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 عملك الحالي 

 : مكان العمل  جامعة الوصل بدبي   –  جامعة األزهر الشريف 

 : الوظيفة  مدرس ) أستاذ مساعد (   مدة الخدمة:  من:  2013 إلى:  2021

 مكان العمل  أستاذ مساعد بجامعة الوصل بدبي    2019  2021

أستاذ مشارك العقيدة ومقارنة الديان     2021  
اإلمارات العربية    -بجامعة الوصل بدبي 

 المتحدة 

 عملية الخبرات ال 

 نوع العمل  مكان العمل  من   إلى  السنة/الفصل 

 معيد  جامعة األزهر   2012/   2/ 22 2012/ 10/ 18 2012

 مدرس مساعد  جامعة األزهر  2012/ 10/ 18 2013/ 3/ 27 2012

 مدرس ) أستاذ مساعد (   جامعة األزهر  2013/ 3/ 27  م   2013

 أستاذ مساعد   جامعة الوصل  2019/ 8/ 27  2019

 أستاذ مشارك  جامعة الوصل  م 2021/ 4/ 14  

جامعة األزهر   2021/ 8/   
 الشريف  

 أستاذ مشارك 

 الدورات العلمية 

 موضوع الدورة  الجهة  البلد  تاريخ الدورة 

التخطيط االستراتيجي   الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  جمهورية مصر العربية  2017/ 3
 لمؤسسات التعليم العالي 

نظم االمتحانات وطرق تقويم   الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  جمهورية مصر العربية  2017/ 4
 الطالب 

توصيف البرامج والمقررات   الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  جمهورية مصر العربية  2017/ 3
وتقويم نواتج التعلم  

 لمؤسسات التعليم العالي . 

التقويم الذاتي لمؤسسات   الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  جمهورية مصر العربية  2017/ 3
 التعليم العالي 

المراجعة الخارجية لمؤسسات   الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  جمهورية مصر العربية  2017/ 4
 التعليم العالي  

مركز ضمان الجودة والتدريب   جمهورية مصر العربية  2017/ 12
 الشريف بجامعة األزهر  

فنيات تصميم وإجراء البحوث  
   العلمية 

مركز ضمان الجودة والتدريب   جمهورية مصر العربية  2018/ 4
 زهر الشريف بجامعة األ 

 مهارات العرض الفعال  

مكتب التميز بجامعة األزهر   جمهورية مصر العربية  2018/ 3
الشريف بالتعاون مع بنك المعرفة  
 المصري ، وأكاديمية البحث العلمي  

ورشة عمل للنشر االلكتروني  
ومعامل التأثير للمجالت  
العلمية المنشورة باللغة  

 العربية  

شركة مايكروسوفت بالتعاون مع   جمهورية مصر العربية  2017/ 4
 وزارة الشباب والرياضة  

تخصصية بالحاسب  دورة  
 . internetاآللي )  

windows 10 . office 
2016  ) 

دورة تخصصية بالحاسب   األكاديمية البريطانية الدولية   جمهورية مصر العربية  2018/ 1
 icdlاآللي  
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مركز صالح كامل بجامعة األزهر   جمهورية مصر العربية  2018/ 4
الشريف بالتعاون مع األكاديمية  

 البريطانية . 

 دورة لغة انجليزية تخصصية 

إدارة وتنظيم الوقت وتمالك   منصة إدراك   المملكة األردنية الهاشمية  2020
 الضغوط 

 للطفل  النفسية  الصحة  منصة إدراك   المملكة األردنية الهاشمية  2020

مع تحديث    .   2019
2020 

 الصعوبات  تخطي  إلى  مدخل  منصة إدراك   المملكة األردنية الهاشمية 
 التعلمية 

 االتصال  مهارات  منصة إدراك  المملكة األردنية الهاشمية  2020

 المهني  التطور  مهارات  منصة إدراك  المملكة األردنية الهاشمية  2020

 وإدارة  الهدف  تحديد  مهارات  منصة إدراك  المملكة األردنية الهاشمية  2020
 الذات 

 محاور النجاح الستة  منصة إدراك  المملكة األردنية الهاشمية  2020

 النشر العلمي الدولي   جامعة الوصل  اإلمارات العربية المتحدة  2020

 التعليم عن بعد  جامعة الوصل  اإلمارات العربية المتحدة  2020

 تدريب المدربين  إدراك منصة   المملكة األردنية الهاشمية  2020

العلمية   المنتدى اإلسالمي بالشارقة  اإلمارات العربية المتحدة  2021 الدورة  في  المشاركة 
اإلفتراضية في متن" األربعين  
وقواعد   اإلسالم  مباني  في 
ين   الد ِ ُمْحِيي  لإلَماِم   " األحكام 
)ت:   النََّوِوي   َشَرف  بِْن  يَْحيَى 

كتاب  676 إجازة  مع  هـ( 
 .النووية   األربعين 

مؤسسة كالريفيت بالتعاون مع بنك   2021
 المعرفة المصري 

Clarivate Web of 
Science 

Journal Citation Reports 
training for Al Azhar 

University. 

 األبحاث المنشورة خالل المدة الماضية 

 نوع البحث  المجالت المحكمة  المؤتمرات  الندوات 

 اإلجمالي العدد   5 ---- -------

 الخبرات اإلدارية 

 اللجان  الفترة  الدور 

 عضوية قسم العقيدة والفلسفة بالكلية    2013 عضو 

 أمانة سر قسم العقيدة والفلسفة  2013 أمين السر 

 منسق قسم العقيدة والفلسفة لدى  الجودة بالكلية   2016 منسق 

رئيس معيار البرامج األكاديمية والتعليمية بوحدة   2016 رئيس المعيار 
 الجودة بالكلية  

عضو  ومسئول مراجعة الكتب بمكتبة  
الكلية  وأحد المسؤولين عن شراء الكتب  

 لمكتبة الكلية 

 عضو لجنة المكتبات بالكلية  2017، وعام     2015عام   

والفلسفة  لجنة مراجعة الخطة الدراسية لقسم العقيدة     2016من   عضو 
 وتطوير المناهج التعليمية 

 لجنة مراجعة خطط الماجستير والدكتوراة بالقسم   2017من   عضو 

 لجان تحكيم المسابقات واألنشطة بالكلية     2012من   عضو  

  جامعة الوصل  

مساعد رئيس القسم ) الدراسات العليا ( .   2020-2019 مساعد رئيس 
 م .   2020/ 2019

 مقرر وحدة الجودة بالكلية   2020-2019 مقرر  
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 م .   2021/    2020رئيس وحدة الجودة بالكلية   2021-2020 رئيس 

 لجنة أصول الدين     2020-2019 عضوا ومقررا 

 اللجنة االجتماعية بكلية الدراسات اإلسالمية  2020-2019 عضوا 

 بجامعة الوصل لجنة مراجعة المحتوى     2020  2019 عضوا 

رئيس لجنة شراء الكتب لمكتبة الجامعة من معرض   2020-2019 رئيسا 
 الشارقة الدولي  .  

 2020-2019 عضوا 

2020-2021 
 بجامعة الوصل المخالفات االمتحانية    مجلس 

 بجامعة الوصل لجنة الدراسات العليا   2020-2019 عضوا ومقررا 

 بجامعة الوصل مقرر لجنة الدراسات العليا    2021-2020 عضوا ومقررا 

 لجنة الدراسات العليا بجامعة الوصل  2022-2021 عضوا ومقررا 

 بجامعة الوصل   لجنة أخالقيات البحث العلمي    2021-2020 عضوا 

 بجامعة الوصل   لجنة أخالقيات البحث العلمي    2022-2021 رئيسا 

 بجامعة الوصل   مقرر مجلس الكلية  2021-2020 مقرر مجلس الكلية 

 بجامعة الوصل لجنة أصول الدين   2021-2020 عضوا 

 لجنة العقيدة ومقارنة األديان  2021-2020 رئيسا 

 لجنة البحث العلمي بجامعة الوصل  2022-2021 عضوا 

 ندوة الحديث الشريف بجامعة الوصل  2022-2021 مساعد األمين العام لندوة الحديث الشريف 

 مجلة كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الوصل  2022-2021 مدير التحرير 

  الخبرات المتعلقة بالعملية التعليمية  

 بجامعة الوصل اإلرشاد األكاديمي   2020-2019 رئيس ملف اإلرشاد األكاديمي 

 بجامعة الوصل اإلرشاد األكاديمي   2021-2020 رئيس ملف اإلرشاد األكاديمي 

 بجامعة الوصل اإلرشاد األكاديمي   2022-2021 األكاديمي رئيس ملف اإلرشاد  

 اإلشراف على بحوث التخرج لطالبات السنة الرابعة   2022-2019 مشرفا  

مشرفا على عدد من رسائل الماجستير  
 بجامعة األزهر الشريف  وجامعة الوصل. 

 اإلشراف العلمي على رسائل الماجستير  2020-2022

عضو مشارك بلجنة إعداد برنامج المصارف   2019 
 اإلسالمية ) ماجستير ( . 

عضو لجنة إعادة برنامج الماجستير في الشريعة   2020 عضوا 
 اإلسالمية بجامعة الوصل 

عضو لجنة إعادة برنامج الدكتوراه في الشريعة   2021 عضوا 
 اإلسالمية بجامعة الوصل 

دراسات  البكالوريوس في ال عضو لجنة إعادة برنامج   2021 عضوا 
 اإلسالمية بجامعة الوصل 

ندوات وورش عمل إلثراء العملية التعليمية   2019-2021 
 اديمية بالجامعة  ك واأل 

 

 والبحوث المحكمة   الكتب التي ألفتها 

 عنوان الكتاب  مكان وتاريخ النشر  دار النشر 

جمهورية مصر العربية   مكتبة التقوى للنشر والتوزيع  
 م . 2014

مسائل في علم العقيدة اإلسالمية ) جزء من  
وقد تم تدريس هذا الكتاب    رسالة الماجستير ( 

في عدد من الكليات منها كلية أصول الدين  
بطنطا ، كلية القرآن الكريم بطنطا ، كلية  

الشريعة والقانون ، كلية الدراسات اإلسالمية  
 والعربية بدسوق . 
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لإلمام    حاشية على شرح جوهرة التوحيد  2015جامعة األزهر الشريف   والتوزيع مكتبة التقوى للنشر  
 اللقاني 

)    موقف الحافظ ابن أبي جمرة من التصوف  2016جامعة األزهر الشريف   حولية كلية أصول الدين بطنطا 
 بحث محكم ( 

  –جمهورية مصر العربية   مجلة بحوث كلية اآلداب 
 2017جامعة المنوفية  

الى بين الماتريدية والمعتزلة )  رؤية هللا تع 
 بحث محكم ( 

منهج اإلمام المحاسبي في الوصول لليقين )   2017جامعة األزهر الشريف   حولية كلية أصول الدين بطنطا  
 بحث محكم (  

صلة الفكر الكالمي بتوجيه القراءات القرآنية   2019جامعة األزهر الشريف   مجلة قطاع أصول الدين بالقاهرة 
 الفارسي دراسة تحليلية لكتابه الحجة عند  

مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  
) تابعة لتصنيف كالريفيت الخاص  

 باالستشهادات العربية ( . 

بيان مقاصد المتكلمين والجمع بين آرائهم )   2020جامعة األزهر الشريف  
 لفكر الشهاب السهروردي العقدي (   دراسة 

 الملل والنحل  جامعة الوصل  كتاب جامعي 

 (   قيد النشر إن شاء هللا تعالى )  المشاريع البحثية  

 . ) تعليقات الخيالي على األشاعرة ) دراسة تحليلية

 . األقيسة القرآنية وأثرها في بيان الداللة وإفحام الخصوم

 . الترجيحات الكالمية لإلمام السهروردي 

 النقد الذاتي للكتاب المقدس ) دراسة تحليلية تمثيلية (  

 العالقة بين الحب اإللهي ووحدة الوجود ) دراسة تحليلية (  

 التدين وأثره في التقدم الحضاري ) دراسة تحليلية تمثيلية (  

 التيارات الفكرية المعاصرة ) دراسة تتعلق بالتيارات الفكرية المعاصرة وعالقتها بالفكر اإلسالمي (  
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 المساقات التي قمت بتدريسها 

 اسم المساق  عدد مرات التدريس  الفرقة الدراسية 

 الملل والنحل  مرات    3 األولى أصول الدين 

 التصوف اإلسالمي  مرة    1 األولى أصول 

 المنطق الصوري  مرتان   2 األولى أصول الدين 

 العقيدة اإلسالمية  مرات   5 الثانية أصول الدين 

 العقيدة اإلسالمية   مرتان  الرابعة أصول الدين 

 العقيدة اإلسالمية  مرات   3 الرابعة بكلية القرآن الكريم 

 العقيدة اإلسالمية   مرة واحدة   1 بطنطا   الثانية بكلية الشريعة والقانون 

 5القرآن الكريم تالوة وحفظا     3 جامعة الوصل   –الفرقة الثالثة  

 ) اإللهيات (    1توحيد   3 جامعة الوصل   –الفرقة األولى  

 ) النبوات والسمعيات (   2توحيد   3 جامعة الوصل   –الفرقة الثانية  

 الفكر اإلسالمي والتيارات المعاصرة   2 جامعة الوصل   –الفرقة الثالثة  

 الملل والنحل    2 جامعة الوصل   –الفرقة الرابعة  

 منهجية البحث العلمي  1 جامعة الوصل   -الفرقة األولى 

 علوم القرآن الكريم  1 جامعة الوصل   –الفرقة الثانية  

 على مشاريع الطالب البحثية التدريب و اإلشراف

 اسم البحث  الباحث  نوع اإلشراف 

مشارك وقد تمت المناقشة وحصل  
 الطالب على تقدير ممتاز 

قضايا العقيدة في فكر اإلمام سعيد بن محمد العقباني )   محمود علي عيد 
 ماجستير (  

موقف ابن تيمية من اآلمدي في الجانب اإللهي )   محمد رشاد  مشارك 
 عرض ونقد (  

 فلسفة األخالق عند جوستاف لوبون  محمود عبدالمحسن  مشارك 

 برتراند رسل في كتابات  الدين  فلسفة   محمد شعبان  مشارك 

نقد علم الكالم األشعري بين ابن رشد وحسن حنفي )   حسين حافظ  مشارك 
 دراسة مقارنة ( . 

االعتراضات الفقهية التي قال فيها ابن قدامة المقدسي   منيرة الشحي  مشرف أساسي ) جامعة الوصل ( 
 : المغني  نهاية    في  إلى  الكتاب  أول  من   ) قيل  )فإن 

 كتاب الحج "جمعاً ودراسة"، 

الشيرازي   نورا الشحي  مشرف أساسي ) جامعة الوصل (  اإلمام  هللا -اختيارات  )المتوفى    -رحمه 
إلى نهاية  476 الكتاب  بداية  المذهب من  ( من كتاب 

 كتاب الحيض 

لإلمام   الحميد المزيد   عبد  مشرف أساسي ) جامعة الوصل (  اإلشكال  من  المهذب  في  عما  السؤال 
العمراني  الخير  أبي  ابن  هللا    -يحيى  رحمه 

  -هـ من أوله إلى آخر كتاب الطهارة 558)ت: 
 دراسة وتحقيقا( 

الذكاء االصطناعي وأثره في االجتهاد الفقهي   منى فالمرزي  مشرف أساسي ) جامعة الوصل ( 
المعاصرة  فقهية    -والقضايا  تحليلية  دراسة 

 معاصرة 

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


