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 مد عبد القادر الشاذليأح /األستاذ الدكتور
استاذ األدب المقارن واللغات الشرقية 

 وعميد كلية اآلداب األسبق
      

  

  يالوظيف التدرج  المؤهالت العلمية  الشخصيةالبيانات 

 المؤلفات العلمية  عضوية الجمعيات العلمية  الجامعية الرسائل العلمية

  المنشورة

البحوث والدراسات وأوراق 

  العمل المنشورة

الرسائل  اإلشراف على

  العلمية الجامعية ومناقشاتها

المؤتمرات والندوات 

  واللقاءات العلمية
   

 إلى أعلى   البيانات الشخصية

 االسم 
 أحمد عبد القادر الشاذلي/أ.د 

 ة وآدابهااللغات الشرقي   التخصص العام

 ألدب المقارن واللغات الشرقية ا   لتخصص الدقيقا
 األسبق  عميد الكلية   الوظيفة

 240 2221222    تليفون العمل

 2402222841     فاكس

  01226448080  موبايل 0482237735-     ليفون المنزلت

 صبرى أبوعلم  برج لؤلؤة المهندسين ش -شبين الكوم    اإلقامة محل

 alshazly2021@hotmail.com     البريد اإللكترونى 
 

   

 إلى أعلى المؤهالت العلمية 

 م .1424جامعاااااااة القاااااااا رة بتقااااااادير جياااااااد جااااااادا   –ليساااااااان  آداب     ·       
 م .1402رة بتقاااااااااادير ممتااااااااااا  جامعااااااااااة القااااااااااا  –ماجسااااااااااتير آداب      ·
 م.1402بااة الشاارو األولااي جامعااة القااا رة ماا  مرت –دكتااوراف  ااي اآلداب      ·
جامعاااة المنو ياااة  –أساااتاذ مسااااعد بقسااام اللغاااة العربياااة بكلياااة اآلداب      ·

 . م20/4/1441

  



 . م12/4/1442أستاذ ورئي  قسم اللغات الشرقية  ي      ·

 

 

 إلى أعلى التدرج الوظيفي 

جامعة المنو ية  –بشعبة اللغة العربية بقسم اللغات بكلية التربية  [ معيد 1]
4/2/1402 

 . 4/2/1402[ مدر  مساعد بذات القسم والكلية  ي  2]
 .22/12/1402العربية بكلية اآلداب والتربية [ مدر  بقسم اللغة  2]
جامعة المنو ية  –[ أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب  2]

20/4/1441 
 .21/0/1444البحوث من [ وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا و  8]
اللغة الفارسية وآدابها ورئي  قسم اللغات الشرقية األدب المقارن و [ أستاذ 2]

 12/4/1442 ي 
 . 11/12/1444[ وكيل كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب  0]
 . 2222 – 2222جامعة أم القرى  –[ أستاذ بكلية اللغة العربية  4]
 ووكيل كلية اآلداب.2222اللغات الشرقية من  [أستاذ ورئي  قسم12]

 2220لشئون التعليم حتى 
حتى 2/4/2220تاريخ   ي 2422. عميد الكلية بقرار رئي  الجامعة رقم 11

2212 

 الخبرات التدريسية 

قسام غير المتخصصة ) اللغة االنجلي ية و الفرنسية و اللغة العربية لأل -1
 جامعة المنو ية و جامعة السادات . -لمواد االجتماعية بكلية التربية ا

قسام اللغات الشرقية بجامعات المنو ية و اللغة الفارسية و آدابها بأ -2
 م القرى .ورة و طنطا و كفر الشيخ و جامعة أنصاال  ر و الم

   



 

 م القرى .ية و كلية اللغة العربية بجامعة أداب المنو األدب المقارن بآ -2

 الحضارة االسالمية بآداب و تربية المنو ية . -4

جامعة  -نظرية األدب م القرى و ب الجا لى بكلية اللغة العربية بأداأل -2
 المنو ية .

   ر.مالي يا الدارسين باأل  العربية لطالبمحاضرات لتعليم اللغة  -8

القاء محاضرات  ى تعليم اللغة العربية  ى جامعة جيالن و جامعة  -2
تربيت مدر  بإيران و مرك  اللغات العربية و اال ريقية بجامعة جوا ر 

 الل نهرو و جامعة كيراال و جامعة اوتاربراديش بالهند.

 

 محاضرات بها :قاء الدول التى قام بالتدري  و إل

 بعدة جامعات . جمهورية مصر العربية     -1

 جامعة ام القرى . المملكة العربية السعودية     -2

 دولة االمارات العربية المتحدة .    -2

 نبار .جامعة األ   العراق    -4

جامعة  –جامعة كيراال   –نهرو  الل  جامعة جوا ر  الهند     -2
 اوتاربراديش .

 جامعة تربيت مدر   –ايران جامعة جيالن   -8

 
  

 إلى أعلى لرسائل العلمية الجامعية ا

) ماجستير ( جامعة القا رة   بالط السلطان جالل الدين أكبر  يالحياة الثقا ية  -1 
 . امتيا تقدير  -
بتقدير  -) دكتوراة ( جامعة القا رة   طبقات أكبرىه نظام الدين أحمد وكتاب -2 

  



 مرتبة الشرو األولى .

 إلى أعلى  عضوية الجمعيات العلمية

 األدب اإلسالمي العالمية .عضو برابطة   -1  
 عضو بجمعية األدب المقارن المصرية . -2  
 عضو بجمعية الدراسات الشرقية المصرية . -2  

عضو  بالهيئة االستشارية فى مجلة جامعة كيراال  ومجلة مركز اللغات العربية واالفريقية  -4

 بجامعة جواهر الل نهرو بالهند .

  

 إلى أعلى  المؤلفات العلمية المنشورة

نشار  –تحقياق -   العمار مسالك األبصار  ي ممالك األمصار البن  ضل اهلل  -1
 م .1442أبو ظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة  –المجم  الثقا ي 

 .4822/1448دراسة  ي اآلداب اإلسالمية برقم إيداع  –المقارن األدب  -2

الااااادار المصااااارية بااااارقم إياااااداع  –الملحماااااة  اااااي اآلداب الشااااارقية والغربياااااة  -2
2282/1442. 

المضااامين العربيااة  ااي شااعر حااا ظ الشاايرا   والفارسااية  ااي حاارا يش نجيااب  -4
 . 11224/1442الدار المصرية برقم إيداع  –محفوظ 

 ي شعر أبي ناوا    مقاال منشاور  اي مجلاة الدراساات الشارقية التاي العجمة -2
 تصدر عن قسم اللغات الشرقية بجامعة القا رة العدد الراب  والساب  .

 2212مجلة كلية  تربيت مدر   تهران   ي الشعر الفارسي الموروث العربي -8

رية للكتااب الشعر النسائي  ي إيران  ي ظل الثورة اإلسالمية نشر الادار المصا -2
 .2228/1442برقم إيداع 

 . 1442الظوا ر األسلوبية  ي الشعر الفارسي المعاصر -0

 . 1442الدار المصرية للكتاب  – أعالم المقال األدبي  -4

  



 . 1441/ 2202خصائص العامية الفارسية واللهجات اإليرانية برقم إيداع  -12

بمجلاة كلياة اللغاة العربياة )بحاث منشاور  العربياة ظا رة االقتارا   اي اللغاة -11
 بجامعة أم القر  (

 تطبيقات . –قواعد  –مبادئ  –اللغة الفارسية -12

عربي( طبا  دولاة اإلماارات العربياة  -قامو  المصطلحات العسكرية ) ارسي -12
 . 814/222/1404المتحدة برقم 

ومنشاور بجريادة  2281/42الدخيل  ي لهجة أ ل الخلاي  كتااب بارقم إياداع  -14
 – 22/4/1442 -22 – 4 – 2تحاااااد الصاااااادرة  اااااي أباااااو ظباااااي  اااااي تااااااريخ اال 
11/2/1442 . 

الاادار المصاارية للكتاااب –الريااا  النضاارة  ااي الساايرة العطاارة )الطااور المكااي( -12
 م.2228

 

الحضاااارة اإلسااااالمية وقطو هااااا الدانيااااة  اااي علااااوم اللغااااة العربيااااة واللغااااات   -18
 م .4822/1440الدار المصرية للكتاب  –اإلسالمية 

الادار المصارية للكتااب  –روضة الصفا  ي سيرة األنبياء والملاوك والخلفااء  -12 
 م2022/1400

المساالمون  ااي الهنااد ماان الفااتل العربااي إلااي االسااتعمار البريطاااني الترجمااة   -10
ثالثااة أجاا اء نشاار الهيئااة  –الكاملااة لكتاااب طبقااات أكباار  لنظااام الاادين أحمااد 

 . 2222ومكتبة األسرة  2422/1442إيداع العامة للكتاب برقم 

 



حااائ  علااى  –الجمهوريااات اإلسااالمية  ااي وسااط آساايا الحاضاار والمسااتقبل  – 14
 . 1444/  22822برقم ايداع  1444جائ ة سنة 

التحااديات التااي تواجااه الجمهوريااات اإلسااالمية  ااي وسااط آساايا  ااي القاارن  -22
 .1440الحاد  والعشرين مقدم لرابطة العالم اإلسالمي 

 م .1400الدار المصرية للكتاب  –الصراع علي شط العرب -21

نشار مكتباة العرباي رقام  –االغتياالت السياسية  ي إيران باين الماد والجا ر   -22
 .4224/1442إيداع 

 م .1402الدار المصرية للكتاب با  –حركات الغلو والتطرو  ي اإلسالم -22

 .2221/1448المصرية برقم إيداع نشأة الصحا ة اإليرانية الدار  -24

 م .1400نشر جريدة الحياة المصرية  –تاريخ البهائية   -22

الحضارة اإلسالمية   مقاال منشاور العادد األول بمجلاة كلياة التربياة جامعاة   -28
 .1400المنو ية عام 

الاادار المصاارية  – توحااات  والكااو خااان عاان تاااريخ المغااول لعبااا  إقبااال   -22
 للكتاب .

رساااالة ماجساااتير  –الحيااااة الثقا ياااة  اااي باااالط السااالطان جاااالل الااادين أكبااار  -24
 م.1402

 . 11222/1442مكتبة مدبولي رقم إيداع  –سقوط الشاف لفريدون  ويدا  -22  

 . 1444عبيد  اكاني ومنظومته موش وگربه نشر الدار المصرية  ي  -21

 

 إلى أعلى  البحوث والدراسات وأوراق العمل المنشورة



بالهيئاة  –ورقة عمل  ي نادوة موقاو اإلساالم مان الفان والعلام والفلسافة  -1
 .2224العامة للكتاب أغسط  

النااادوة العالمياااة بجامعاااة  –تاااأثير ألاااو ليلاااة وليلاااة  اااي اآلداب العالمياااة  -2
 جوا ر الل نهرو بالهند .

 

  

 إلى أعلى  العلمية واللقاءاتالمؤتمرات والندوات 

 . المنو يةجامعة  –حاد  والعشرين التعليم العالي وتحديات القرن ال -1

 م .2224مشارك  ي ندوة " مكة عاصمة للثقا ة العربية سنة  -2

ببحااث  –المشاااركة  ااي مااؤتمر تااأثير ألااو ليلااة وليلااة علااى اآلداب العالميااة  -2
بعنوان تأثير ألو ليلة وليلة على األديب  ان  كريساتيان  اي جامعاة جاوا ر 

 . 2212الل نهرو  براير 

وتفاسايرف ببحاث بعناوان " العقال  اي  المشاركة  ي مؤتمر عان القارآن الكاريم -4
 . 2212الهند  ي مار   –ال االقرآن الكريم "  ي جامعة كير 

المشاركة  ى مؤتمر عن الحديث النباوى الشاريو  ببحاث  بعناوان  : الكاون   -2
 ااى الحااديث النبااوى الشااريو  . بجامعااة  اوتاااربراديش  باااعظم كاارف بالهنااد 

2211 

المقارنة  ببحث بعنوان  : الشعر العربى المشاركة  ى مؤتمر  عن الدراسات  -8
ودورف  ااى ترقيااة الشااعر الفارسااى  بجامعااة خراسااان شاامالى ببجنااورد  ايااران 

2214 
 

  

 إلى أعلى على الرسائل العلمية واإلشرافالتدريسية  الخبرة

 أشرو علي العديد من الرسائل العلمياة بقسام اللغاة العربياة وقسام اللغاات الشارقية
جامعااة المنو يااة وشااارك  ااي المناقشااة لعاادة  –بكليااة اآلداب   وقساام التاااريخ 

والمنصاورة  وال قاا يق بكلية اآلداب جامعة المنو ية و جامعة عين شم رسائل 
 والقا رة .

شارك  ى قراءة العديد من بحوث الترقية للادرجات العلمياة  اى الجامعاات المصارية 

  



 والعراقية واإليرانية .

 جامعات  ندية وعراقية وايرانية ومصرية. تم تكريمه  ى

  

 إلى أعلى  الجوائز التي حصل عليها العضو

لصااالل الاادعوة  1444حاصاال علااي جااائ ة دكتور/محمااد شااوقي الفنجاار  لعااام      
 .وخدمة اإلسالم

 

  

 إلى أعلى

 

 

 األبحاث العلمية التى قمت بتحكيمها

 

التربية للعلوم كلية  -غزوات الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم غير القتالية )  دراسة تاريخية (   بحث منشور بمجلة جامعة ديالى   -1

 العراق.  -م  د. محمد مطر خضير     4112لعام  36العدد  -اإلنسانية  

بحث منشور بمجلة ديالى   تصدرها كلية التربية للعلوم  -هـ  (  دراسة تاريخية  691 – 613المعافى بن زكريا النهروانى  ) -4

 العراق.  -ين ووئام عاصم اسماعيل  د. عبد الباسط عبد الرازق حس -  4116ايلول   39اإلنسانية  العدد 

هـ(  دراسة وتعليق د. أحمد مطر خضير  ود. ثريا محمود عبد  911األساس فى مناقب بنى العباس لجالل الدين السيوطى )ت  -6

 م.    العراق.4112كانون الثانى  -هـ  1263صفر  -   41مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية   العدد  -المحسن  

 -وث النبى محمد صلى هللا عليه وسلم  تأليف الشخ الفاكهى  دراسة وتحقيق د. احمد مطر خضير  ومزهر ايوب محسن  سرايا وبع -2

 م .   العراق. 4116كانون اول   63جامعة بغداد  العدد  -مجلة كلية العلوم اإلنسانية  

مجلة جامعة األنبار للعلوم  -عثمان عبد العزيز صالحد. عبد الباسط عبد الرازق حسين   و د.  أديرة األنبار فى التراث اإلسالمى -3

 م. 4114 -هـ  1266اإلنسانية  

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية   –د.عبد الباسط عبد الرازق حسين   م(123 -هـ  141أبو اسحق عمرو بن عبد هللا السبيعى ) -3

 م. 4116العدد الرابع المجلد األول كانون األول 

مجلة دراسات فى التاريخ  -د. عبد الباسط عبد الرازق حسين   هـ (  دراسة تاريخية  24- 21ط الكندى ) ت سمشرحبيل بن م -1

 م.   العراق16-4للعام  63كلية اآلداب العدد  -واآلثار  

 31لعدد مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية  ا –د. أحمد مطر محمد على حسين  الصحابى ثابت بن قيس األنصارى  ودوره فى اإلسالم -8

 م.4111للعام 

مجلة  –د. عبد الباسط عبد الرازق حسين و د. احمد مطر  خضير  بلح بن بشر القشيرى ودوره العسكرى فى المغرب واألندلس -9

 م. 4112 -هـ  1263جامعة ديالى للعلوم اإلنسانية 

 م.4113القاهرة اصدار خص يونيو  –لوم مجلة كلية دار الع -م  د.  أحمد عبد العزيز بقوش كسرى أنوشيروان بين العدل والظل   -11

 .4111السبك  الخراسانى فى شعر العصر السامانى  د. أحمد عبد العزيز بقوش  -11

 م.4118لطائف الطوائف بين العربية والفارسية    د. أحد عبد العزيز بقوش  -14

 م.4119العدد األول  ديسمبر   مجلة كلية اآلداب -عالبى  د. أحمد عبد العزيز بقوش أسطورة الضحاك عند الفردوسى  والث -16

 –حولية دار العلوم  –الشكر(  البى شكور البلخى  دراسة تحليلية   د. أحمد عبد العزيز بقوش مثنوى آفرين نامه ) مثنوى كتاب  -12

 م.4111القاهرة 

لة كلية اآلداب جامعة مج –د أحمد عبد العزيز بقوش -كما وردت فى شاهنامة الفردوسى دراسة تحليلية نقدية  موقعة القادسية    -13

 م.4111 الفيوم  العدد الرابع يونيو

جلة دار العلوم بالفيوم العدد بم-دراسة   د. أحمد عبد العزيز بقوش    -رها بكتب التفسير العربية     اقبالنامه لنظامى الكنجوى وتأث -13

 م.4114ربيع   48

المؤتمر العلمى الحادى عشر لكلية دار العلوم    –دراسة تحليلية نقدية  د. أحمد عبد العزيز بقوش  -مثنوى ولد نامه لسلطان ولد   -11

 م.4116مارس 43 – 43جامعة الفيوم  -بعنوان الدراسات العربية واإلسالمية بين التراث والتجديد  

 -هـ  361ات الفقهية لإلمام نجم الدين أبى حفص عمر بن محمد النسفى النتوفى فى االصطالحاألثر الفارسى فى كتاب طلبة الطلبة  -18

 م.4112يوليو 36مجلة الدراسات الشرقية العدد - د . أحمد عبد العزيز بقوش 



القاهرة  حولية كلية دار العلوم جامعة –أحمد عبد العزيز بقوش  -األثر اإلسالمى فى المنظومة الحماسية جهانكير نامه ء قاسم مادح   -19

 م. 4112يناير  31العدد 

 م.4113يناير  32مجلة الدراسات الشرقية  العدد  –احمد عبد العزيز بقوش  -شعر عصر العودة   -41
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                              

 
والمزمع  انعقاده فى كلية العلوم واآلداب بالرس فى ربيع األول   -ماله وماعليه  - معالى األستاذ الدكتور / رئيس مؤتمر االستشراق             

 م .         المحترم4113هـ الموافق ديسمبر  1268

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                                       

 

 جامعة القصيم    -فى كلية العلوم واآلداب   –ماله وماعليه   -كم  بعقد مؤتمر علمى عن االستشراق علمت  بمقترح كليت                        

طلق ماخبرته عن هذه البالد  وسالمة مقصدهم ونبل هدفهم  والتزامهم األخالقى واألدبى  والذى تعرفت عليه من خالل عملى بكلية ومن من 

ببعض رموز القصيم األجالء أمثال األستاذ الدكتور سليمان العايد األستاذ بجامعة أم القرى وما علمته اللغة العربية بجامعة أم القرى  ومعرفتى 

 عنه من جدة و علو همة وصفاء نية ورجاحة عقل  وكان نعم القدوة والمثل لمثل هذه البالد من المملكة العربية السعودية  .

 

لمتكررة لبالد الهند بما فيها من  ثقافات وحضارات وكفاءات  وتكريمى فى جامعات  كيراال  ومن منطلق دراساتى وأبحاثى وزياراتى ا           

 وجواهر الل نهرو ودلهى  وكلية شبلى النعمانى فى اوتاربراديش   .

 

ورقة   تحمل أطارا فى محفلها العلمى   لذا قررت إرسال  جامعة وليدة مثل جامعتكم  جامعة القصيم  ورغبة منى فى مشاركة                

 لموضوعات  متنوعة عن المستشرقين فى الهند   اإلسالمية  التى حكمها المسلمون مايزيد عن ثمانية قرون  والتى كان للمستشرقين دور بارز

 .فىهافى  انحسار المد اإلسالمى 

 

دعما لكليتكم   علما بأنه أستاذ األدب اإلنجليزى  وجل   وأقنعت زميلى عميد كلية اآلداب  جامعة المنوفية بأن يشاركنى  هذا المؤتمر          

 مؤتمراته فى أوربا وأمريكا .

 

 ولكن يؤسفنى عدم اإلستجابة  والرد بالقبول أو االعتذار .       

 

 تحياتى زتقديرى لشخصكم الكريم وألهلى فى المملكة العربية السعودية .         

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                                    

 

 أ.د أحمد عبد القادر الشاذلى                                                                                                                    

 أستاذ الدراسات الشرقية  وعميد كلية اآلداب األسبق                                                                                                    

 


