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 السيرة الذاتية

 أبو النجا للدكتور / البهنسي رزق البهنسي محمد 

 م 10/6/1961:  تاريخ الميالد 
 : مصري    الجنسية

 المنصورة . – A20992191:   جواز سفر رقم
 ميت علي . –المنصورة  –: جمهورية مصر العربية   العنوان الدائم

 (  002-0502080134) منزل  : المنصورة    ت المنزل
 (002 0502245279)  عمل فاكس

 مصر 00201118555907جوال  
كليلللة  –جامعلللة ام ال لللر   –مكلللة المكرملللة  -محلللل العملللل الحلللالي: المملكلللة العربيلللة ال لللعو ية 

 (7040ق م الع ي ة )العاب ية ص ب  –ال عوة واصول ال ين 
 الجوال في ال عو ية : 
                       00966537386090 

Dr_elbahnasi1961@yahoo.com البري  األلكترونى     

 
 المؤهالت العلمية :

) مرتبلللة الشلللر        م بت للل ير 18/12/1993شلللعبة الع يللل ة وال ل للل ة  (العالميةةةة ل الةةةد تورا  -1
 جامعة األزهر –( من كلية اصول ال ين وال عوة بطنطا األولى

م . بت ل ير )ممتلاز ( ملن 24/9/1990شلعبة الع يل ة وال ل ل ة درجة التخصة  ل الماجسةتير (  -2
 جامعة األزهر .  –كلية اصول ال ين وال عوة بطنطا 

م . بت ل ير ) جيل  1984 ور ملايو   لنة  –شعبة الع ي ة وال ل  ة  اإلجازة العالية ل الليسانس ( -3
 جامعة األزهر . –ج ًا ( من كلية اصول ال ين وال عوة بالمنصورة 
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  التدرج الوظيفي :

اعتبللللارا مللللن  اصللللول اللللل ين واللللل عوة بالمنصللللورة  كليللللةفللللي الع يلللل ة وال ل لللل ة ق للللم ورئلللليس ا للللتا   -1
  .م9/11/2005م وحصوله على اال تا ية بتاريخ 23/8/2010

 م .1/9/1999كلية اصول ال ين وال عوة بالمنصورة من في  ا تا  م اع  ب  م الع ي ة وال ل  ة -2

 م .9/2/1994ة بالمنصورة من كلية اصول ال ين وال عو في م رس ب  م الع ي ة وال ل  ة  -3
كليللللللة اصللللللول اللللللل ين واللللللل عوة بالمنصللللللورة مللللللن فللللللي ملللللل رس م للللللاع  ب  للللللم الع يلللللل ة وال ل لللللل ة  -4

 م .16/12/1990

جامعللة األزهللر مللن  –معيلل  مكللل  ب  للم الع يلل ة وال ل لل ة بكليللة اصللول اللل ين واللل عوة بالمنصللورة  -5
 م .19/5/1985

وحتلللى  1994، ملللن لعربيلللة للبنلللات بالمنصلللورةانتللل ب للتللل ريس فلللي كليلللات ال را لللات ا  للل مية وا -6
 م.1997

 م.1997وحتى  1994، من    مية والعربية للبنين ب مياطكلية ال را ات اانت ب للت ريس ب -7

 م.1997وحتى  1994، من التجارة بنات بت هنا األشرا  بال قهليةانت ب للت ريس بكلية  -8

 الخبرات التدريسية ) خارج مصر ( :

 م .97/1999كليات المعلمين بالمملكة العربية ال عو ية ) بيشة ( من عام اعير للت ريس في  -1
  .م2004الى م  1999اعير للت ريس في جامعة ا مارات العربية المتح ة من عام  -2

 م.2006م إلى  2004اعير للت ريس فى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من  -3

 م2008 -2006 من ا تا  زائر بجامعة ا مارات العربية المتح ة، -4
 وحتى تاريخه -2011اعير للت ريس بجامعة ام ال ر  من  -5
 

 المساقات التي قام بتدريسها في جامعة األزهر :

 –اخللل    –فل للل ة يونانيلللة  –فل للل ة ح ي لللة  –فل للل ة إ للل مية  –مللللل ونحلللل  –ع يللل ة إ للل مية ) 
 (.ا   ميالتصو   -منط  ح يث ومناهج بحث –منط  ق يم  –م اهب وتيارات معاصرة 

 
 المساقات التي قام بتدريسها في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :

 (ت  ير موضوعي . –تاريخ تشريع  –إ  مية  افة  –م اهب وتيارات معاصرة  –ع ي ة إ  مية)
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 المساقات التي قام بتدريسها في جامعة اإلمارات :

 –تلاريخ ا يلان  –لمعاصر في ضلو  الع يل ة ا  ل مية ال كر ا –ع ي ة إ  مية  –فكر إ  مي ) 
 (فر  إ  مية  –حاضر العالم ا   مي  –علوم قرآن  –فكر تربوّي اخ   و 

بجامعلللة وقلللام بت للل يم عللل ة م ترحلللات لتطلللوير بعلللا الم لللاقات فلللي ق لللم ال را لللات ا  للل مية 
 م ل :ا مارات 

وال كلللر التربلللوّي ، وحاضلللر العلللالم    األخللل ال كلللر المعاصلللر فلللي ضلللو  الع يللل ة ا  للل مية ،) 
قللام  كمللا انلله ا  لل مي ،  للوا  مللن ناحيللة المللا ة العلميللة او طللر  التلل ريس او طللر  الت للويم .

 (بالمشاركة في إع ا  توصي  لم ا  التيارات ال كرية المعاصرة.
 المساقات التى قام بتدريسها فى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا:

 ( اصول وا اليب ال عوة اال  مية –ال  افة اال  مية  –مية الع ي ة اال  )
 بتدريسها في جامعة أم القرى: قامالمساقات التي 

 ريوس :لوأوال: في مرحلة البكا

 ن   علم الك م (  -ن   المنط  – ن   ال ل  ة –ا يان  –فر  إ  مية  –)ع ي ة 
 الدراسات العليا : ةثانيا : في مرحل

 معاصرة (  ةب فكريهم ا – ة) ن   ال ل   الماج تير ةلمرحل ةالمنهجي ةال ن - ا

المنطلل  الحلل يث  –والمعاصللرة  ةالح ي لل ة) ال ل لل  ةراو اللل كت ةلمرحللل ةالمنهجيلل ةال للن - ب
 ومناهج البحث (

 اإلنتاج العلمي:
 أوال: كتب منشورة:

 ،الناشلر  م (10108/2003العلم التجريبي وا يمان بالغيبيات ) كتاب منشور تحت رقم إيل ا   -1
 .هل 1424 م 2003، ال ار ا   مية بالمنصورة

م ( الناشلر / 10110/2003ال كر ا   مي وتح يات العولمة ) كتاب منشور تحت رقم إي ا   -2
 .هل 1424م 2003، ال ار ا   مية بالمنصورة

الناشللللر : اللللل ار    (م19233/2004)المصا فة بين نعم وال . كتاب منشور تحت رقم إي ا   -3
 .هل 1425م 2004، ال  مية بالمنصورةا

الناشلر (، م19234/2004)   كتاب منشور تحت رقلم إيل ا  ، ور الع ل في الع ي ة ا   مية  -4
 هل 1425م2004، ال ار اال  مية بالمنصورة /
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م ( ، الناشلللر / 10284/1997)     المللل هب اللللواقعي وا لللري عللللى الللل ين واألخللل   رقلللم إيللل ا   -5
 هل 1418م1997، للطباعة والنشر بالمنصورةال ار ا   مية 

عملللوم ر لللالة النبلللي محمللل  صللللى ار عليللله و للللم وا رهلللا فلللي الع يللل ة واألخللل   عنللل  العلللرب ،  -6
 هل 1418م 1997، م ( ، الناشر / ال ار ا   مية بالمنصورة10285/1997)

 1998، نصلورةم ( الناشلر / الل ار ا  ل مية بالم9711/1998الع ل ومكانته عنل  الصلوفية )  -7
 هل 1419م

مكانية تطبي ها في العصلر الحاضلر ) -8 م(. الناشلر 9712/1998ا مامة العظمى عن  الجويني وا 
 هل 1419م 1998، / ال ار ا   مية بالمنصورة

 هل 1420م 1999، / مكتبة ا يمان بالمنصورةم( الناشر7944/1999يمان ون صه ) زيا ة ا  -9

 رسائل علمية منشورة:ثانيا: 

الللل ار اال للل مية ، (ن م للل لة النبلللوات ) ر لللالة ماج لللتيرضللل  الللل ين ا يجلللي وموق للله ملللع-1
 م 1990، بالمنصورة

الل ار ، ) ر لالة  كتلوراي (   ال ل  ي بين الم ر ليين والمحل  ينا را ة ا ن انية في ال كر  -2
 م1993، اال  مية بالمنصورة

 بحوث علمية في مجالت علمية محكمة:ثالثا: 

 تعلللالى بلللين الم بتلللين والنلللافين ) بحلللث محكلللم منشلللور بمجللللة كليلللة اصلللول الللل ين رؤيلللة ار -1
 م .2000 –هل 1421(  الع   ال ا س جامعة األزهر –وال عوة بالمنصورة 

) بحللث محكللم منشللور  ال للول بالصللرفة فللي ا عجللاز ال رآنللي بللين المؤيلل ين والمعارضللين  -2
م 2001-هل1422معة األزهر ( الع   ال ابع جا –بمجلة كلية اصول ال ين وال عوة بالمنصورة 

. 
اال تن لللاي فلللي ميلللزان ا  للل م ) بحلللث محكلللم منشلللور بمجللللة كليلللة اصلللول الللل ين والللل عوة  -3

 م (.2002-هل1423جامعة األزهر ( الع   ال امن  –بالمنصورة 
نظرية الجوهر  ال ر  وع قتها بم  لة ق م العالم وح و ه ) بحث محكم منشور بمجللة كليلة  -4

 م(.2003-هل1424ل ال ين وال عوة بالمنصورة ( الع   التا ع اصو 
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 المحكمة: مقبولة للنشر بالمجالت العلمية محكمة بحوث علميةرابعا: 

تللم تحكيملله وم بللول النشللر بحوليللة ، ال كللر ا  لل مي المعاصللر فلليالبنيويللة وا رهللا  -1
   م2006، كلية اصول ال ين

 م2006عة عجمان، مايو ا عجاز الغيبي في ال رآن الكريم، جام -2

 اال  م وقضية الحوار مع اآلخر )تحت االع ا ( -3
 ندوات علمية: مؤتمرات و خامسا:

، جامعللللة /27/3-26إعجللللاز ال للللرآن الكللللريم، ا عجللللاز الغيبللللي فللللي ال للللرآن الكللللريم،  مللللؤتمر -1
 م2005عجمان

"، مركلز الشليخ زايل   ل ميةن وة بعنوان " ال ور الح يث للمعاه  ال ينية في تل ريس العللوم ا  -2
 م22/10/2005للمؤتمرات، جامعة عجمان بالجر ، 

 "كلية المعلملين   ميةالنزعة الع لية في ال كر ا   مي، مؤتمر "  ور الع ل في الع ي ة ا  -3
 م16/2/1998 المملكة العربية ال عو ية ، ، بيشة

يونيلللو  28ي ال تلللرة ملللن ملللؤتمر الرابطلللة العالميلللة لخريجلللي األزهلللر والمنع للل  فلللى ال لللاهرة فللل -4
 م 2009يونيو 30م وحتى 2009

ه ب اعلللة الملللل  25/7/1436-24ملللؤتمر الملت لللي ال رّانلللي ال اللللث بعنلللوان ) هللل ا هللل ي (  -5
 عب  العزيز جامعة ام ال ري 

 

 عضوية الجمعيات والمؤسسات العلمية المتخصصة:سادسا: 

 .م1994من بهة علما  األزهر جعضو  -1
 . م1994من  صريةعضو الجمعية ال ل  ية الم -2

 م 2009عضو الرابطة العالمية لخريجي األزهر من  نة  -3

 م2015 –ه 1436عضو مؤ  ة ) مكة العالمية للجو ة ( من  -4
 مامات البحثية :تاالهسابعا: 

  هب والتيارات ال كرية المعاصرة .ا الم 
 . بعا قضايا التراث 
  الع ي ة ا   مية وال ل  ة 

 ال كر اال  مي المعاصر 
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 : عمل ودورات تدريبة ورش
 أوال : ورش عمل في استخدام الحاسوب:

 ، جامعة ا مارات العربية المتح ة.17/10/2000-14مبا ئ ا تخ ام الكمبيوتر، من  -1
 ، جامعة ا مارات العربية المتح ة.31/10/2000-21، 2000نظام تشغيل النواف  ون وز  -2

 معة ا مارات العربية المتح ة.، جا29/5/2001-26/ 22-19  االلكتروني، تص ح البري -3

، جامعلللللة ا ملللللارات، مختبلللللرات كليلللللة الهن  لللللة، 16/11/2006-12 ورة ميكرو لللللوفت ور ،  -4
 الم ام.

حصلللل عللللى مجموعلللة  ورات الحلللزم المتكامللللة لمؤ  لللات التعلللليم العلللالي لت هيلللل فلللر  إعللل ا   -5
ال وميلللة لضلللمان م ،  ملللن الهيئلللة 2009تيلللة ومل لللات ا عتملللا  األكلللا يمي يوليلللو ال را لللات ال ا

 -جمهورية مصر العربية –جو ة التعليم وا عتما  
تج اللللتعلم وخلللرائط االت لللويم الللل اتي ونلللو حصلللل عللللى  ورة التخطللليط اال لللتراتيجي وكللل ل    -6

الملللنهج لمؤ  لللات التعلللليم العلللالي )وهلللي خاصلللة بتوصلللي  البلللرامج والم لللاقات( وكللل ل  
 .2011يونيو  23-5ي ال ترة من المراجعة الخارجية لمؤ  ات التعليم العالي ف

حصللل علللي  ورة ) توصللي  البللرامج والم للررات ( مللن عمللا ة التطللوير الجللامعي والجللو ة  -7
 م.6/2/2012ه المواف  14/3/1433النوعية بجامعة ام ال ري بتاريخ 

 ورة علللن  ور مصللل وفة اللللتعلم فلللي تطلللوير البرنلللامج االكلللا يمي فلللي مجللللس كليلللة الللل عوة  -8
 ه.8/7/1436

 ورش عمل في استخدام التقنيات في العملية التعليمية:ثانيا: 

شة عمل ال تخ ام تكنولوجيلا المعلوملات فلي اللتعلم والتل ريس ) تطبي لات عمليلة(، ر و  -1
 ، جامعة ا مارات العربية المتح ة.13-14/11/2000

 ، جامعة ا مارات العربية المتح ة.16/10/2001-13،  التعليم عن بع  -2

، جامعلللللة 27/9/2004-25 لللللب اآلللللللي فلللللي الت لللللجيل الط بلللللي،  ورة ا لللللتخ ام الحا -3
 عجمان.

-20اللللللل ورة الت اربيللللللة ال انيللللللة" الرعايللللللة والتمويللللللل ل اعليللللللات شللللللبكة جامعللللللة عجمللللللان" -4
 ، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.21/3/2005
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 ثالثا: ورش عمل حول العملية التعليمية:

، /14/3-12"،  نللامج كيلل  ت للو  ن  لل  وجامعتلل اللل ورة الت ريبيللة الت اربيللة األولللى " بر  -1
 .2005جامعة عجمان

، جامعلة 17/12/2000ورشة عمل خاصة بالربط بلين الم لاقات والمخرجلات التعليميلة، -2
 ا مارات العربية المتح ة.

، جامعللة ا مللارات العربيللة 13/12/2000-12ورشللة عمللل بعنللوان" مهللارات الت كيللر"، -3
 المتح ة.

ه ب اعلة 23/4/1436-22باللقران    ماالهو وترالر   ةلتقي التربيورشه عمل في ) م -3
  المل  عب  العزيز بجامعة ام ال ري .

هاااع  عمااالدو الت اااوير 1437/  3/  3 – 2براااالمو تااادريبي بعااااوا  الملااا  التدري اااي  -4
 الرلمعي والرودو الاوعية برلمعة أم القرى بللعزيزية .

ية للبرالمو وكتلبة تقريرهل    بتلريخ م  برالمو تدري  بعاوا  ) إعداد الدرا ة الذات -5
عملدو الت وير الرلمعي والرودو الاوعية برلمعة أم القرى هع 1437/  3/  10 – 9

 بللعزيزية .
/  12/  18ورشااة عماال بعاااوا  ) مااالرات ا ااتجدام برااالمو ايت االيت ا داريااة    -6

 هع رلمعة أم القرى كلية الدعوو. 1437

) التعليم والاتعلم   بقلعاة الملاب عباد العزياز بللعلبدياة . ابع ورشة عمل ع  المعيلر الر -7
 هع .1439 فر 

  بقلعة الملب عبد العزيز  ورشة عمل بعاوا  ) ت بيق قواعد جل ة بللمعيلر الرابع   -8
 هع .1439بللعلبدية .  فر 

 
 رابعا: ورش عمل تتعلق بالبحث العلمي: 

، جامعلة 10/11/2001ية والبينيلة، ورشة عمل حول مشلاريع البحلوث العلميلة التخصصل-1
 ا مارات العربية المتح ة.

النهلائي"،  ورشة عمل:" المشاريع البح ية الممولة من بلورة فكلرة البحلث إللى إعل ا  الت ريلر-2
 ، جامعة ا مارات العربية المتح ة.23/9/2002
رات العربيلة ، جامعلة ا ملاErmss  ،1/10/2002النظلام ا لكترونلي   ارة و علم البحلوث، -3

 المتح ة.
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، 26/12/2005-25ورشلللة عملللل حللللول متطلبلللات كر للللي إعجلللاز ال للللرآن الكلللريم مللللن -4
 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

ه فللي قاعللة المللل  27/2/1434ورشللة عمللل حللول كر للي المللل  عبلل ار لل للرّان الكللريم -5
 عب  العزيز بجامة ام ال ري .

الجلللو ة الشلللاملة واالعتملللا  االكلللا يمي الللل ولي  ورشللله عملللل فلللي الملت لللي ال لللاني لمركلللز-6
ه 1434 و ال علل ة  5لل را للات اال لل ميه والعربيلله ) معللايير الجللو ة واالعتمللا  االكللا يمي 

 م ب اعة المل  عب  العزيز بجامعة ام ال ري.11/9/2013

ه بكليللة اللل عوة واصللول 1436رجللب  25-24ورشللة عمللل فللي الملت للي ال رّانللي ال الللث -7
 جامعة ام ال ري حول ربط اله ايات ال رّانية بعلوم ال رّان . ال ين ب

 
 :لجامعيةعضوية اللجان ا

، المملكلة العربيلة ال لعو ية، ةعضو لجنة م ابلة الطل ب الم بلولين بكليلة المعلملين، بيشل -1
1997- 1998. 

 -1997، المملكللللة العربيللللة ال للللعو ية، ةعضللللو لجنللللة المكتبللللة، بكليللللة المعلمللللين، بيشلللل -2
1998. 

 -1997، المملكللللة العربيللللة ال للللعو ية، ةرر اللجنللللة ال  افيللللة، بكليللللة المعلمللللين، بيشللللم لللل -3
1998. 

عضلللللو لجنلللللة ت يللللليم المخرجلللللات العلميلللللة والتعليميلللللة، كليلللللة العللللللوم ا ن لللللانية ، جامعلللللة  -4
 .2002ا مارات، 

، ق لللللم ال را لللللات ا  للللل ميةعضلللللو لجنلللللة ا رشلللللا  األكلللللا يمي والمشلللللك ت الط بيلللللة،  -5
 امعة ا مارات العربية المتح ة.، ج2002/2004

 .2005/2006، جامعة عجمان، بةلجنة إنتاج الطلم رر  -6
 ، جامعة عجمان.2005/2006عضو اللجنة ال  افية،  -7
 .2005/2006عضو لجنة المخرجات التعليمية في جامعة عجمان،  -8
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، جامعلة 2006/2007عضو لجنة ا عل ا  للملؤتمر الل ولي حلول إعجلاز ال لرآن الكلريم  -9
 عجمان  للعلوم والتكنولوجيا.

عضللو لجنللة ا علل ا  لمشللرو  مو للوعة ا مللارات مملل   لجامعللة عجمللان ضللمن فريلل   -10
 .2005/2006عمل من روا  عوشة بنت ح ين ب بي، 

 .2005/2006من   م اقي الع ي ة واصول ال عوة ا   مية، جامعة عجمان،  -11
     م 2011-2009 جامعة األزهر – وة بالمنصورةعضو مجلس كلية اصول ال ين وال ع -12
 عضو لجنة جو ة التعليم واألعتما  األكا مى بكلية اصول ال ين بالمنصورة -13
 2011-2010عضو لجنة ال را ات العليا بكلية اصول ال ين بالمنصورة من  -14
 –ه 1432 م رر لجنة الم اهب ال كرية المعاصرة ب  م الع ي ة بجامعلة ام ال لر  ملن  -15

 م 2011
 –ه 1433ب  للم الع يلل ة بجامعللة ام ال للر  مللن  تطللوير المنللاهج ال را لليةعضللو لجنللة  -16

 م2012
بكليلللة الللل عوة واصلللول الللل ين بجامعلللة ام ال لللر  ملللن  االرشلللا  االكلللا يميعضلللو لجنلللة  -17

 م2014 –ه 1435
 – ه1436عضلللو لجنلللة الجلللو ة بكليلللة الللل عوة واصلللول الللل ين بجامعلللة ام ال لللري ملللن  -18

  م 2015
 تحكيم بحوث علمية لمجالت علمية محكمة:

اليوم اآلخللر"، ا يمللان بللتحكلليم بحللث بعنللوان:" جهللو  علمللا  األنلل لس فللي ت ريللر ع يلل ة  -1
 .2005جامعة الشارقة، مايو 

 .2006م هوم الحرية في ا   م، جامعة الشارقة، ابريل،  -2
 م. 2011تحكيم بحوث ترقية بجامعة قطر  -3
وماقلشة ر للة ملر تير بعاوا ) ت وارت العلملايي  المعل ري  لإل الم م  تحكيم -4

جالل فكر محمد أركو  وا ر حلمد أبوزيد   بق م العقيدو والفل فة بكلية أ اول الادي  
 بللما ورو 

 قلم بمالقشة وتحكيم عدو ر لئل في رلمعة ام القري ماال :  -5

 
 لليوم ايجر ب في م لئل اييمل  الشبالت الاقلية لمجللفي اهل ال اة والرملعة - أ
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 ال ا  ايلاية في الم لئ  والكوارث الكواية  -  

 مااو القران  في المرحلة المداية في تقرير م لئل ايعتقلد -ج 

ء الشيخ عباد الارحم  الاعاللبي ايعتقلدياة ما  جاالل تف ايرو ) الراواهر اانر - ت
 الح ل  

 المرل ي واارو في التشيع )عرض واقد  -د 

 لمااو المعرفي عاد اب  حزم ) درا ة تحليلية  ا -هع 

 موق  أحبلر الياود م  ا  الم . –ح 
 رذور ر لئل إجوا  ال فل وجال  الوفل . - 
 راود اب  القيم في تقرير و  ية العقيدو ا  المية . –ي 
 الحتمية في الفكر الفل في . –ب 

 
 خدمة المجتمع 

 

ب والتيارات ال كريلة المعاصلرة فلي معهل  إعل ا  الل عاة بت ريس م اقات الع ي ة والم اه متق -1
 . ، جمهورية مصر العربيةالتابع لوزارة األوقا  بالمنصورة وك ر الشيخ

 .1997وحتى 1994 وزارة األوقا  المصرية، منت ريب ال عاة ،  -2
 ، بواقللع محاضللرة كللل ا للبوعين،يللة ا جتماعيللةفا  إل للا  محاضللرات فللي جمعيللة ال جيللرة ال -3
 .،  ولة ا مارات2004وحتى مايو  2000ي ال ترة من يناير ف
، مركلز الشليخ "الل ور الحل يث للمعاهل  ال ينيلة فلي تل ريس العللوم ا  ل مية"ن وة بعنلوان  -4

 .22/10/2005زاي ، جامعة عجمان، 
إل لللا   روس فلللي الع يللل ة بم لللج  المعهللل  ا  للل مي، جامعلللة ا ملللارات، فلللي ال تلللرة ملللن  -5

 .2004وحتى  1999
          مجموعة من الكتب ال را ية في مجال التخصص  ر ت في جامعة األزهر . -6
 

 مقاالت في دوريات سيارة:

 .العربية المتح ة ،  ولة ا مارات2003-2001مجلة المراة اليوم، من مجموعة من الم االت في  -1
 .لعربية المتح ةا ،  ولة ا مارات2/6/2002 م ال بجري ة االتحا ،  اال تن اي، -2
مجموعللة م للاالت فللي مجلللة ا ع ميللة، جامعللة ا مللارات العربيللة المتحلل ة، فللي ال تللرة مللا بللين  -4

 م.2003وحتى  2001
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 :منها  في جامعة االزهرالرسائل العلمية التى أشرف عليها 

 ع ائ  طائ ة األ فنت ت ال بتيين وع قتها بال كر اليهو   }ر الة  كتوراي{  -1
 بالمنصورة. ال ين جامعة األزهر ق م الع ي ة وال ل  ة  كلية اصول

 )  ار ة م ارنلة ( التنزيهات بين المتكلمين وال    ة ا   ميين . -2
 }ر الة  كتوراي{  

 كلية اصول ال ين جامعة األزهر ق م الع ي ة وال ل  ة بالمنصورة . 
 

 أم القرى:باالشراف عليها بجامعة  العلمية التي قام ويقومرسائل ال

 إ تديل ال وفية بللتف ير ايشلري على األحوال القلبية )درا ة اقدية  )دكتوراو  -1
 ب  تيمية م  قضية التوفيق بي  الدي  والفل فة )ملر تير اموق   -2

 ) درا ة تحليلية اقدية   )دكتوراو التف ير الملرك ي العربي لال الم  -3

 لعربي المعل ر ) دكتوراو  التلريجية ا ولال الفل فية واارهل في الفكر ا -4

 القول بلل رفة بي  المؤيدي  والمعلرضي  ) درا ة تحليلية اقدية   )ملر تير  -5

 ال راع بي  الفردية والرملعية في الفكر الغربي المعل ر ) ملر تير   -6

 أ س فل فة ايجالق عاد الفال فة اي الميي  ) عرض واقد   )دكتوراو   -7

  فة ا  الميي  عرض واقد .أ س فل فة األجالق عاد الفال -8
 الابوو واألابيلء في التلمود درا ة اقدية . -9
 الر ل عاد الا لرى وموق  ا  الم ماام . -10
 اظرية الت ور وأارهل على الفكر العربي الحديث . -11
 رذور الفكر البل اي درا ة تحليلية اقدية . -12

    
 واهلل ولي التوفيق

 
 د.البهنسي رزق البهنسي.ا

 العقيدة والفلسفة ب لية أصول الدين جامعة األزهر أستاذ ورئيس قسم
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