت مسـوان :م"اظلؾمم

اإلعارات

0285/80/88

اظعاٌيمواًوفمعنماإلدالمم..مضطعماظطرؼقمأعامماظؿطرف".
.7

م عـؿدىمصؼهماالضؿصادماإلدالعيمبدبي.

اإلعارات

0285/2/02

.8

م عـؿدىمتعزؼزماظلؾمميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.

اإلعارات

 0284/80/87م

.9

م عـؿدىمتعزؼزماظلؾمميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.

اإلعارات

 0283/2/05م

.:

م حماضرة :م"اظؿعاؼش ماظلؾؿي مظألدؼان موصؼه ماظعقش ماٌشرتك"

اإلعارات م

 0282/5/83م

مبرطزماٌؤمتراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة .م
;.

م "اٌؾؿؼى ماألول مظؾؿػؽرؼن ماظعرب" ممبرطز ماإلعارات مظؾدرادات مواظؾقوثم

اإلعارات م

 0284/8/85م

االدرتاتقفقة .م
 .11م حماضرة معفؿة محول :م"آظقات متػؽقك ماظػؽر ماٌؿطرف م ،موأػم ماآلظقاتم

اإلعارات م

 0283/7/0م

اظالزعة مهلذا ماظؿػؽقك" م ،ممبرطز ماإلعارات مظؾدرادات مواظؾقوثم
االدرتاتقفقة.
 .11م أسؿال ماظدورة ماظـاغقة مسشرة مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مٌؤمتر موزراء ماألوضافم

األردن م

 0287/80/80م

واظشؽونماإلدالعقةميفمدولماظعاملماإلدالعي .م
م
 .14م حماضرة ميف محضور مجالظة ماٌؾك /ممحد مبن مسقلى مآل مخؾقػة م ،مهتم

اظؾقرؼن م

 0284/4/04م

سـوان:م"دوظةماٌوارـةموصؼهماظؿلاعحمواظعقشماإلغلاغيماٌشرتك" .م
 .15م عؤمترمايضاراتميفمخدعةماإلغلاغقة .م

اظؾقرؼن م

 0282/3/3م

 .16م اجؿؿاع ماجملؾس ماظؿـػقذي مٌؤمتر موزراء ماألوضاف مواظشؽون ماإلدالعقةم

اظلعودؼة م

 0286/3/81م

بدولماظعاملماإلدالعي .م
 .17م عؤمترمرابطةماظعاملماإلدالعي .م

اظلعودؼة م

 0285/1/02م

 .18م طؾؿةمرؤداءموصودمايفاجم–مرابطةماظعاملماإلدالعي .م

اظلعودؼة م

 0282/82/3م

 .19م عؤمتر" :اإلرػابمواظؿطرفماظطائػيميفمأصرؼؼقا" .م

اظلودان م

 0284/1/80م

 .1:م عؤمتر:م"دورماٌرأةميفماظعؿلماًريي" .م

اظؽوؼت م

 0282/80/85م

; .1م اٌـؿدىماالصرتاضيم"دورماظؼقاداتماظدؼـقةميفمعواجفةماألزعات" م

اٌغرب م

 0202/5/08م

 .41م عؤمترمحؼوقماألضؾقاتماظدؼـقةميفماظدؼارماإلدالعقةمباٌغرب .م

اٌغرب م

 0287/4/84م

;

 .41م عؤمترماظذطرىماًاعلةمواظعشرؼنمظؿأدقسماإلدارةماظدؼـقةمظعؿوممعلؾؿيم

رودقا

 0287/7/01م

رودقا .م
رودقا

 .44م عؤمترماإلدالمموحوارماظـؼاصاتممبودؽو .م
 .45م اٌؤمترماظدوظيمظؾفاععةماٌصرؼةمبؽازاخلؿانم،مهتمسـوان :م"عؤدلاتم

طازاخلؿان م

 0287/7/02م
 0284/4/0م

اظؿعؾقمماإلدالعيمودورػاميفمتؼوؼمماالدمرافماظػؽري".م
 .46م ظؼاءموزؼرماألوضافمبأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمورالبماىاععةماٌصرؼةمظؾـؼاصةم

طازاخلؿان م

 0282/88/04م

اإلدالعقةمبؽازاخلؿان .م
 .47م اصؿؿاحمععرضم"ايج"ممبعفدماظعاملماظعربيمبؾارؼس .م
 .48م اٌؤمترماظدوظيمظؾلريةماظـؾوؼةم(اظدورةماظـاغقة) .م

صرغلا م
عورؼؿاغقا م

 0282/2/02م
 0280م

وذلك إضافة إىل التدزيظ ضبع ضيوات بكلية الرتبية بطلطية عناٌ.
ثاميا :زئاضة املؤمتسات الدولية واليدوات العلنية داخل مصس أو املشازكة فيَا:
و
.8

ادتَة

اضه املؤمتس
اٌؤمتر ماظدوظي ماظـالثون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽون ماإلدالعقة م ،مهتم

اظؼاػرة م

التازيخ
83م/م7م/م 0287م

سـوان:م"صؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمصؼفقةمسصرؼة"م .م

.0

اٌؤمتر ماظدوظي ماظؿادع مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽون ماإلدالعقة م،م

اظؼاػرة م

87م/م8م/م 0287م

هت مسـوان :م"بـاء ماظشكصقة ماظورـقة موأثره ميف متؼدم ماظدول موايػازم
سؾىمػوؼؿفا" .م

.1

اٌؤمتر ماظدوظي ماظـاعن مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽون ماإلدالعقة،م

اظؼاػرة م

هتمسـوان:م"صـاسةماإلرػابموخماررهموحؿؿقةماٌواجفةموآظقاتفا" .م

.2

اٌؤمترماظدوظيماظلابعمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽـونماإلدــالعـقــةم،م

اظؼاػرة م

05-26م/م0م/م
 0286م

88م/م1م/م 0285م

هتمسـوان:م"دورماظؼادةموصاغعيماظؼرارميفمغشرمثؼاصةماظلالمموعواجفةم
اإلرػابمواظؿقدؼات" .م

.3

اٌؤمترماظدوظيماظلادسمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽون ماإلدالعقةم،م

أدوان م

هت مسـوان :م"دور ماٌؤدلات ماظدؼـقة ميف ماظعاٌني ماظعربي مواإلدالعيم

/ 83-82م/ 3م
 0284م

يفمعواجفةماظؿقدؼاتم..ماظواضعمواٌأعولمغؼدمذاتيمورؤؼةمعوضوسقة" .م

.4

اٌؤمترماظدوظيماًاعسمواظعشرون مظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةم،م

األضصر م

هت مسـوان :م"رؤؼة ماألئؿة مواظدساة مظؿفدؼد ماًطاب ماظدؼين موتػؽقكم

83-82م/م/ 88م
 0283م

اظػؽرماٌؿطرف" .م

.5

اٌؤمتر ماظدوظي ماظرابع مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽون ماإلدالعقة،م
هت مسـوان :م"سظؿة ماإلدالم موأخطاء مبعض ماٌـؿلؾني مإظقه م ..مررؼقم
11

اظؼاػرة م

06م/م0م-م8م/م1م/م
 0283م

اظؿصققح" .م

.6

م

عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :م"اإلدارة مايضارؼة مظؾكالفم

اظؼاػرة م

83م/م82م/م 0287م

اظػؼفي" .م
(غائؾًامسنمرئقسمجمؾسماظوزراء) م

.7

عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :م"اظؿفدؼد ميف ماظػؿوى مبنيم

اظؼاػرة م

84م/م82م/م 0286م

اظـظرؼةمواظؿطؾقق" .م
(غائؾًامسنمرئقسمجمؾسماظوزراء) م
 .82عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :م"اظؿؽوؼن ماظعؾؿي مواظؿأػقلم

اظؼاػرة م

85م/م82م/م 0284م

اإلصؿائيمألئؿةماٌلاجدمظألضؾقاتماٌلؾؿة" .م
(غائؾًامسنمرئقسمجمؾسماظوزراء) م
اظؼاػرة م

 .88عؤمترماألزػرم"اإلدالممواظغرب" .م

 0286/82/00م

(غائؾًامسنمرئقسمجمؾسماظوزراء) م
 .80عؤمترماألزػرمظـصرةماظؼدس .م

اظؼاػرة م

 0286/8/85م

 .81عؤمتر ماألزػر م ماظشرؼف م ،مهت مسـوان :م(اظؿطرف موأثره ماظلؾيب مسؾىم

اظؼاػرةم م

 0285/80/2م

علؿؼؾلماظرتاثماظـؼايفماظعربي) .م
 .82عؤمتر ماألزػر ماظشرؼف م ،مهت مسـوان :م"ايرؼة مواٌوارـة م ..ماظؿـوعم

اظؼاػرة م

06م/م0م/م 0285م

واظؿؽاعل" .م
 .83عؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؿلاعحماألدؼانم،مهتمذعار:م(ػـامغصؾيمععا).م م

جـوبمدقـاء م

 .84عؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؾلالمماظعاٌيم،مهتمذعارم:م(ػـامغصؾيمععًا) .م

جـوبمدقـاء م

80-82م/م82م/م
 0287م
87-86م/م82م/م
 0286م

 .85عؤمترماظلقاحةماظدؼـقةم،مهتمسـوانم:م"دقـاءمساصؿةماظلقاحةماظدؼـقة"م .م

جـوبمدقـاء م

07-06م/م7م/م

 .86عؤمترمجاععةماألزػرمصرعمأدقوطم،مهتمسـوان م:م"اظػفمماظصققحمظؾرتاثم

جاععةمأدقوط م

01-08م/م0م/م

اإلدالعيموأثرهميفمسالجماالدمرافماظػؽري"  .م
 .87اٌؤمتر ماظدوظي ماظؿادع م ،مهت مسـوان :م"اظدرادات ماظؾقـقة ميف ماظعؾومم
اإلدالعقةمواظعربقةميفمضوءماظؿلارعماظؿؽـوظوجيمواٌعريف"م .م
 .02اٌؤمتر ماظدوظي ماظـاعن م ،مهت مسـوان م :م"اظـابت مواٌؿغري ميف ماظعؾومم
اظعربقةمواإلدالعقة" .م

طؾقةمدارماظعؾومم

 0285م
 0284م

02م/م1م/م 0287م

جباععةماٌـقام م
طؾقةمدارماظعؾومم

82م/م82م/م 0285م

جباععةماٌـقام م
طؾقةمدارماظعؾومم

 .08عؤمترم"ودطقةماظػؽرميفماظدراداتماإلدالعقة" .م

جباععةماٌـقام م

11

02م/م1م/م 0284م

 .00اٌؤمتر ماظعؾؿي ماظدوظي ماظرابع م مهت مسـوان م :م" ماٌلؿشرضون مواظرتاثم
اظعربيمواإلدالعي"م .م

طؾقةماظؾغةماظعربقةم

5م/م2م/م 0283م

جباععةماألزػر م
مصرعماظزضازؼق م

 .01اٌؤمتر ماظدوظي مظرابطة ماىاععات ماإلدالعقة م ،مهت مسـوان م :م"حاجةم

جاععةماإلدؽـدرؼة م

اظعامل ماإلدالعي إىل تػعقل مدور ماالضؿصاد مواظؿؿوؼل ماإلدالعي" مباظؿعاونم

/2/05-03م
 0286م

ععمجاععةماإلدؽـدرؼةم .م
 .02اٌؤمترماظلـويم،مهتمسـوانم:م"اظؼوىماظـاسؿةموصـاسةماٌلؿؼؾل"م .م

طؾقةماآلدابم م

01م/م1م/م 0287م

جاععةمسنيممشسم م
 .03غدوة مبؽؾقة ماآلداب مبعـوان م :مدور م"اىاععات ميف معؽاصقة ماإلرػابم
واظؿطرف "م .م

طؾقةماآلداب م

 0285/2/02م

جاععةمسنيممشس م

 .04اٌؤمترماظدوظيمبعـوانم:م"اظدراداتماألصرؼؼقةميفم52مساعًا"م .م

ععفدماظؾقوثم

01م/م3م/م 0285م

واظدراداتم
األصرؼؼقةمباظؼاػرة م
 .05اٌؤمترماألولمظؾففرةمشريماظشرسقةم،مهتمسـوانم:م"بؾدغامأوىلمبقـا"م .م

وزارةماظشؾابمم

5م/م7م/م 0282م

باظؼاػرة م
 .06اٌؤمترماألولمظطالبماٌرحؾةماظـاغوؼةم،مهتمرساؼةماظلقدماظؾواء/محمؿدم

اىقزة م

2م/م1م/م 0285م

طؿالماظداظيمحماصظماىقزة .م
عرطزمودؼدم م

 .07اٌؤمترماظدوظيم:م"ضضاؼامودؼدماًطابماظدؼين" .م

 0285/1/83م

اًطابماظدؼينم م
جباععةماظػقوم م
 .12عؤمتر:م"اظػقوممتـؿػضمضدماظؿطرفموسؾىمررؼقماظؿـؿقة"م .م
 .18عؤمتر :م"اظرتاث ماألثري ميف ماظعامل ماظعربي م ..ماظؿقدؼات موايؾول" معؼرم

اظػقوم م

83م/م8م/م 0285م

جاععةماظػقوم م

1م/م2م/م 0284م

جاععةماظدولماظعربقة .م
 .10اٌؤمتر ماًاعس مٌلؽوظي مإذاسات ماظؼرآن ماظؽرؼم م ،ماظؿابع مالهادم

اظؼاػرة م

02م82/م 0287/م

اإلذاسات ماإلدالعقة م ،مواظذي متـظؿه ماهلقؽة ماظورـقة مظإلسالم م ،مهتم
سـوان " :دورمإذاساتماظؼرآنماظؽرؼمميفمتوحقدماٌػاػقممواظؿؼرؼبمبنيم
اٌذاػبماظػؼفقةمواظردمسؾىماظشؾفات "  .م
 .11عؤمترم"دورمإذاساتماظؼرآنماظؽرؼمميفماظؿصديمظظواػرماظغؾومواظؿطرف" .م

اظؼاػرة م

 0286/8/06م

 .12اٌؤمترماظعؾؿيماظلادسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةماظؿعؾقممواالسؿؿاد .م

اظؼاػرة م

 9119/6/19م

 .13اٌؤمترماظدوظيماًاعسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةماظؿعؾقم .م

اظؼاػرة م

 9118/4/99م

 .14اٌؤمتر ماظدوظي مجملؾس ماظدوظة م ،مهت مسـوان :م"اظؿصوؼت ميفم

اظؼاػرة م

 0286/82/6م

14

االغؿكاباتمبنيمايقمواظواجب" .م
 .15اٌؤمتر ماظدوظي مباجملؾس ماألسؾى مظؾـؼاصة م ،مهت مسـوان :م"اإلدارةم

اظؼاػرة

 0286/0/02م

اجملؿؿعقةميفمعواجفةماإلرػاب" .م
 .16احؿػالماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامباظقوبقلماظذػيب .م

اظؼاػرة

 0287/82/87م

 .17عؤمتر ماالهاد ماظعربي مظؾؼضاء ماإلداري م ،مهت مسـوان :م"دؾطات ماظؼضاءم

اظؼاػرة

 0285/8/6م

اإلداريميفماظػصلميفماٌـازساتماالغؿكابقة" .م
 .22عؤمترمطؾقةماإلسالممم،مهتمسـوان :م"اإلسالمماظرذقدموبـاءماظوسي" .م

اىاععةمايدؼـة م

 0287/80/01م

باظؼاػرة م
جاععةماظدولم

 .28عؤمترموزراءماظشؾابماظعربم .م

 0202/8/2م

اظعربقةم م
باظؼاػرة م
وذلك إضافة إىل عشسات اللكاءات واحملاضسات بادتامعات املصسية واملساكص البخجية واملؤضطات اإلعالمية الكربى .

واهلل ىطأل الطداد والكبول والتوفيل،،،
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