
 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:
 مصطفى محمد مصطفى شاهين: االسم.  
 الجنسية: مصري.  
 الديانة: مسلم.  
  :72/2/3691تاريخ الميالد. 
 الحالية: مدرس بقسم الفلسفة. الوظيفة  
 ،جامعة المنوفية مكان العمل: كلية اآلداب.  
 التخصص العام: الفلسفة اإلسالمية.  
 الفرق والمذاهبحيد و تخصص الدقيق: العقيدة والتو ال.  

  :889122/842عمل  
  :816219/842فاكس:                                 89881126292محمول 

 ibnshahin@yahoo.com البريد اإلليكتروني:
 :المؤهالت العلمية

 . شرف، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة ال3691 ،جامعة اإلسكندرية ليسانس آداب من قسم الفلسفة، كلية اآلداب، -
 . بتقدير ممتاز 3661المنوفية عام  جامعة من قسم الفلسفة، كلية اآلداب،ماجستير فى اآلداب  -

 . ، بتقدير مرتبة الشرف األولى7001، جامعة المنوفية دكتوراه فى اآلداب، قسم الفلسفة، كلية اآلداب، -

 : التدرج الوظيفي
  .3661حتى عام  3692ام جامعة المنوفية منذ ع ية اآلداب،معيد بقسم الفلسفة بكل -
 . 7001حتى عام  3661نوفية منذ عام جامعة الم مساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب،مدرس  -

 . حتى اآلن 7001المنوفية منذ عام  جامعة مدرس بقسم الفلسفة بكلية اآلداب، -

 : المؤلفات واألبحاث العلمية
 . (7001 وثائق الجامعية،عقيدة اإلمامة فى المذهب الشيعي )دار ال -
 . (7001والسياسية )دار الوثائق الجامعية، . نشأتهم وفرقهم وآراؤهم الدينية الخوارج -

 .(7001ة )دار الوثائق الجامعية، مناهج البحث فى العلوم اإلسالمي -

 . (7001لم الكالم )دار الوثائق الجامعية، بداية اإلقدام إلى ع -

 . (7001والسياسية )دار الوثائق الجامعية، الفرق الكالمية اإلسالمية وآراؤها الدينية  -

 الدكتور/ مصطفى محمد شاهين
 مدرس

 



 . ى الجماعة اإلسالمية )تحت الطبع(التحول الفكري والعملي لد -

 . ب العقدية اإلسالمية )تحت الطبع(النزعة العقلية فى التقريب بين المذاه -

 : اإلشراف على الرسائل الجامعية
 . 7009داب، جامعة المنوفية، توراه، كلية اآلدك لديني عند وحيد الدين خان،تجديد الفكر ا -
 . 7009، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، ماجستيرالصوفية،  االطريقة العزمية وآراؤه -

 . 7009فعال اهلل بين المثبتين والنافين، ماجستير، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، تعليل أ -

ير، كليففففة اآلداب، جامعففففة سففففتماجلطوسففففى وابففففن تيميففففة: دراسففففة مقارنففففة، الصفففففات اإللهيففففة بففففين نصففففر الففففدين ا -
 . 7009المنوفية، 

 . 7002أهل السنة والشيعة االثنى عشرية، ماجستير، كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  المهدى المنتظر بين -

 . 7002داب، جامعة المنوفية، كلية اآلعشرية، ماجستير،  موقف أهل السنة من علم أئمة الشيعة االثنى -

 . 7002عيد النورسى، ماجستير، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، عند بديع الزمان س األخالق -

 :دورات التدريبيةال
 . 3661المعلم الجامعي من كلية التربية، جامعة المنوفية،  دورة إعداد -
 . كز الثقافي االمريكى باإلسكندرية)التويفل( من المر  Toeflدورة اللغة اإلنجليزية  -

 . لشرقية بكلية اآلداب، جامعة المنوفيةقسم اللغات ادراسة اللغة الفارسية ب -
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