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 جامعة المجمعة   
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 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم
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 ال: البيانات الشخصية:أو

   محمود شبلي األحمد االسماعيل اسم عضو هيئة التدريس

   الدراسات اإلسالمية القسم كلية التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 البريد اإللكتروني م8591 تاريخ الميالد  

dr.alesmael@hotmail.com 

m.alesmael@mu.edu.sa 

 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية أصول الدين – اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامجامعة  أصول الدين هـ8041 البكالوريوس

 كلية أصول الدين – اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامجامعة  علوم القرآن هـ8041 اجستيرالم

 كلية أصول الدين – اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامجامعة  علوم القرآن هـ8014 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

   محاضر

 كلية التربية –جامعة المجمعة  هـ1/9/8018 أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

mailto:dr.alesmael@hotmail.com
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا : المها

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

   

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 هـ1343-1341  مسئول المعيار العاشر: األبحاث العلمية  8

 يوم واحد  (لمحاضرين و المعيدينللمتقدمين للتعيين ) الجنة المقابلة عضو في  1

التحضير لبرامج  الدراسات العليا و االبتعاثعضو في لجنة  3

الدراسات العليا في 

 الجامعة

 هـ1343-1344

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

 المدة نوع المشاركة ةاسم المشارك م

    

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 دراسة وتحقيق كتاب زبدة العرفان في وجوه القرآن عنوان رسالة الماجستير
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 لمؤلفه : حامد عبد الفتاح البالوي الرومي 

 تفسير أبي نصر الجوهري جمعاً ودراسة وتحقيق عنوان رسالة الدكتوراه

 نتا  العلمي   المنشور  المقبول للنشر::اإلب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتا  العلمي م

    

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها: : 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   تفسير تحليلي ) المنهج القديم والجديد ( 8

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   تفسير تحليلي) المنهج القديم والجديد ( 1

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثالث   تفسير تحليلي 3

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الرابع   تفسير تحليلي 0

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الرابع   تفسير موضوعي 9

 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   م القرآن علو 6

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   علوم القرآن  1

 قسم اللغة العربية –المستوى الثاني   علوم القرآن 1

 قسم اللغة العربية –المستوى الثاني   علم التجويد 5
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 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   علم التجويد 84

 المنهج القديم-كافة عدا الدراسات األقسام – األولالمستوى   إسالميةثقافة  88

 خطة جديدة-كافة عدا الدراسات األقسام – األولالمستوى   إسالميةثقافة  81

 المنهج القديم-كافة عدا الدراسات األقسام –المستوى الثاني   إسالميةثقافة  83

 اإلسالميةقسم الدراسات  –ى الثالث المستو  مناهج مفسرين 80

 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   عقيدة إسالمية 89

 قسم الدراسات اإلسالمية –المستوى الرابع   المذاهب المعاصرة  86

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الرابع   ملل ونحل  81

 اإلسالميةقسم الدراسات -المستوى الثاني  فقه 81

 قسم الدراسات اإلسالمية-المستوى األول  مكتبة وبحث ومصادر  85

 اإلسالميةقسم الدراسات -المستوى األول  حديث شريف 14

 اإلسالميةقسم الدراسات -المستوى الثاني  حديث شريف 18

   من مواد االعداد العام : 

  840سلم  أسس النظام اإلسالمي في اإلسالم 11

 ادي في اإلسالمالنظام االقتص 13

 

  843سلم 
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   841 سلم وبناء المجتمع  اإلسالم 10

   848 سلم مدخل للثقافة اإلسالمية   19

 بنات -المستوى الثالث   (8تفسير تحليلي )  16

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة    م

 جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات اإلسالمية بالجمهورية اليمنية الكريمالشيطان حقيقته وعمله في ضوء القرآن  8

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود  أصولكلية  الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 8

 اإلسالمية بالرياض

 عضو مؤسس

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

 هـ8015 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  دورة في أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية 1

 هـ 8019/ 84/ 84-41 ة العربية السعوديةالمملك –كلية التربية للبنات بالمجمعة  أسس بناء االختبارات الموضوعية 3

 هـ16/0/8033-10 جامعة المجمعة -معتقاعة تطوير المهارات بالمج استراتيجيات دمج التقنية في التدريس 3

 هـ5/9/8033-9 المجمعة جامعة -معتقاعة تطوير المهارات بالمج مهارات البحث العلمي 0
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 هـ81/48/8030 المجمعة جامعة -قاعة تطوير المهارات بالمجتمع نياتفن إدارة االجتماعات التعليمية عبر التق 9

 هـ88/1/8030-5 المجمعة جامعة -قاعة تطوير المهارات بالمجتمع مهارات نظام التعليم االلكتروني 6

 هـ81/1/8030 جامعة المجمعة -قاعة تطوير المهارات بالمجتمع استخدام التقنية في طلب العلوم الشرعية 1

 هـ0/9/8030 -رضي هللا عنها  –دار أم المؤمنين صفية  ج تقنية التعليم دم 1

 هـ84/6/8030 -رضي هللا عنها  –دار أم المؤمنين صفية  اإلرشاد األكاديميمهارات  1

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

 هـ13/0/8031 الرياض - الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ة مهارات البحث في الدراسات القرآنيةتنمي 8

 هـ10/0/8031 كلية التربية بالمجمعة استراتيجيات التعليم و التعلم 1

 هـ1/3/8033 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 3

 هـ13/84/8033 جامعة المجمعة ورشة تدريبية الستخدام السبورة الذكية 0

 هـ11/84/8033 سالميةقسم الدراسات اإل –جامعة المجمعة  عن بعدااللكتروني و التعليم ورشة تدريبية عن التعليم  9

ورشة عمل : التعلم االلكتروني في الجامعات الناشئة  1

ستجدات التعليم االلكتروني القضايا و التطلعات " م –

 ) الهواتف الذكية و المتاجر االلكترونية ("

 هـ10/8/8030 عمادة الكلية -جامعة المجمعة

 هـ19/8/8030 عمادة الكلية -جامعة المجمعةالقضايا و  –التعليم االلكتروني في الجامعات الناشئة  1
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 االلكترونيالتصميم التعليمي لمصادر التعليم -التطلعات

 هـ9/1/8030 الشبكة -جامعة المجمعة  إعداد ملف المقرر 5

 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه من ذاكرة البحث العلمي 84

 ) تبيان (

 هـ1/0/8030

 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه أوليات البحث العلمي في الدراسات القرآنية 88

 ) تبيان (

 هـ5/0/8030

 د. محمود شبلي األحمد اإلسماعيلاالسم:    

 :التوقيع 

                                                         هـ1343 06 10التاريخ:


