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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  ســــــــــــیـرة ذاتیـــــــــــة

**********************  
  كرم حلمي فرحات أحمد     :ـمـــاالســــــــــــــ

  المنوفیة - ٢٧/١١/١٩٦١    الد:ــــــالمیومحل تاریخ 
  ٠١٠٠٢٩٥٢٧٦٢    محمول :   -  ٠٢٢٢٩٤٨٧١٤    اتف:ــــــھ

 ىمصر :ةـــالجنسی                                            لمــــسم :ــــةانــــــــالدی
  .سالمیةوالحضارة اإل: أستاذ التاریخ ةالوظیفـــ               القاھرة . - :  عین شمسـةمــــــمحل اإلقا

  .لیةسماعیباإلقناة السویس جامعة  -  لشئون التعلیم والطالبكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ووكیل  
  karam.frahat@gmail.com       :اللكترونيالبرید ا

  المؤھـــالت العلمیة
**************  

(مرتبة الشرف  م  بتقدیر١٩٩٧جامعة القاھرة  كلیة دار العلومسالمیة والحضارة اإل دكتوراه فى التاریخ - ١
  .األولى )

  . )بتقدیر ( ممتازم .  ١٩٩٢جامعة القاھرة   دارالعلوم ، كلیة ،سالمیة والحضارة اإل ماجستیر فى التاریخ - ٢
  . .م١٩٨٥جامعة القاھرة  –لیسانس دار العلوم - ٣

  التاریخ الوظیفى
**********  

  م حتى اآلن . ١٦/١٠/٢٠١٢أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة من 
  . م١٥/١٠/٢٠١٢م حتى  ١٢/٩/٢٠٠٧من  المساعدسالمیةستاذ التاریخ والحضارة اإلأ

  .م ١١/٩/٢٠٠٧حتى  ٣/٧/٢٠٠١میة من اریخ والحضارة اإلسالالتمدرس 
  الخبرات العلمیة والعملیة

*****************  
  والعلوم اإلنسانیة. في مرحلة اللیسانس بكلیة اآلدابسالمیة سالمى والحضارة اإلالتاریخ اإلمواد تدریس  - ١
  .اآلداب بكلیة تمھیدي الماجستیر في مرحلة مناھج البحث ومصادرهتدریس  - ٢
  .ومناقشة العدید منھاشراف على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه اإل - ٣
والندوات العلمیة بالجامعات العربیة العلمیة الدولیة والعالمیة فى المؤتمرات إلقاء ونشر العدید من البحوث العلمیة  - ٤

  .والمؤسسات والمراكز العلمیة والجامعات المصریة
   .على المستوى المحلى والدولىونشرھا  سالمیةكتب التاریخ والحضارة اإلمن  تألیف العدید - ٥
  .على المستوى المحلى والدولىتحقیق ودراسة العدید من كتب التراث ونشرھا  - ٦
جھود الملك خالد بن عبدالعزیز آل سعود في دعم األقلیات المسلمة في العالم"بالتلیفزیون  " حول تسجیل برنامج - ٧

  .األلمانى
  .مارة الشارقة (تلیفزیون الشارقة)إبمؤسسة اإلعالم ب "أصداء التاریخ"  تسجیل برنامج - ٨
  المركز اإلعالمي لسفارة الھند بالقاھرة.بدور علماء الھند في خدمة الحضارة اإلنسانیة  المشاركة فى ندوة - ٩

   .س والقیاداتجتیاز العدید من الدورات التدریبیة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریا - ١٠
  المراجع العام لمجلة تنمیة البحوث بمركز تنمیة البحوث بالقاھرة. - ١١
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 المراجع العام لمجلة اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة. - ١٢
  نشر العدید من البحوث العلمیة بمركز تنمیة البحوث بالقاھرة. - ١٣

  عضویة الجمعیات العلمیة والنقابیة
***********************  

 و بإتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة .عض - ١
 عضو بالجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بالقاھرة . - ٢
 عضو بالجمعیة العالمیة للدفاع عن رسول هللا( صلي هللا علیھ وسلم ). - ٣
  عضو نقابة السادة األشراف بمصر . - ٤

  
  األنشطة اإلداریة
***********  

  التعلیم والطالب باإلسماعیلیة. وكیل كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة لشئون - ١
  .رئیس قسم التاریخ والحضارة اإلسالمیة بكلیة اآلداب باإلسماعیلیة - ٢
  .سماعیلیةباإل اآلدابكلیة ب تدریس مواد التاریخ والحضارة اإلسالمیة عضو ھیئة - ٣
 .سماعیلیةباإلعضو ھیئة تدریس لطالب الدراسات العلیا بكلیة اآلداب  - ٤
  . سماعیلیةباإل والعلوم اإلنسانیة راسات العلیا بكلیة اآلدابعضو لجنة الد - ٥
  المشاركة في وضع الئحة شعبة اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلداب باإلسماعیلیة. - ٦
  بقسم التاریخ والحضارة بالكلیة. الدولیة المؤتمرات العلمیة مقرر عام - ٧
  . باإلسماعیلیة عضو اللجنة الثقافیة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة - ٨
  عضو مجلس إدارة مجلة كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة باالسماعیلیة. - ٩

  . رئیس قسم الحضارات بمعھد الدراسات العلیا والبحوث اآلسیویة - ١٠
  رئیس لجنة المكتبة بمعھد الدراسات العلیا والبحوث اآلسیویة . - ١١
  لبحوث اآلسیویة .رئیس لجنة المشتریات بمعھد الدراسات العلیا وا - ١٢

  رئیس لجنة الكنترول  بمعھد الدراسات العلیا والبحوث اآلسیویة. - ٩
  عضو لجنة الدراسات العلیا بمعھد الدراسات العلیا والبحوث اآلسیویة. - ١٠
  فى تحدیث الئحة  بمعھد الدراسات العلیا والبحوث اآلسیویة.  المشاركة - ١٣
  .معھد الالعلیا بالمشاركة فى تحدیث مناھج الدراسات  - ١٤
  .بالمعھدالمشاركة فى وضع الئحة وحدة تقویم األداء وضمان الجودة  - ١٥
     .بالمعھدالمشاركة فى تأسیس وحدة تقویم األداء وضمان الجودة  - ١٦

  
  الدورات التدریبیة
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*************  
  م ٢٧/١٢/٢٠٠١- ١بجامعة الزقازیق  ..أصول التدریس وإعداد المدرس الجامعى دورة - ١
  .م  ٢٦/١٢/٢٠٠٥- ٢٤بجامعة الزقازیق  ..إدارة الوقت وضغوط العمل دورة  - ٢
  .م  ٢٨/١٢/٢٠٠٥- ٢٧بجامعة الزقازیق  ..تصمیم المقرر دورة  - ٣
  .م ٥/١/٢٠٠٦- ٣بجامعة الزقازیق  ..أخالقیات وآداب المھنة دورة  - ٤
  .م ١٧/١/٢٠٠٦- ١٥بجامعة الزقازیق  ..إتخاذ القرارات وحل المشكالت دورة  - ٥
  م . ٢١/١٢/٢٠٠٦- ١٨جامعة الزقازیق ب ..الجوانب القانونیة بالجامعات دورة  - ٦
  .م ١٤/١٢/٢٠٠٦- ١٢بجامعة الزقازیق  ..استخدام التكنولوجیا فى التدریس دورة  - ٧
  .م ١٨/١٢/٢٠٠٦- ١٦بجامعة الزقازیق  ..إعداد مشروع بحثى دورة  - ٨
  .م  ٢٦/١٢/٢٠٠٦- ٢٤بجامعة الزقازیق  ..إعداد  وكتابة البحوث ونشرھا دولیا دورة  - ٩

  بجامعة الزقازیق بتاریخ - دورة تدریب وتأھیل وحدات التدریب بوحدات الجودة - ١٠
  م . ١١/٢٠٠٨/ ١٨ - ١٧       
 م. ٢٠١١ینایر  جامعة قناة السویسب  2d Animation – Macromedia Flashدورة  -   ١١
  م. ٢٠١١ینایر  السویس جامعة قناةب  Advanced PowerPointدورة  - ١٢
  م . ٢٠١١ینایر  جامعة قناة السویسب  Graphic – Adobe Photoshopدورة  - ١٣

  م . ٢٠١١/  ٦/  ١٥ – ١٤جامعة قناة السویسب دورة نظام الساعات المعتمدة  - ١٤ 
  . م ٢٠١١/  ٦/  ٢٠ -  ١٩  جامعة قناة السویسب دورة االتجاھات الحدیثة في التدریس  - ١٥ 
  م . ٢٠١١/  ٦/  ٢١ – ١٩ جامعة قناة السویسب خالقیات البحث العلميرة أدو - ١٦ 
  

  المؤلفات العلمیة المنشورة
******************  

  كتب منشورة :
  م٢٠٠٧. طبعة دار عین. القاھرة دراسة وتحقیق –إغاثة األمة بكشف الغمة - ١
  م٢٠٠٣ھرة اإلسالم دین السالم وحامى حقوق اإلنسان .ط .دار اآلفاق . القا- ٢
  م.٢٠١٥اإلسالم والمسلمون فى الصین،ط،مركز المسبار للدراسات بدبى  - ٣
 م.٢٠١٦الزقازیق - اإلنتماء والوالء الوطنى.. . طبعة دار العبیر - ٤
 م٢٠١١الزقازیق - تاریخ الحضارة اإلسالمیة . طبعة دار العبیر- ٥
 م٢٠١٠ق الزقازی- تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة . طبعة دار العبیر- ٦
 م٢٠١٠الزقازیق - تاریخ الدولة العباسیة . طبعة دار العبیر- ٧
 م٢٠٠٧تاریخ المخابرات اإلسالمیة عبر العصور . ط. مكتبةالبخارى.القاھرة- ٨
 م٢٠١٠الزقازیق - تاریخ المشرق اإلسالمي . طبعة دار العبیر- ٩

 .م٢٠٠٤ ةالقاھر التراث العلمى للحضارة اإلسالمیة.طبعة مكتبة زھراء الشرق- ١٠
 م.٢٠١٥الزقازیق - . طبعة دار العبیرُوْفَق الكتاب والسنة وفھم األئمة تصحیح المفاھیم - ١١
 م٢٠٠٢تعدد الزوجات فى األدیان . طبعة دار اآلفاق.القاھرة- ١٢
  م٢٠٠٢. طبعة دار اآلفاق.القاھرة  دراسة وتحقیق –التمھید والبیان فى مقتل الشھید عثمان - ١٣
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  ٢٠٠٤بیة واإلسالمیة فى الصین .ط. الدار الثقافیة للنشر.القاھرةالثقافة العر - ١٤ 
  ٢٠٠٨الثقافة العربیة واإلسالمیة فى الیابان . ط. الدار الثقافیة للنشر.القاھرة  - ١٥
  م٢٠٠٩حضارة اإلسالم في الشرق األقصى . طبعة مكتبة البخارى . القاھرة  - ١٦
  م.٢٠١٤اة السویس حقوق اإلنسان، متطلب جامعة.طبعة جامعة قن - ١٧
  زم١٩٩٩.ط. دار الكتب المصریة دراسة وتحقیق –الخلفاء األربعة  - ١٨

  .م٢٠١١الزقازیق - دراسات في التاریخ اإلسالمي.ط. دار العبیر - ١٩ 
  م٢٠١٣مكة ط.دراسات فى الشأن اإلسالمى .طبعة رابطة العالم اإلسالمى. - ٢٠
 . طبعة دار   عین.القاھرة دراسة  وتحقیق –ملوك وال الذھب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء - ٢١

  .م٢٠٠٩
  م ٢٠٠٦طبعة الدار الثقافیة للنشر.القاھرة السالم روح اإلسالم. - ٢٢
  م.٢٠١٣سمات أستاذ الجامعة المتسم بالوسطیة . طبعة جامعة قناة السویس  - ٢٣
  م٢٠٠٤. طبعة دار عین.القاھرة دراسة وتحقیق –سیر الخلفاء  - ٢٤
  م١٩٩٩.طبعة دار الرایة السعودیة  دراسة وتحقیق –السلف الصالحین سیر   - ٢٥
. طبعة الدار الثقافیة دراسة وتحقیقسیرة النبى " محمد صلى هللا علیھ وسلم "  - ٢٦

  م٢٠٠٥للنشر.القاھرة
  الشخصیة اإلسالمیة كما أرادھا النبى صلى هللا علیھ وسلم.  تحت الطبع. - ٢٧
  م.٢٠١٦الزقازیق - رة الفرقان. طبعة دار العبیرصفات عباد الرحمن..فى سو - ٢٨
  م٢٠٠٩الصین ومصر عبر التاریخ الحضاري .طبعة دار األحمدى.القاھرة - ٢٩
  م٢٠٠٢العالقات المصریة الصینیة. طبعة دار عین. القاھرة - ٣٠
ق الزقازی- طبعة دار العبیر ،تحقیق نصوصھ الخطیة و دراسـة جوانبھ المادیة المخطوط العربىعلم - ٣١

 م.٢٠١٧
  م٢٠٠٤. طبعة دار عین.القاھرةدراسة وتحقیققید الشرید من أخبار یزید ،  - ٣٢
  م . ٢٠٠٩الكونفوشیوسیة تاریخ وعودة .طبعة مكتبة البخارى.القاھرة  - ٣٣
  م.٢٠١٦الزقازیق - مبادئ وقیم إنسانیة. . طبعة دار العبیر - ٣٤
  م٢٠١١ الزقازیق- متاحف تاریخیة وأثریة . طبعة دار العبیر - ٣٥
  م.٢٠٠٦دار عین.  .. ط دراسة وتحقیق –المختصر الصغیر فى السیرة النبویة  - ٣٦
  م.٢٠٠٩دار عین.القاھرة   .أدوات التحقیق والدراسة. ط المخطوط العربى  - ٣٧
  م.٢٠١٣الزقازیق - مصادر التاریخ اإلسالمى. طبعة دار العبیر - ٣٨
  م.٢٠١٦لزقازیق ا- مصر فى العین والقلب. . طبعة دار العبیر  - ٣٩
  م٢٠١٧القاھرة من أخالق الحبیب محمد صلى هللا علیھ وسلم . - ٤٠
  م٢٠١٤من تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة .طبعة دار عین. القاھرة  - ٤١
  م٢٠١٠الزقازیق - مناھج البحث والمصادر التاریخیة. طبعة دار العبیر  - ٤٢
  م٢٠١٣قناة السویس منھج اإلسالم فى حمایة البیئة. طبعة جامعة   - ٤٣

  م٢٠١١الزقازیق - منھج البحث التاریخى . طبعة دار العبیر - ٤٤ 
  م٢٠١٥الزقازیق - منھج البحث التاریخى واألثرى.ط. دار العبیر - ٤٥

  كتب لم تنشر بعد:
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  االستطالع والتجسس فى عصر الخلفاء الراشدین .  - ٤٦
  اإلسالم فى الیابان.  - ٤٧
  تاریخى فى تنمیة المجتمع.المرأة المصریة ودورھا ال - ٤٨
  إنجازات الدولة المصریة فى العام األول والثانى من حكم الرئیس السیسى. - ٤٩
  تیران وصنافیر بین السیادة والحمایة. - ٥٠
  الحركة اإلسالمیة فى إندونیسیا .  - ٥١
  حضارة اإلسالم فى إندونیسیا .  - ٥٢
  یات المسلمة في العالم.الملك خالد بن عبد العزیز وجھوده في دعم األقل - ٥٣
  منھج السنة النبویة فى بناء الشخصیة اإلسالمیة.- ٥٤
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  لبـحوث العلمیـــة المنشورةا
  :المحلیة والدولیة والعالمیة والمجالت العلمیة المحكمة العلمیة في واقع المؤتمرات

***************************************  
نشر إتحاد  –ند اإلمام إسماعیل التیمى فى كتابھ الخلفاء األربعة دراسة علمیة حول الكتابة التاریخیة ع- ١

 .م ٢٠٠٢القاھرة  ،المؤرخین العرب  
نشر اتحاد  –المسجد ودروه الحضارى كمركز علمى ومعھد دراسى بالتطبیق على المسجد الطولونى - ٢

 .م ٢٠٠٢القاھرة  –المؤرخین العرب 
 .م٢٠٠٣القاھرة  –تحاد المؤرخین العرب نشر ا –صدى حضارة اإلسالم فى إندونیسیا - ٣
لمحمد ،التمھید و البیان فى مقتل الشھید     عثمان   –الكتابة التاریخیة والنقد التاریخى فى مخطوطة - ٤

 .م ٢٠٠٤القاھرة  –نشر اتحاد المؤرخین العرب  - ھـ ٧٤١بن یحى األندلسى ت 
الشرید من أخبار یزید لمحمد بن على بن طولون قید  –الكتابة التاریخیة والنقد التاریخى فى مخطوطة - ٥

 م ٢٠٠٣جامعة القاھرة  –ھــ  نشر ندوة التاریخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمیة بكلیة دار العلوم ٩٥٣ت 
 –كلیة اآلثار  –نشر ضمن مؤتمر الفیوم الرابع  –الدور التاریخى والحضارى لمدینة القطائع المصریة - ٦

 .م  ٢٠٠٤جامعة القاھرة 
ضمن ندوة مركز صالح كامل عبدهللا  –الجوانب اإلقتصادیة فى حیاة نبى هللا نوح علیھ السالم - ٧

  .م ٢٠٠٤جامعة األزھر  ،لإلقتصاد اإلسالمى 
نشر ندوة التاریخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمیة  –انتشار اإلسالم فى جزر المالدیف وأثره الحضارى - ٨
  .م ٢٠٠٤ جامعة القاھرة –كلیة دار العلوم  –
 –التواصل الحضارى بین مصر والصین منذ دخول اإلسالم الصین وحتى نھایة العصر المملوكى - ٩

 م ٢٠٠٥جامعة القاھرة  –نشر مجلة مركز الدراسات الشرقیة 
مركز  –نشر مجلة رسالة المعرفة  –التركیبة السكانیة فى العراق وأثرھا على األوضاع السیاسیة - ١٠

 .م ٢٠٠٦رة تنمیة البحوث القاھ
  .م ٢٠٠٦القاھرة  –مركز تنمیة البحوث  –نشر مجلة رسالة المعرفة  –اإلسالم وظاھرة اإلرھاب - ١١
مجلة دارة الملك عبد  نشر –جھود الملك سعود بن عبدالعزیز فى خدمة اإلسالم والمسلمین فى الیابان - ١٢

 م ٢٠٠٦الریاض  –العزیز بالمملكة العربیة السعودیة 
لتاریخیة والنقد التاریخى عند المقریزى فى كتابھ( إغاثة األمة بكشف  الغمة ) بدار الكتب الكتابة ا- ١٣

  .م  ٢٢٦٥٨/٢٠٠٦المصریة  برقم إیداع 
بكلیة دار    نشر مجلة قسم  التاریخ  –العیون والجواسیس فى العصر األموى بین النظریة والتطبیق - ١٤

  .م ٢٠٠٦العلوم  جامعة القاھرة 
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یوم وأثره الحضارى على الصناعات المصریة منذ الفتح اإلسالمى وحتى نھایة القرن الخامس إقلیم الف- ١٥
  .م ٢٠٠٧والتراث للعام   نشر مؤتمر جامعة الفیوم األول لدراسة الحضارة  - الھجرى

 –مركز تنمیة البحوث  –نشر مجلة رسالة المعرفة  –المخابرات اإلسالمیة فى  القرآن والسنة - ١٦
  .م ٢٠٠٧القاھرة 

 –التقدم الحضارى   المنھج العلمى التجریبى وتطبیقاتھ عند علماء الطب المسلمین ومساھماتھم فى  - ١٧
  .م ٢٠٠٨العلوم رنشر مؤتمر جامعة الفیوم العاشر بكلیة دا

نشر مجلة صوت الھند ، تصدر عن المركز  –نسانیة دور علماء الھند في خدمة الحضارة اإل - ١٨
  م . ٢٠٠٨یونیو  –مایو  ٤٦٤ھند بالقاھرة ، العدد اإلعالمي لسفارة ال

نشر بمجلة كلیة دار  –جھود الملك فیصل بن عبدالعزیز في خدمة اإلسالم والمسلمین في الیابان - ١٩
  م. ٢٠٠٨العلوم 

نشر في واقع –العطاء العلمي لمدینة تعز و أثره في الحضارة اإلنسانیة في عصر بني رسول  - ٢٠
  م.٢٠٠٩مایو  ٢٧- ٢٥تعز بكلیة اآلداب جامعة تعز بالجمھوریة الیمنیة في الدولى فى مؤتمر ال

نشر في واقع المؤتمر العالمي بجمعیة الشیخ العالوي –تاریخ تنزیل القرآن الكریم و كیفیة نزولھ  - ٢١
  .٢٠٠٩یولیو  ٣١- ٢٥بالجزائر في  للتربیة و الثقافة

 الدولى نشر في واقع المؤتمر–ضارة اإلسالمیة دور الوقف في تحقیق التكافل االجتماعي في الح - ٢٢
  ھـ . ١٤٣٠شوال  ٢٠- ١٨السعودیة في بالثالث لألوقاف بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

نشر بواقع الندوة –جھود الملك خالد بن عبدالعزیز آل سعود في دعم األقلیات المسلمة في العالم  - ٢٣
عزیز بدارة الملك عبدالعزیز آل سعود بالریاض بالمملكة العربیة العالمیة لتاریخ الملك خالد بن عبدال

  .ھـ١٤٣١األول  جمادىالسعودیة 
الحضارة اإلسالمیة و نشر مجلة قسم التاریخ –االستخبارات و التجسس في عصر الخلفاء الراشدین  - ٢٤

  م . ٢٠٠٩بكلیة دار العلوم جامعة القاھرة 
نشر في واقع  - والثقافیة في إندونیسیا في العصر اإلسالمي أثر اإلسالم في الحیاة االحتماعیة - ٢٥

–مؤتمرالعالقات الحضاریة بین مصر وإندونیسیا،بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة قناة السویس 
  م. ٦/٥/٢٠١٠مصر

الجوانب السیاسیة والحضاریة لبالد الحجاز كما تصورھا رحلة ابن بطوطة في القرن الثامن  - ٢٦
  م. ٢٠١٠شر بمجلة المؤرخ العربي ،باتحاد المؤرخین العرب،القاھرة نالھجري،

دور الجامعات العربیة فى  الدولى: مؤتمرالسمات األستاذ الجامعى المتسم بالوسطیة،نشر فى واقع   - ٢٧
- ٦فى  تعزیز مبدأ  الوسطیة لدى الشباب العربى،بجامعة طیبة بالمدینة المنورة بالمملكة العربیة السعودیة

  م. ٩/٣/٢٠١١
فى الطب والصیدلة والفلك والھندسة المعماریة اإلسالمیة فى الحضارة الصینیة  تأثیر الحضارة - ٢٨

  م. ٢٠١١، نشر بمجلة جامعة الشارقة،باإلمارات العربیة المتحدة ،فى أبریل واآللیة
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نشر بمجلة ھـ)  ٦٥٦- ٢٣٢لبیمارستانات فى العصر العباسى الثانى (النظم المالیة واإلداریة ل - ٢٩
  م. ٢٠١١المؤرخ العربى،باتحاد المؤرخین العرب،القاھرة مارس 

دور الوقف النسائى فى نشأة المدارس العلمیة فى دمشق فى القرنین السادس والسابع الھجریین،نشر   - ٣٠
دولة اإلمارات أثر الوقف اإلسالمى فى النھضة العلمیة، بجامعة الشارقة،ب الدولى: مؤتمرالفى واقع 

  م. ١٠/٥/٢٠١١- ٩ربیة فىالع
العالم  الدولى: مؤتمرالمفھومھ وصوره والوقایة والعالج.نشر فى واقع  –الجھل بحقیقة اإلسالم  - ٣١

  ھـ. ١٤٣٢برابطة العالم اإلسالمى بمكة المكرمة.فى شعبان اإلسالمى..المشكالت والحلول.
ظاھرة –نشر فى واقع المؤتمر العالمى  - بھات الفكر التكفیرى المتعلقة بالوالء والبراء ش - ٣٢

التكفیر..األسباب واآلثار والعالج.بجائزة األمیر نایف وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.بالمدینة 
  ھـ.١٤٣٢المنورة.فى شوال 

ظاھرة –نشر فى واقع المؤتمر العالمى  - شبھات الجماعات التكفیریة المعاصرة والرد علیھا  - ٣٣
التكفیر..األسباب واآلثار والعالج.بجائزة األمیر نایف وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.بالمدینة 

  .ھـ.١٤٣٢المنورة.فى شوال 
 :الخلیقة عمر بن عبد العزیز وأثره فى تجدید وإصالح الدعوة إلى هللا. نشر فى واقع المؤتمر العالمى - ٣٤

  .ھـ. ١٤٣٢برابطة العالم اإلسالمى بمكة المكرمة.فى ذى الحجة  مؤتمر مكة المكرمة الثانى عشر
حقوق اإلنسان فى القرآن الكریم،نشر فى واقع الملتقى العالمى السادس للتصوف بإقلیم بركان - ٣٥

  م.٢٠١٢فبرایر ٤- ٣- ٢بالمغرب فى أیام
یھا،نشر ضمن فعالیات مؤتمر االسالم المنھج اإلسالمى فى حمایة البیئة والمحافظة عل- ٣٦

  م.٢٠١٢أبریل  ١٧- ١٦والسالم،بجامعة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة فى 
المؤتمر العالمي عن بناء الشخصیة اإلسالمیة كما أرادھا النبي صلى هللا علیھ وسلم ضمن فعالیات - ٣٧

- ٢٦  االسالمیة بالمدینة المنورة فىبالجامعة  الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم وحقوقھ على البشریة
  . م٢٠١٣نوفمبر/٢٧
الدولى السادس دور العلماء المسلمین فى  العلمى المؤتمرالبیرونى رائد علم األرض ضمن فعالیات - ٣٨

  م.٢٠١٤مارس ٥- ٣جامعة قناة السویس فى - والعلوم االنسانیة كلیة اآلداب- خدمة الحضارة االسالمیة
المؤتمر العالمى الثانى لتاریخ نشر بواقع – الحسبةنظام تطویر آل سعود في  جھود الملك عبدالعزیز - ٣٩

بالریاض  االسالمیة وجامعة االمام محمد بن سعود بدارة الملك عبدالعزیز آل سعود  الملك عبدالعزیز
  .م٢٠١٥مارس 

قع الندوة نشر بوا–بن عبدالعزیز آل سعود في دعم األقلیات المسلمة في العالم  فھدجھود الملك - ٤٠
بن عبدالعزیز بدارة الملك عبدالعزیز آل سعود بالریاض بالمملكة العربیة  فھدالعالمیة لتاریخ الملك 

  .م٢٠١٥أبریل السعودیة 
المؤتمر العالمي األول نشر بواقع – إسھامات علماء العرب والمسلمین فى علم الحیوان والبیطرة- ٤١

بالریاض  بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة ب والمسلمینلتاریخ العلوم التطبیقیة والطبیة عند العر
  م.٢٠١٧مایو 
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  العالمیة والدولیة والمصریةلمؤتمرات ا
*****************************  

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان: " المراكزالثقافیة والعلمیة فى العالم العربى عبر  1-
 م.٢٠٠١العصور" بالقاھرة 

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:  " الحضارة العربیة اإلسالمیة فى العصور الوسطى "  - 2
 م ٢٠٠٢بالقاھرة 

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:   " البحراألحمر عبرعصورالتاریخ " بإتحاد المؤرخین - ٣
 م .٢٠٠٣العرب بالقاھرة 

خیة المعاصرة  " :   " العالم العربى فى الكتابات التاریمؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان- ٤
 م ٢٠٠٤بالقاھرة 

جامعة  –مؤتمر" نحو منظور جدید للعالقات العربیة اآلسیویة " بكلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة - ٥
  م ٢٠٠٣القاھرة 

 م .٢٠٠٣جامعة الزقازیق  –مؤتمر " الفلسفة وحوار الحضارات " بكلیة اآلداب - ٦
جامعة  –ر " العواصم والمدن الكبرى فى منذ أقدم العصور حتى العصر الحدیث " بكلیة اآلثار مؤتم- ٧

 م .٢٠٠٤القاھرة 
 م . ٢٠٠٤جامعة األزھر  - مؤتمر " الجوانب اإلقتصادیة فى حیاة األنبیاء " بمركز صالح كامل  - ٨
 م ٢٠٠٥الفیوم  - عة القاھرة مؤتمر " النیل ومصادر المیاه فى مصر عبر العصور " كلیة اآلثار  جام- ٩

م ٢٠٠٥مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:  " العالم العربى وتحدیات العصر " بالقاھرة - ١٠
. 

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:  تاریخ الوطن العربى عبر العصور " التاریخ - ١١
  م . ٢٠٠٦اإلقتصادى بالقاھرة 

بالریاض      بالمملكة  - بدارة الملك عبدالعزیز –الملك سعود بن عبدالعزیز المؤتمر العلمي  لتاریخ - ١٢
 م .٢٠٠٦العربیة السعودیة 

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:   " تاریخ الوطن العربى عبر العصور " التاریخ  - ١٣
 م .٢٠٠٧بالقاھرة  –اإلجتماعى

والتراث بعنوان ( المشھد الحضارى والثقافى للفیوم  مؤتمر جامعة الفیوم األول لدراسات الحضارة  - ١٤
  م ٢٠٠٧) 

مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:  " تاریخ الوطن العربى عبر العصور " التاریخ -  ١٥
  م .٢٠٠٨بالقاھرة –الثقافي 

العربیة  المؤتمر العالمى الثالث للوقف اإلسالمى  بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة بالمملكة- ١٦
  م٢٠٠٨السعودیة في یولیو 

المؤتمر العلمى العاشر بكلیة دار العلوم جامعة الفیوم بعنوان ( التفكیر المنھجى فى العلوم العربیة - ١٧
 م . ٢٣/٤/٢٠٠٨- ٢٢ - واإلسالمیة

 م .١٥/٤/٢٠٠٨المؤتمر األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاھرة - ١٨
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مركز موالنا آزاد التابع لسفارة الھند بالقاھرة بعنوان دور علماء الھند في خدمة ندوة علمیة ثقافیة ب - ١٩
  م. ٢٠٠٨الحضارة اإلنسانیة مایو 

مایو  ٢٧- ٢٥المؤتمر الدولى بجامعة تعز بالجمھوریة الیمنیة بعنوان تعز على مر العصور في - ٢٠
 م . ٢٠٠٩

بى عبر العصور " التاریخ االبلوماسي مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  :  " تاریخ الوطن العر- ٢١
 م .٢٠٠٩بالقاھرة  –والسفارات

  م ٢٠٠٩یولیو  ٣١- ٢٥المؤتمر العالمي بجمعیة الشیخ العالوي للتربیة و الثقافة بالجزائر في  –٢٢
المؤتمر العلمي  لتاریخ الملك خالد بن عبدالعزیز آل سعود بدارة الملك عبدالعزیز ، بالریاض ، ،في - ٢٣

  .م٢٠١٠مایو 
ظاھرة التكفیر..األسباب واآلثار والعالج.بجائزة األمیر نایف وجامعة اإلمام  –المؤتمر العالمى  - ٢٤

  .م٢٠١٠دیسمبر محمد بن سعود اإلسالمیة.بالمدینة المنورة.فى 
مؤتمرالعالقات الحضاریة بین مصر وإندونیسیا،بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة قناة السویس - ٢٥

  م. ٦/٥/٢٠١٠
بالقاھرة دیسمبر  –مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب  تحت عنوان:  " القدس عبر عصور التاریخ " - ٢٦

 م . ٢٠١١
المؤتمر الدولى دور الجامعات العربیة فى تعزیز مبدأ الوسطیة بین الشباب العربى ، بالمدینة  - ٢٧

 م. ٩/٣/٢٠١١- ٦المنورة بالمملكة العربیة السعودیة ،فى 
ر الدولى الثالث،العالقات المصریة الفرنسیة عبر العصور،بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، المؤتم - ٢٨

 م. ٢٠١١أبریلبجامعة قناة السویس،باإلسماعیلیة فى 
المؤتمر الدولى أثر الوقف اإلسالمى فى النھضة العلمیة، بجامعة الشارقة،بدولة اإلمارات العربیة  - ٢٩

  م. ٢٠١١مایوالمتحدة فى   
 "برابطة العالم اإلسالمى بمكة المكرمة "  لثانى عشرمؤتمر مكة المكرمة ا " المؤتمر العالمى- ٣٠

  .م ٢٠١١نوفمبر 
المؤتمر الدولى: العالم اإلسالمى..المشكالت والحلول.برابطة العالم اإلسالمى بمكة المكرمة.فى  - ٣١

  م.٢٠١١یولیو 
 م.٢٠١٢فبرایر ٤- ٣- ٢المغرب فى أیامالعالمى السادس للتصوف بإقلیم بركان ب المؤتمر - ٣٢
  م.٢٠١٢أبریل  ١٧- ١٦المؤتمر الدولى " االسالم والسالم "،بجامعة الدمام بالسعودیة فى - ٣٣
كلیة اآلداب والعلوم - المؤتمر العلمى الدولى الخامس "العالقات العربیة التركیة عبر العصور"- ٣٤

  م.٢٠١٣جامعة قناة السویس فى مارس - االنسانیة
بالجامعة االسالمیة " الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم وحقوقھ على البشریة ؤتمر العالمي "الم- ٣٥

  م ٢٠١٣بالمدینة المنورة فى  نوفمبر
كلیة اآلداب - المؤتمر العلمى الدولى السادس دور العلماء المسلمین فى خدمة الحضارة اإلنسانیة- ٣٦

  م.٢٠١٤ مارس٥- ٣جامعة قناة السویس فى - والعلوم االنسانیة
المؤتمر العلمي  لتاریخ الملك فھد بن عبدالعزیز آل سعود بدارة الملك عبدالعزیز ، بالریاض - ٣٧

  . م٢٠١٥أبریل ،بالمملكة العربیة السعودیة ،في 
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المؤتمر العالمي الثانى لتاریخ الملك عبدالعزیز آل سعود بدارة الملك عبدالعزیز ، بالریاض  - ٣٨
  . م٢٠١٥مارس یة ،في شھر المحرم ،بالمملكة العربیة السعود

بجامعة االمام محمد  المؤتمر العالمي األول لتاریخ العلوم التطبیقیة والطبیة عند العرب والمسلمین - ٣٩
  م.٢٠١٧بن سعود االسالمیة بالریاض مایو 
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  ل العلمیة التى أشرفت علیھاالرسائ
**********************  

  :دكتوراةوالأوال  : رسائل الماجستیر 
***********************  

  ماجستیر..األثر الحضارى لحزب الرابطة اإلسالمیة فى شبھ القارة الھندیة  - ١
  ماجستیر. .مظاھر الحضارة اإلسالمیة فى المالدیف منذ دخول اإلسالم حتى قیام النظام الجمھورى - ٢
  ماجستیر..م.٢٠٠١- ١٩٩١ى ى فى المجال اإلقتصادالتنافس األمریكى الروسى فى آسیا الوسط - ٣
  ماجستیر.. .) ١٩٩٧- ١٩٨٥تطور قضیة الشیشان ( - ٤
  ماجستیر.. . ١٩٤٩- ١٨٩٤سیا آالصراع الصینى الیابانى فى شرقى  - ٥
 .م ٢٠٠١- ١٩٨٦ ستقرار السیاسى فى افغانستانصراع الفصائل األفغانیة وتأثیره على اال - ٦
  ماجستیر..

  ماجستیر.. .ى فى إطار التحوالت التعددیة مستقبل النظام السیاسى األندونیسی - ٧
  ماجستیر.. .تاریخ جرجان وحضارتھا فى القرنین الثالث والرابع الھجریین  - ٨
  ماجستیر.. .م١٦٤٤- ١٢٧٧یة والدینیة فى الصین اآلثر الحضارى لإلسالم فى الحیاة االجتماع - ٩

  ماجستیر.. . ھجریة ٢٦١- ٤٦مظاھر الحضارة اإلسالمیة فى مدینة بخارى منذ  –١٠
  ماجستیر.. . ٢٠٠٢- ١٩٨٠دورالتجارة الخارجیة فى التنمیة اإلقتصادیة فى باكستان  - ١١
 .دراسة تاریخیة حضاریة  –قلیم الشاش منذ الفتح اإلسالمى وحتى نھایة القرن الخامس الھجرى إ - ١٢

  ماجستیر.
  ستیر.ماج. .ھجریة  ٣٩٠- ٣٢مظاھر الحضارة اإلسالمیة فى مدینة بلخ منذ  - ١٣
 .نشاط المسلمین التجاري في الصین وأثره على المظاھر الحضاریة في العصر اإلسالمي  - ١٤

  ماجستیر..
  ماجستیر..ل الربع األخیر من القرن العشرین وأثره األعالمي التطور الحضاري في إیران خال- ١٥
  ماجستیر.. الدیانة الشنتویة  وأثرھا فى الیابان وموقف اإلسالم منھا . - ١٦
  ماجستیر.. قونیة فى العصر السلجوقى دراسة تاریخیة حضاریة . - ١٧
 - ھـ ٩٠٦التأثیر السیاسى والحضارى لتطور المذھب الشیعى االثنا عشري فى العصر الصفوى  - ١٨

  ماجستیر.. .ھــ ١٢٢٩
 التاسعالقرن  المؤثرات الحضاریة للنزاع بین الجبور والبرتغالیین فى منطقة الخلیج العربى من- ١٩

 ماجستیر.. حتى القرن الحادى عشر الھجرى.
  ماجستیر..م  ١٩٤٩-  ١٦٤٤المسلمون في الصین وأثرھم الحضاري في الفترة من عام  - ٢٠
  ماجستیر.. الدور الحضاري للجمعیات األندونیسیة في النصف األول من القرن العشرین .- ٢١
  ماجستیر.. .م ١٥٢٤–١٤٦٤رة األثر السیاسي والحضاري للصراع الصفوي العثماني في الفت - ٢٢
  ماجستیر.. .م٩٠٤- ٨٦٨ھـ/٢٩٢- ٢٥٤فى الفترة من العیون والجواسیس فى الدولة الطولونیة - ٢٣
الدر الثمین المنظوم فى ما ورد فى مصر وأعمالھا بالخصوص "دراسة وتحقیق كتاب - ٢٤

  ماجستیر..ھـ٨١٩، ت والعموم"لالمام نور الدین على بن داود الجوھرى الصیرفى
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                                                                                                                             دكتوراة.  . دراسة حضاریة معماریة –المؤسسات اإلسالمیة فى منطقة آسیا الوسطى  - ٢٥
                                                                                                                             دكتوراة..   .دراسة تحلیلیة مقارنة  ١٩٩٣- ١٩٤٧الوالیات الھندیة  تعلیم المسلمین فى  - ٢٦
                                                                                                                             دكتوراة..   .قاتھا وأثرھا فى المجتمع وعال –الطاویة فى الصین : تاریخھا  - ٢٧
                                                                                                                             اة.دكتور.   .دراسة حالة أفغانستان  –سیا التدخل األمریكى فى  آ - ٢٨
                                                                                                                                          دكتوراة..   .دراسة فى الجغرافیة السیاسیة  –مشكالت سیاسیة فى شبھ القارة الھندیة  - ٢٩
                           دكتوراة..   النصف الثاني من القرن العشرین . مظاھر الحضارة اإلسالمیة في باكستان في - ٣٠
.   .األوضاع السیاسیة والفكریة واألجتماعیة في الري في القرنین الثالث والرابع الھجریین  - ٣١

                                                                                                                                                         دكتوراة.
 دراسة تاریخیة حضاریة . –ة میافارقین من القرن الثالث الھجري حتى القرن السابع الھجري مدین - ٣٢
                                                                                                                                                     دكتوراة..  

                                                                دكتوراة..   ھـ ). ٦٥٦ـــ  ١٣٢األلبسة في العصر العباسي،( - ٣٣
                                                                                                 دكتوراة..  ھـ٢٣٦- ١٥٤ري ودوره في تطور الطب اإلسالمي ابن ربن الطب- ٣٤
    دكتوراة..  ھـ٨٦٩- ٦٦٨ تطور الكتابة التاریخیة فى عصر الدولة المرینیة- ٣٥
ماجستیر  م ٩٠٤ - ٨٦٨ – ھـ ٢٩٢ –  ٢٥٤العیون والجواسیس فى الدولة الطولونیة فى الفترة - ٣٦

  م.٢٠١٦
یقة المحمدیة ألبى سعید محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى البریقة المحمودیة فى شرح الطر- ٣٧

  م.٢٠١٧ماجستیر - م دراسة وتحقیق١٧٦٢ھـ /١١٧٦القونوى ت 
دور علماء بغداد في تطور علم الھیئة وأثره علي الحضارة األوربیة منـذ نشأة بغـداد وحتـى  - ٣٨

  م.٢٠١٧م ﴾  ماجستیر.   ١٢٥٨ - ھـ  ٦٥٦م /  ٧٦٢ - ھـ  ١٤٥سقوطھـا﴿ 
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  :شتركت فى مناقشتھااالرسائل العلمیة التى                                             
***************************  

  .دكتوراه  ٣/٢٠٠٨مشكالت سیاسیة فى شبھ القاره الھندیة    - ١
  .ماجسیتر ٣/٢٠٠٨األثر الحضارى لحزب الرابطة اإلسالمیة فى شبھ القارة الھندیة - ٢
  دكتوراه . ٦/٢٠٠٨ل األمریكي في آسیا دراسة حالة أفغانستان  التدخ- ٣
  ماجستیر . ٧/٢٠٠٨الثورة الثقافیة الصینیة وأثرھا في مسیرة التحدیث - ٤
في النصف األول من القرن   العشرین  الیمنیون ودورھم السیاسي والحضاري في أندونیسیا- ٥

  م.٢٠٠٩ –ه م  دكتورا١١/٢٠٠٨
  م ماجیستیر ١٢/٢٠٠٩في العصر اإلسالمي  ضاريي في الصین و أثره الحنشاط المسلمین التجار- ٦
  م ماجیستیر ١٢/٢٠٠٩و أثره اإلعالمي )٢٠(ق التطور الحضاري في إیران خالل الربع األخیر من - ٧
  م دكتوراه ١٢/٢٠٠٩مظاھر الحضارة اإلسالمیة في باكستان في النصف الثاني من القرن العشرین - ٨
یة للنزاع بین الجبور والبرتغالیین في منطقة الخلیج العربي من القرن التاسع حتى المؤثرات الحضار- ٩

  ماجستیر. - القرن الحادي عشر الھجري
  ستیر.اج.م٩/٢٠١٠الدیانة الشنتویة  وأثرھا فى الیابان وموقف اإلسالم منھا - ١٠
  .ن.ماجستیرمظاھر الحضارة االسالمیة فى خوارزم فى القرنین الثالث والرابع الھجریی - ١١
  .الھجریین.ماجستیر والخامسفى القرنین الرابع  الحیاة الثقافیة فى أصفھانمظاھر  - ١٢
- م١٢٦٥ھـ/٧٣٦ - ھـ ٦٦٣نظم الحكم واالدارة واألنماط الحضاریة فى الدولة االیلخانیة فى إیران - ١٣

  م.دكتوراة.١٣٣٥
ة القرن الثانى سرخس منذ دخول االسالم حتى نھایمظاھر الحضارة االسالمیة فى - ١٤

  ..ماجستیرالھجرى
 م٢٠١٣ھـ. ماجستیر٤٨٦- ٣٢٣فى أصفھان ةالحیاة الثقافی- ١٥
 م٢٠١٣ھـ دكتوراة ٣٨٩- ٣٠القبائل العربیة فى خراسان - ١٦
  م٢٠١٤ھـ دكتوراه ٥٦٧- ٣٥٨االتجاه الثقافى بین الشیعة وأھل السنة فى مصر- ١٧
  .م٦/٢٠١٤.لة الدكتوراةرسا- م١٢٥٨- ٩٤٥ - ھـ ٦٥٦- ٣٣٤یھود العراق فى الفترة - ١٨
  .م١/٢٠١٥ رسالة الدكتوراة - ھـ ٤٧٤ت بعد  –أبو بكر عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المالكى مؤرخا - ١٩
  م٢/٢٠١٥دكتوراة  - ھـ ٦٦٨- ٤٤٨ األزمات والكوارث بالمغرب فى عھد المرابطین والموحدین - ٢٠
نظم الحكم واالدارة واألنماط  - تیر عصر المرابطین والموحدین ..ماجساألندلس فى  علم الفلك فى- ٢١

   م.٢٠١٦م.دكتوراة.١٣٣٥- م١٢٦٥ھـ/٧٣٦ - ھـ ٦٦٣الحضاریة فى الدولة االیلخانیة فى إیران 
  م.٢٠١٧دكتوراة  -  ھـ مؤرخا٢٧٩أبو الحسن البالذرى ت- ٢٢
دكتوراة - م١٣٨٢- ١٢٥٠ھـ/٧٨٤- ٦٤٨العزل السیاسى خالل عصر سالطین الممالیك البحریة( - ٢٣

  م.٢٠١٧
 


