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جامعة المجمعة

1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

د .إبراهيم حامد حسن أبو صعيليك
التربية

القسم

الدراسات اإلسالمية

تاريخ الميالد

-3321/4/3 - 3131/7/72

البريد اإللكتروني

Ibrahm99@live.com

هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
تاريخ الحصول عليها

المؤهل

الجامعة أو الكلية

التخصص

البكالوريوس

3333

دعوة وأصول دين

جامعة البلقاء التطبيقية  -عمان

الماجستير

7003

عقيدة إسالمية

جامعة صدام للعلوم اإلسالمية  -بغداد

الدكتوراه

7003

عقيدة إسالمية

الجامعة الوطنية الماليزية

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

الجهة

تاريخ الحصول عليها

معيد
محاضر
أستاذ مساعد

7033

جامعة المجمعة

أستاذ مشارك

2

أستاذ

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

3

مساعد لرئيس قسم الدراسات اإلسالمية

من  -7033 /30/70اآلن

-7

منسق قسم الدراسات اإلسالمية لدى إدارة الجودة

من  -7033 /30/70اآلن

3

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م
3

اسم اللجنة
منسق قسم الدراسات اإلسالمية في هيئة
اعتماد الجودة

مهام اللجنة
التنسيق بين القسم وهيئة اعتماد الجودة

مدة عمل اللجنة
سنة

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
م

اسم المشاركة
مقابالت المتقدمين لوظيفة محاضر

نوع المشاركة

المدة

عضو

4

ملتقى التجارب المتميزة للجمعيات الخيرية السعودية عضو اللجنة العلمية للتحضير للملتقى

االثنين  33صفر 3414هـ

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة
الماجستير

القضاء والقدر في الكتب السنة للحديث النبوي الشريف دراسة موضوعية ونقدية

عنوان رسالة
الدكتوراه

اإلنسان الكامل عند الجيلي دراسة نقدية عقيدية في ضوء الكتاب والسنة

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

5

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
اسم المقرر

م

المرحلة

رقم المقرر

-3

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

303سلم

الجامعية

-7

النظام االقتصادي في اإلسالم

301سلم

الجامعية

-1

أسس النظام السياسي في اإلسالم

304سلم

الجامعية

-4

اإلسالم وبناء المجتمع

301سلم

الجامعية

-5

التفسير التحليلي

 QRS215الجامعية

-6

الحديث

الجامعية

-2

المعامالت

الجامعية

6

المدخل لعلم العقيدة

-8

ISF112

اجلامعية

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

و:الدورات التدريبية:
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

3

Icdl

وزارة التربية والتعليم األردنية

7005 /7/3

7

دورة إنتل التعلم للمستقبل

وزارة التربية والتعليم األردنية

7002 /6 /3

1

دورة إنتل المتقدمة للتعلم عن طريق المشاريع

وزارة التربية والتعليم األردنية

7003 /5 /3
7

مجاز في إقراء القرآن الكريم
5

الدخول إلى عالم الطفولة

6

ورشة للتعامل مع اليافعين

2

ورشة التوزيع السكاني
 -8مستجدات التعليم اإللكتروني – صناعة التطبيقات للهواتف الذكية ( ورشة عمل)

جامعة المجمعة

3414/4/3

 -3استخدام التقنية في طلب العلوم الشرعية :الفترة المسائية/كلية المجتمع(4ساعات)

جامعة المجمعة

3414/7/37

 -30استخدام الفوتوشوب التعليمي ،الفترة المسائية(37ساعة) كلية المجتمع

جامعة المجمعة

،3414/7/5

 -33مهارات نظام التعليم االلكتروني (الصباحية)(37ساعة) .

جامعة المجمعة

3414/7/7

 -37استخدام تويتر في التعليم( ،،مستاء) (4ساعات) .

جامعة المجمعة

14/3/37

 -31فن إدارة االجتماعات اإللكترونية( ،صباحا)(4ساعات)

جامعة المجمعة

،14/3/37

 -34ورشة تدريبية الستخدام السبورة الذكية

جامعة المجمعة

،3411/30/71

 -35إعداد ملف المقرر

جامعة المجمعة

3414/7/5

 -36المؤتمر الدولي األول لجامعة المجمعة( التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة التحديات
والحلول).

جامعة المجمعة

3414 / 3 / 5 – 4ه

جامعة المجمعة

3414

جامعة المجمعة

3414

جامعة المجمعة

3414

 -32ورشة عمل بعنوان ( دمج مهارات التفكير في التدريس) .
 -38ورشة عمل :دمج مهارات التفكير في التدريس.

8

جامعة المجمعة

 -33ورشة :تقرير الدراسة الذاتية وخطة التحسين ومقياس مؤشرات األداء.

3414/7/5هـ

 -70التعليم االلكتروني في الجامعات الناشئة – القضايا و التطلعات-التصميم التعليمي لمصادر
التعليم االلكتروني جامعة المجمعة -عمادة الكلية

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش
العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
تم كتابة بعض البحوث ولكن لم تنشر بعد منها

 -1منهج فضيلة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل يف عرض العقيدة اإلسالمية
 -2منهج فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل يف عرض العقيدة اإلسالمية
 -3اإلحسان يف الكتاب والسنة.
9

 -4وحدة الوجود بني املربرين والرافضني.
 -5وحدة الوجود عند اجليلي دراسة نقدية*.
 -6التجليات عند اجليلي دراسة نقدية*.
 -7مراتب الوجود عند اجليلي دراسة نقدية*.
 -8نقد ختريج حديث أول ما خلق اهلل القلم*.
 -9نقد وختريج حديث أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر*.

 -11نقد وختريج حديث أول ما خلق اهلل العقل*.
-11مسؤولية اإلعالم يف ضوء العقيدة اإلسالمية

-11اإلعالم املنفلت دراسة نقدية لإلعالم يف ضوء العقيدة اإلسالمية

االسم :إبراهيم حامد حسن

التوقيع

إبراهيم

التاريخ11/57/3 :هـ
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