األبحاث العلمية ألضعاا ييةة الدريس
اا ضعاو ييةة الدريس

الدخصص

د .عبدهللا حسين العمودي

التفسير
وعلوم القرآن

د .جعفر عبدالمحسن الشيبي

الحديث وعلومه

د .سهل عبيد الحربي

الدعوة
والثقافة إسالمية

د .سلمان صمايل السلمي

أصول الفقه

بسم الريااا اسإامايية بالكلية الجايعية بأيلج

ضعنوان البحث

بيانا النشر

تفسير المعوذتين للعالَّمة محمد بن محمد األمير
المالكي  -دراسة وتحقيق

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية
المملكة العربية السعودية – 6102م
ضمن األبحاث المقدمة للمؤتمر الدولي األول بعنوان:
(توظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة)
جامعة الملك خالد  -المملكة العربية السعودية 6102 -م
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
جمهورية السودان 6102 -م
المجلة العلمية لكلية الدعوة وأصول الدين بالزقازيق
جامعة األزهر  -جمهورية مصر 6102 -م
مجلة القراءة والمعرفة – جامعة عين شمس
جمهورية مصر – 6106م
مجلة قسم البحوث والشريعة االسالمية – جامعة القاهرة
جمهورية مصر
مجلة أبحاث كلية التربية  -جامعة الحديدة
جمهورية اليمن 6102 -م

أثر الوسطية في الدعوة اإلسالمية

مجلة جامعة بخت الرضا  -جمهورية السودان 6102 -م

ترشيد اإلنفاق من منظور قرآني
أسباب تحقيق األمن النفسي وآثاره
معالم المنهج النقدي في تفسير اإلمام الرسعني
القول الفصل في الطلقات الثالث بلفظ واحد
رسالة في النصح واالرشاد للعالَّمة محمد بن
ابراهيم آل الشيخ  -دراسة وتحقيق
دور الدعوة اإلسالمية في تحقيق األمن الفكري

دور الدعوة اإلسالمية في مواجهة التغريب
قاعدة (ال تكليف إالَّ بفعل)
تقييد المطلق في أدلة الزكاة تأصيالً وتطبيقا ً

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  -جامعة األزهر
جمهورية مصر
مجلة الحكمة – بريطانيا – 6102م
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بقنا
جامعة األزهر  -جمهورية مصر – 6102م

مفهوم العدد وتطبيقاته في فقه الحدود
التعزير بالجلد وزيادته عن الحد والمقصد الشرعي
منه
تخصيص العام بفعل النبي صلى هللا عليه وسلم
وأثره في األحكام الشرعية تأصيالً وتطبيقا ً
أسس وركائز قبول اآلخر في ضوء آيات القرآن
الكريم
القدوة في المنظور القرآني
القراءات القرآنية وأثرها في التفسير
د .حشمت مفتي عبدالراضي

التفسير
وعلوم القرآن

د .محمد إسماعيل العطيوي

الفـقـه

مسألة تنظيم النسل في
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
اختالف المفسرين أنواعه وأسبابه
العمل الجماعي في ضوء القرآن والسنة النبوية
ترجيحات اإلمام الطبري في تفسير سورة التكوير
من خالل كتابه(:جامع البيان)
مواقيت الصالة والصيام عند انعدام الوقت
إعالم ذوي العقول بأحكام الهاتف المحمول
أحكام التهاني في الفقه اإلسالمي
دم اإلنسان في الميزان الشرعي
الرياض النضرة في حكم تكرار العمرة
أثر تطبيق الحدود في مكافحة الجريمة
القول المنير في أحكام التشهير

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بدمياط الجديدة
جامعة األزهر  -جمهورية مصر 6102م
مجلة الحكمة – بريطانيا 6102 -م
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي
اإلمارات العربية المتحدة 6102 -م
مجلة كلية أصول الدين بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر 6112 -م
مجلة كلية أصول الدين بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر 6101 -م
مجلة كلية أصول الدين بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر – 6101م
مجلة كلية اآلداب  -جامعة سوهاج
جمهورية مصر 6100 -م
مجلة كلية أصول الدين بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر 6106 -م
مجلة كلية أصول الدين بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر 6102 -م
مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط  -جامعة األزهر
جمهورية مصر 6102 -م
مجلة كلية التربية  -جامعة األزهر  -جمهورية مصر – 6100م
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات
جامعة األزهر  -جمهورية مصر 6106م
مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور -جمهورية مصر 6102م
مجلة دار اإلفتاء المصرية 6102 -م
مجلة دار اإلفتاء المصرية 6102 -م
مجلة دار اإلفتاء المصرية 6102 -م
مجلة دار اإلفتاء المصرية 6102 -م

د .محمد المعتز الكامل

العقيـدة

د .هبة إبراهيم متولي

العقيـدة

أ .شريفة أحمد المالكي

العقيـدة

بعض قواعد القدر من خالل شرح
ابن أبي العز على متن الطحاوية
اإلسالم والسالم البيئي
منهج السلفية في إمامة الرعية
إخوان الصفا وعالقتها باألديان السماوية
مفهوم الحرية وآثره في عدم اندماج المسلمين
مع الثقافة الغربية
االستشفاء بالطاقة دراسة تحليلية نقدية

مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 6102 -م
جامعة الدمام – المملكة العربية السعودية – 6106م
مجلة البحوث والدراسات الشرعية  -جمهورية مصر 6102 -م
مجلة كلية اآلداب – جامعة الزقازيق -جمهورية مصر 6102 -م
مقدم إلى مؤتمر التعايش مع غير المسلمين من خالل التراث
اإلسالمي في البوسنة والهرسك – 6102م
مجلة كلية اآلداب – جامعة قناة السويس
جمهورية مصر 6102 -م

