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أوالً :البيانات الشخصية
االسم :دكتور /محمد علي حسن حسن الشوكي.
تاريخ الميالد.1966/02/16 :
الجنسية  :مصرى.

عنوان المراسلة الدائم:

مصر ـ بني سويف ـ جامعة بني سويف ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية

العنـ ـوان الحـــالي :المملك ةةلعالية ا ةةلعال ةةي ل-عمحافظ ةةلعة ا ةةل-عالكلا ةةلعالعام ا ةةلع
بة ال-ععجاميلعالطائفع-عق معالدةاساتعاإلسالمال .ع
الهاتف:ع00966542284592عع ع

البةيدع:ع  mdelshwki@hotmail.comع
عععععععععععmdelshwki@yahoo.comع

ثانيًا :التدرج الوظيفى وسنوات الخبرة:

• يمةةأعتس ة اساعم ةةا دعاعبق ةةمعالد اةسةةاتعاإل ةةا ال،عالكلاةةلعالعام اةةلعبة اةةل،ع
جاميلعالطائف،عمنذع امع2015عوح ىعاآلن.

•

م ة ة ةةأعمدةس ة ة ةعاع(تس ة ة ة اساعم ة ة ةةا دا عبكلا ة ة ةةلعاآل ا ع،عتخصص(الد اةس ة ة ةةاتع

•

ةة عبكلا ة ةةلعاآل ا ع،عتخصص(الد اةس ة ةةاتع
م ة ةةأعمدةسة ة ةعاعم ة ةةا داع(محاض ة ة ا

•

ة عمي ةةدعاعبكلا ةةلعاآل ا ع–عتخص ةةصع(الد اةس ةةاتعاإلس ةةالمال ع-عجامي ةةلع

اإلسالمال عجاميلعبنىعس يفعمنذع امع2012عمعح ىعع امع2015م.
اإلسالمال عجاميلعبنىعس يف،عمنذع امع2009عوح ىع2012م.

القاهةةع–عفةععبنيعس يفعم ع امع2004عمعوح ىع امع2009م0
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ة عمحةةةةاعبق ةةمعالميةةاجمعوتحق ةةمعال ةةاةعبمعمةةةعاللقةةلعالية اةةلعبالقةةاهةةع

•

امع2003معوح ىع امع2004م0

• قةةدمعبة ةةام(ع(ع ق ةةدةعالم ةةلم ع بةةةعتة ةةةعآسا ةةلعالقةةةنعالك ةةيم،عمةع عالقةةاهةةع
م عع2014/1/1عوح ىع:2015/12/31

%8https://www.youtube.com/results?search_query=%D

9D%7A%8AA+%D%8D%7A%8D%82%9D%84%9AD%D

+%D1B%8D%88%9AA%D%8D%83%9AF%D%8D%84%

D%84%9D%7A%8AF+%D%8D%85%9AD%D%8D%85%9
 A8%9D%83%9D%88%9D%4B%8ع

.

ثال ًثا :المؤهالت العلمية:

(أ) مؤهالت أكاديمية :

*عحاصأع لىع ةجلعالةدت ةاةعمة عتلاةلعاآل ا عجاميةلعبنةيعسة يف،عتخصةص:ع

الد اةسة ة ة ة ةةاتعاإلسة ة ة ة ةةالمالع ة ة ة ة ةةامع2012م،عب قة ة ة ة ةةداة:عمةتألة ة ة ة ةةلعال ة ة ة ة ةةة عا ولة ة ة ة ةةى،ع

وم ض ها(عقائد الدين في تفسيرات الصحابة والتابعين – دراسة وصفية
تحليلية  .ع

*عحاص ة ةةأع لة ة ةةىع عةجة ة ةةلعالماج ة ة ة ةعمة ة ة عتلاة ة ةةلعاآل ا عجامية ة ةةلعبنة ة ةةيعسة ة ة يف،ع
تخصة ةةص:عالد اةسة ةةاتعاإلسة ةةالمالع،ع ة ةةامع2009عم،عب قة ةةداة:عمم ة ةةا ،عوم ض ة ة عع

الةساللع(عآيات الصفات في تفاســير علمــاق القــرن الثــامن الهجــر ـ دراســة
وصفية تحليلية ع 0ع

*عحاصأع لىعال ةنلعال مه د ةلعللماج ة ةعمة عتلاةلعاآل ا عجاميةلعالقةاهةةع ةامع

2003م 0ع
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* حاصأع لىعلا ا سعاآل ا عالمم ا ةعفىعاللقلعالية العو ابهاعب قداةعج دعجة اداع
مةعمةتأللعال ة عم عتلالعاآل ا عجاميلعالقاهةةع2002م0

* حاصأع لىعبكال ةي سعال عاةةعةعجاميلعالقاهةةعةعب قداةعج دعةع1988مع0

*عحاصأع لىعالمدةسعالم ا دعالمثاليعم ع ةا عت اةاهعه ةلعتةدةيسعجاميةلع

القاهةة 0ع

(ب) مؤهالت ودورات لرفع الكفاقة المهنية :

-1عحاصةةأع لةةىع وةةعفةةىعاللقةةلعاإل عل زيةةلع ظةةامع Toefl Testعم ة عمةتةةزع
عشمسع .ع

الدةاساتعواالس اةاتعوال دةيبعبعاميلع

-2عحاص ةةأع ل ةةىع وةةعبينة ة انع(عآ اةةعال قة ةةالعواالج ما ةةات عمة ة عمةت ةةزعتنماة ةةلع
قدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعالقاهةة.ع ع

-3عحاص ةةأع ل ةةىع وةةعبينة ة انع(عتنظ ةةامعالمة ة تمةات ععمة ة عمةت ةةزعتنما ةةلعقة ةةدةاتع
ت ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعالقاهةةع 0ع

-4عحاص ةةأع ل ةةىع وةةعبين ة ان(ع ظ ةةمعاالم حا ةةاتعوتق ة يمعالط ةةال

ععمةة عمةت ةةزع

تنمالعقدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يفع 0ع

-5عحاصة ةةأع لة ةةىع وةةعبينة ة انع(عالن ة ةةةعاإللك ةو ة ةةي عمة ة عمةتة ةةزعتنماة ةةلعقة ةةدةاتع
ت ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف0ع ع

-6عحاصأع لةىع وةةعبينة انع(ميةاا ةعالعة ةعفةيعاليملاةلعال دةي ةال عمة عمةتةزع
تنمالعقدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع

-7عحاصأع لىع وةةعبين انع( ظمعاالم حا اتعوتق يمعالطال

قدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع

عم عمةتزعتنمالع

-8عحاصةةأع لةةىع وةةعبينة انع(الن ةةةعالةةدوليعللألحة ةعاليلماةةل عمة عمةتةةزعتنماةةلع
قدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع
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-9عحاصةةأع لةةىع وةةعبين ة انع(ال خطةةااعاالس ة ةاتاعي عم ة عمةتةةزعتنماةةلعقةةدةاتع
ا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع

-10عحاصأع لىع وةةعبين انع(مهاةاتعاليةضعالفيال عم عمةتزعتنمالعقةدةاتع
ا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع

-11عحاص ةةأع ل ةةىع وةةعبينة ة انع(تنظ ةةامعالمة ة تمةاتعاليلما ةةل عمة ة عمةت ةةزعتنما ةةلع
قدةاتعا ااهعه لعال دةيسعوالقاا اتعبعاميلعبنيعس يف 0ع

-12عحاصةةأع لةةىع وةةعبينة انع(عالةةبالمعبة ة عم ة عجاميةةلعالطةةائفعفةةيعمةةاةسع

2016م .ع

-13عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشلعتدةيباةلعبينة انع(عبة ةام(عIthenticateع

للك ةةفع ة عاالس ة اللعاليلمةةيعفةةيعالألح ة ةعوالم لفةةات عم ة عجاميةةلعالطةةائفعفةةيع
فمبةع2019م .ع

-14عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشةلعتدةيباةلعبينة انع(آ اةةعوةشعاليمةأ عمة ع
جاميلعالطائفعفيع فمبةع2019م .ع

-15عحاص ة ة ةةأع ل ة ة ةةىع وةةعبين ة ة ة انع(عتارا ة ة ةةلعتق ة ة ةةد معالمق ة ة ةةةةاتع ب ة ة ةةةعالفص ة ة ة لع
االف ةاضال عم عجاميلعالطائفعفيع

مبةع2019م .ع

-16عحاصأع لىعشةها ةع وةةعتدةيباةلعبينةع انع(عاالم اةا عال عةاة ع عمة عجاميةلع

الطائفعفيع14ععماا عع2020م .ع

-17عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةةعبينة انع(عاإل ةالمعال
اليمأعال ط ي عم عجاميلعالطائفعفيع14عا

ع2020م .ع

ة عوتةةةيعفةيع

-18عحاص ةةأع ل ةةىع وةةعبين ة انع(عاليم ةةأعالح ةةةع عم ة عجامي ةةلعالط ةةائفعف ةةيع14ع

ا

ع2020م .ع

-19عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةعبين انع(عا ليا عاإللك ةو العماعب ع
ال اقةعوالخةافلع عم عجاميلعالطائفعفيع15عا
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ع2020م .ع

-20عحاصأعشها ةعحا ةعمحاضةةعبين انع(عالمةو لعوالصةالبلعالنف ةالع عمة ع
جاميلعالطائفعفيع16عا

ع2020م .ع

جاميلعالطائفعفيع17عا

ع2020م .ع

-21عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعحاة ة ةعمحاضة ةةةعبينة ة انع(عال ةةذتاهعالةوح ةةيع عمة ة ع
-22عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةعبين انع(عةقافلعاليمأعالحة عم عبنكع
ال نمالعاالج ماعالعال ي

ع2020م .ع

عفيع18عا

-23عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةعبينة انع(عقلةمعالم ة قبأعلةدبع ةال ع
ع2020م.ع ع

العاميل عم عجاميلعالطائفعفيع18عا

-24عحاصةةأع لةةىع وةةع5عت ةةامعبينة انع(عال ه ةةأعالقاةةا عللطةةال

الطائفعفيعالف ةةعم ع14عآلىع19عا

ع2020م .ع

عمة عجاميةةلع

-25عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةعمحاض ةةةعبين ة انع(تنماةةلعتقةةداةعالةةذاتع عم ة ع
ع2020م .ع

جاميلعالطائفعفيع19عا

-26عحاصة ة ةةأع لة ة ةةىعشة ة ةةها ةعحاة ة ة ةعمحاضة ة ةةةعبينة ة ة انع(عال افة ة ةةمعال خصة ة ةةيع
ع2020م.ع ع

واالج ما ي عم عجاميلعالطائفعفيع20عا

-27عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةع وةةعتدةيباة ةةلعبين ة ة انع(عال قةية ةةةعال ة ةةن علليمة ةةا اتع
واإل اةاتعوالمةاكزع عم عجاميلعالطائفعفيع22عا

ع2020م .ع

-28عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعتدةيباةةلعبينة انع(ع ظةةامعستةةاهعا
ع2020م .ع

جاميلعالطائفعفيع24عا

مةةالع BIعم ة ع

-29عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعتدةيباةةلعبين ة انع(عال خطةةااعالمةةاليعال خصةةيع ع
م عجاميلعالطائفعفيع27عا

ع2020م .ع

-30عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةةعبينة انع(االم اةا عال عةاة عمة عبنةكع
ال نمالعاالج ماعالعال ي

عفيع30عا

ع2020م .ع
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-31عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ةعةعمحاض ةةةعبين ة انع(مهةةاةاتعال فك ةةةعاإلبةةدا يع
والناقدع عم عجاميلعالطائفعفيع1عا ل ع2020م .ع

-32عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعتدةيباةةلعبين ة انع(عبنةةاهعالمألةةا ةاتع عم ة عجاميةةلع

الطائف،عفيع3عا ل ع2020م .ع

-33عحاصأع لىعشها ةعمحاضةةعبين انع(عتسال بعتة اةلعا

الطائفعفيع3عا ل ع2020م .ع

فةال عمة عجاميةلع

-34عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةع وةةعتدةيبا ةةلعبينة ة انع(عال خط ةةااعاالسة ة ةاتاعي عمة ة ع
جاميلعالطائفع،عفيع4عا ل ع2020م .ع

-35عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةعبين انع(عالم قلعوتةةهاع لىعالةنفس ع
م عجاميلعالطائفعفيع4عا ل ع2020م .ع

-36عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعتدةيباةةلعبين ة انع(عتقةيةةةعالبة ةةام(عال ةةن عباللقةةلع

اإل عل زيلع ع،عم عجاميلعالطائفعفيع5عا ل ع2020م.ع ع

-37عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحاة ةعمحاضةةةعبينة ان(عتاةةفعتةةد مع ف ةةااعشةةخصع
اهمك ع،عم عجاميلعالطائفعفيع5عا ل ع2020م .ع

-38عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعتدةيباةةلعبين ة انع(عم ش ةةاتعا اهع عم ة عجاميةةلع

الطائفع،عفيع6عا عل ع202م .ع

-39عحاصأع لىعشها ةع وةةعتدةيبالعبين انع(عتقةيةعالمقةةةعباللقةلعاإل عل زيةل ع
م عجاميلعالطائفعفيع8عا ل ع2020م .ع

-40عحاصأع لىعشها ةع وةةعبين انع(ةيا ةعا

مالعاالج ماعالعوم قبلهاعفةيع

المملكلعالية العال ي ل ،عم عجاميلعالطائفعفيع8عا ل ع2020م .ع

-41عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةع وةةعبينة ة انعع(اسة ة ةاتاعااتعت ةةدةيسعمق ةةةةاتع ط ةةا ع
الكفاهةعاللق يل ،عم عجاميلعالطائفعفيع31عتغ طسع2020م .ع
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-42عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةع وةةعبينة ة انع(عاسة ة ةاتاعااتعت ةةدةيسعمق ةةةةاتع ط ةةا ع

المياة عالياملع ع،عم عجاميلعالطائفعفيع31عاغ طسع2020م .ع

-43عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةع وةةعبينة ة انع(قا ةةاسعمخةج ةةاتعالة ة يلم ،عمة ة ع م ةةا ةع
ال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفيع27عسب مبةع2020م .ع

-44عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةع وةةعبينة ة انع(آ ة ةةدا عالد اةسة ةةلعالذاتاة ةةل ،عمة ة ع مة ةةا ةع
ال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفيع28عسب مبةع2020م .ع

-45عحاصأع لىعشها ةع وةةعبين انع(ج ةعال يلامعاإللك ةو يعوالة يلمع ة عبيةدع
فيعال يلامعاليالي ،عم ع ما ةعال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفيع5عتك ة ةع

2020م .ع

-46عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعبين ة انع(سةةل تااتعالألحةةنعاليلمةةي ،عم ة ع مةةا ةع
ال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفيع6عتك ةع2020م .ع

-47عحاصةةأع لةةىعشةةها ةع وةةعبين ة انع(مهةةاةاتعاإلةشةةا عالمهنةةيع ،عم ة ع مةةا ةع
ال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفي13ععتك ةع2020م .ع

-48عحاصأع لىعشها ةعوةشلع مأعتدةيبالع وةةعبين انع(تحق معتفةاهةعاإل فةا ع

بعامية ةةلعالطة ةةائفع ،عمة ة ع مة ةةا ةعال طة ة يةعالعة ةةامييعبعامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةي14عع

تك ةع2020م .ع

-49عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةععبين انع(البة ةام(عال
الثد ع ،عم عبعاميلعالطائف،عفي15ععتك ةع2020م .ع

ة عب ةة انع

-50عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعوةش ةةلع م ةةأعتدةيبا ةةلع وةةعبين ة انع(م طلأل ةةاتعال ه ةةأع
لال م ةةا عالبةامع ةةيع(باللق ةةلعالية ا ةةلع ،عمة ة ع م ةةا ةعال طة ة يةعالع ةةامييعبعامي ةةلع

الطائف،عفي18ععتك ةع2020م .ع
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-51عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعوةشةةلع مةعأعتدةيباةةلع وةةعبين ة انع(ت صةةافعالبة ةةام(ع
ا ك ةةا مي ،عم ة ع م ةةا ةعال ط ة يةعالع ةةامييعبعامي ةةلعالط ةةائف،عف ةةيع19ععتك ة ةع

2020م .ع

-52عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعوةشة ةةلع مة ةةأعتدةيباة ةةلع وةةعبينة ة انع(صة ةةحلعالطالة ةةبع

و اف ة ة عالنف ة ةةال ،عم ة ة ع مة ةةا ةعال ط ة ة يةعالعة ةةامييعبعامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع20عع

تك ةع2020م .ع

-53عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعوةشة ةةلع مة ةةأعتدةيباة ةةلع وةةعبينة ة انع(تسة ةةال بعوت واتع

ال ق ة ة يمعالمهة ةةاة ،عم ة ة ع مة ةةا ةعال ط ة ة يةعالعة ةةامييعبعامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع21عع

تك ةع2020م .ع

-54عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةع وةةعتدةيباةةلعبين ة انع(تةةداولعوتنةةاولعالمةجةةةع

اليلمي ،عم ع ما ةعش نعالطال ،عجاميلعالطائف،عفيع21عتك ع ة،ع2020م .ع
-55عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعحاة ة ةع وةةعتدةيبا ةةلعبينة ة انع(الم ةةا م ،عمة ة ع م ةةا ةع

ش نعالطال ،عجاميلعالطائف،عفيع27عتك ة،ع2020م .ع

-56عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعوةش ةةلع م ةةأعتدةيبا ةةلع وةةعبينة ة انع(ال ةةالملعالبد ا ةةلع
واإل ةاكاة ةةلعفة ةةيعب ة ةةلعاليمة ةةأعالمك باة ةةل ،عمة ة ع مة ةةا ةعال طة ة يةعالعة ةةامييعبعامية ةةلع

الطائف،عفيع26ععتك ةع2020م .ع

-57عحاصأع لىعشها ةعحاة ةع وةةعبينة انع(ال فاةفعا مثةأع واتعال ق ةامع
فيع ظامعآ اةةعال يلمعا لك ةو ةيع–عبةالمعبة ة ،عمة عو اةةعال يلةامعال ةي

24ععتك ةع2020م .ع

،عفةيع

-58عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةعمحاض ةةةعبين ة انع(ال عاةةلعبحمةةىعالاةةنك ،ع
م ع ما ةعخدملعالمع مةعوال نمالعالم داملععبعاميلعالطائف،عفيع26ععتك ة ةع

2020م .ع
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-59عحاصأع لىعشها ةعوةشلع مأعتدةيبالع وةةعبين انع(عمهاةاتعال يامأعمةةع

الا ةةق لعالحااتا ةةل ،عمة ة ع م ةةا ةعال طة ة يةعالع ةةامييعبعامي ةةلعالط ةةائف،عف ةةيع27عع

تك ةع2020م .ع

-60عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحاة ة ةع وةةعتدةيباة ةةلعبينة ة انع(تساسة ةةااتعمصة ةةة الع

ا ف اة ،عم ع ما ةعش نعالطال ،عجاميلعالطائف،عفيع26عتك ة،ع2020م .ع

-61عحاصةةأع ل ةةىعش ةةها ةعوةش ةةلع مةةأعتدةيبا ةةلع وةةعبين ة انع(اس ة خدامعال س ةةائأع

المةئاة ةةلعفة ةةيعالخطألة ةةل ،عمة ة ع مة ةةا ةعشة ة نعالطة ةةال عبعامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع28عع

تك ةع2020م .ع

-62عحاصأع لىعشها ةعحا ةع عوةةعتدةيبالعبين انع(ا م عال ب اة يعوتةةيعفيع
تيزيزعا م عالفكة عم عوحدةعال يعالفكةة ،عجاميةلعالطةائف،عفةيع28عتك ة ةع

2020م .ع

-63عحاصة ة ةةأع لة ة ةةىعشة ة ةةها ةعوةشة ة ةةلع مة ة ةةأعتدةيباة ة ةةلعبين ة ة ة انع(عت مة ة ةةالعال يلة ة ةةامع
واالسة ة ةاتاعااتعالحداث ةةلعف ةةيعال يل ةةامعوال ةةدةيس ،عمة ة ع م ةةا ةعال طة ة يةعالع ةةامييع

بعاميلعالطائف،عفيع1عع فمبةع2020م .ع

-64عحاصأع لىعشها ةعوةشلع مأعتدةيباةلعبينة انع(عستةاهعا

مةالع، BIعمة ع

ما ةعال ط يةعالعامييعبعاميلعالطائف،عفيع2عع فمبةع2020م .ع

-65عحاصةأع لةةىعشةةها ةعمحاضةةةعبينة انع(عةقمنةةلعال ةاةي ،عمة عتلاةةلعاآل ا ،ع
جاميلعالطائفع،عفيع2ع فمبةع2020م .ع

-66عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحاة ةع وةةعتدةيباةةلعبينة انع(اليصةةةعالةقمةةيعوتنماةةلع
قة ةةامعالم ا نة ةةلع عمة ة عوحة ةةدةعالة ة يعالفكة ةةة ،عجامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع02ع ة ة فمبةع

2020م .ع
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-67عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحاة ةع وةةعبينة انع(تساسةةااتعاالسة يدا عللكة اةةع ع
م ع ما ةعخدملعالمع مةعوال نمالعالم داملع،عجاميةلعالطةائف،عفةيع02ع ة فمبةع

2020م .ع

-68عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحاة ةعوةشةةلع مةةأعتدةيباةةلعبينة انع(تطة يةعمهةةاةاتع
الألحنعاليلميع عم ع ما ةعال ط يةعالعامييع،عجاميلعالطائف،عفيع03ع فمبةع

2020م .ع

-69عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةع وةةععبين ة ة انع(اضة ةةطةاباتعال خا ة ةةبعع عم ة ة عآ اةةع

اإلةشا عالعامييع،عجاميلعالطائف،عفيع06ع فمبةع2020م .ع

-70عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشلع مأعتدةيبالعبينة انع(م شةةاتعا اهع ع
م ع ما ةعال ط يةعالعامييع،عجاميلعالطائف،عفيع09ع فمبةع2020م .ع

-71عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشلع مأعتدةيبالعبين انع( ةة عال ة ةمعفةيع
الألحة ة ةعاليلما ةةلعع عمة ة ع م ةةا ةعال طة ة يةعالع ةةامييع،عجامي ةةلعالط ةةائف،عف ةةيع10ع
فمبةع2020م .ع

-72عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشلع مأعتدةيبالعبينة انع(مهةاةاتعاالتصةالع
الفية ةةالعع عمة ة ع مة ةةا ةعال طة ة يةعالعة ةةامييع،عجامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع11ع ة ة فمبةع

2020م .ع

-73عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةعوةشةةلع مةةأعتدةيباةةلعبينة انع(تسةةال بعال ة اةةلع
ا سة ةةيلعو الق هة ةةاعب يلة ةةامعالطة ةةال عع عمة ة ع مة ةةا ةعال طة ة يةعالعة ةةامييع،عجامية ةةلع

الطائف،عفيع15ع فمبةع2020م .ع

-74عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعحاة ة ةعوةش ةةلع م ةةأعتدةيبا ةةلعبينة ة انع(آ اةةعال ع ةةاةةع

اإللك ةو اةةلعع عم ة عمةتةةزعاالب كةةاةعوةيةةا ةعا
فمبةع2020م .ع
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مةةالعع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع16ع

-75عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةعوةشةةلع مةةأعتدةيباةةلعبينةع انع(آ اةةعال قةةالعع ع
م ع ما ةعال ط يةعالعامييع،عجاميلعالطائف،عفيع16ع فمبةع2020م .ع

76ع-عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحا ة ة ةعوةشة ةةلع مة ةةأعتدةيباة ةةلعبين ة ة انع( وةةعبنة ةةاهع
ال خصةةالعالمي دلةةلع عم ة ع مةةا ةعال ط ة يةعالعةةامييع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع16ع
فمبةع2020م .ع

-77عحاصة ة ة ةةأع لة ة ة ةةىعشة ة ة ةةها ةعحاة ة ة ة ةعوةشة ة ة ةةلع مة ة ة ةةأعتدةيباة ة ة ةةلعبينة ة ة ة انع(آ اةةع
االج ما ةةات عم ة ع مةةا ةعال ط ة يةعالعةةامييع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع17ع ة فمبةع

2020م .ع

-78عحاصة ة ةةأع لة ة ةةىعشة ة ةةها ةعحاة ة ة ةع وةةععتدةيباة ة ةةلعبينة ة ة انع(الة ة ة يعالفكة ة ةةة ع
ومنطلقات عال ةعال عم عوحدةعال يعالفكةة عع،عجاميةلعالطةائف،عفةيع17ع ة فمبةع

2020م .ع

-79عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحاة ة ةع وةةععتدةيباة ةةلعبينة ة انع(ت سة ةةاسعالنمة ة عفة ةةيع
الم ةةةو ات عمة ة عمةت ةةزعاالب ك ةةاةعوةي ةةا ةعا
فمبةع2020م .ع

م ةةالع،عجامي ةةلعالط ةةائف،عف ةةيع18ع

-80عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحا ة ة ةع وةةععتدةيباة ةةلعبينة ة انع(الةية ةةا ةعواالق صة ةةا ع

الةةدائة عم ة ع مةةا ةعخدمةةلعالمع مةةةعوال نماةةلعالم ة داملع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع
19ع فمبةع2020م .ع

-81عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحاة ة ةعوةشة ةةلع مة ةةأعععتدةيباة ةةلعبينة ة انع(المح ة ة بع

اإل الم ة ةةيعالةقم ة ةةيعبمه ة ةةاةاتعآبداعا ة ةةل عم ة ة ع م ة ةةا ةعش ة ة نعالط ة ةةال عع،عجامي ة ةةلع

الطائف،عفيع22ع فمبةع2020م .ع

-82عحاص ةةأع ل ةةىعش ةةها ةعحاة ة ةعمحاضة ةةةعبينة ة انع(العلل نم ةةةعض ةةدعا

الميةةاق

ف ةةالع

عمة ع مةةا ةعخدمةةلعالمع مةةةعوال نماةةلعالم ة داملع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع

23ع فمبةع2020م .ع
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-83عحاصأع لىعشها ةعحا ةع وةةععتدةيبالعبينة انع(القلةمع–عت ا ة عوتسةألاب ع
و ة ع الج عم ع ما ةعال ط يةعالعامييعع،عجاميلعالطائف،عفيع24ع ة فمبةع

2020م .ع

-84عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحاة ة ةعوةشة ةةلع مة ةةأعععتدةيباة ةةلعبينة ة انع(ال حة ةةد اتع

المياص ةةةعتمةةامعالع ةةأ عم ة ع مةةا ةعش ة نعالطةةال عع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع26ع
فمبةع2020م .ع

-85عحاصأع لىعشها ةعحاة ةعميةةضعع(ميةةضعم ةاةيةعالم طلألةاتعاليامةلع
االخ ااةيةةل عم ة ع مةةا ةعالد اةسةةاتعالم ةةا دةعع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع25ع ة فمبةع

2020م .ع

-86عحاصأع لىعشةها ةعحاةع ةعوةشةلع مةأعععتدةيباةلعبينة انع(كاراةلعال يامةأع

مةعوسائأعال اصأعفيعفأعوج عالعةائمعالميل ماتال عم ع ما ةعش نعالطال عع

،عجاميلعالطائف،عفيع29ع فمبةع2020م .ع

-87عحاصأع لىعشها ةعحا ةعوةشلع مأعععتدةيباةلعبينة انع(صةنا لعالة يع

والصحلعالنف ال عم ع ما ةعش نعالطةال عع،عجاميةلعالطةائف،عفةيع29ع ة فمبةع
2020م .ع

-88عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحاة ةعمحاضةةةعبينة انع(تعلاةةاتعالمةةتةعفةةيعالمنعةةزع
ال ة عال ي

عم عتلالعاآل ا عع،عجاميلعالطائف،عفيع1ع

مبةع2020م .ع

-89عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحا ة ة ةعوةشة ةةلع مة ةةأعععتدةيباة ةةلعبين ة ة انع(القاة ةةا اع
ا خالقاةةلعفةةيعاس ة خدامعالباا ةةاتعفةةيعالةعذتاهعاالصةةطنا ي عم ة ع مةةا ةعال ط ة يةع
العامييععع،عجاميلعالطائف،عفيع1عع

مبةع2020م .ع

-90عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحا ة ة ةعوةشة ةةلع مة ةةأعععتدةيباة ةةلعبين ة ة انع(كاةيزم ة ةةاع

اإل الميعالناجح عم ع ما ةعش نعالطال عع،عجاميلعالطائف،عفيع17ع فمبةع
2020م .ع

12

-91عحاصأع لىعشها ةعحاة ةعوةشةلع مةأعععتدةيباةلعبينة انع(الفة عال ة ة ة ع
م ع ما ةعش نعالطال عع،عجاميلعالطائف،عفيع28ع فمبةع2020م .ع

-92عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعحا ة ةعمحاض ةةةعبين ة انع(الثم ةةاتعالم ة فا ةعخةةاللع

الد اةس ةةلعف ةةيعالمملك ةةلعالية ا ةةلعال ةةي ل عمة ة ع م ةةا ةعشة ة نعالط ةةال عع،عجامي ةةلع

الطائف،عفيع1ع

مبةع2020م .ع

-93عحاصة ةةأع لة ةةىعشة ةةها ةعحا ة ة ةعوةشة ةةلعتدةيباة ةةلعبين ة ة انع(ع اف اة ةةلعاإل عة ةةا ع
ا كة ةةا ميع عم ةة عآ اةةعاإلةشة ةةا عالعة ةةامييعع،عجامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع2ع

2020م .ع

ة ةةمبةع

-94عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعوةشةةلعتدةيباةةلعبين ة انع(آ ةةدا عملةةفعالمقةةةةعفةةيعفةةأع
جائحلعت ةو ا عم ع ما ةعال ط يةعالعةامييعع،عجاميةلعالطةائف،عفةيع7ع

2020م .ع

ةمبةع

-95عحاصةةأع لةةىعشةةها ةعوةشةةلعتدةيباةةلعبين ة انع(تحق ةةمعاالس ة داملعالب اةةلعفةةيع

الطة ةةائفع–عالم طلألة ةةاتعواإلمكا ة ةةات عم ة ة ع مة ةةا ةعال ط ة ة يةعالعة ةةامييعع،عجامية ةةلع

الطائف،عفيع8ع

مبةع2020م .ع

-96عحاصأع لىعشها ةعحا ةعمحاضةةعبين انع(الصحلعالنف الع لمعو مةأ ع
م ة ة ع مة ةةا ةعخدمة ةةلعالمع مة ةةةعوال نماة ةةلعالم ة ة داملعع،عجامية ةةلعالطة ةةائف،عفة ةةيع12ع
مبةع2020م .ع

-97عحاصأع لىعشها ةع وةةعبين انع(صمامعا مانعم عمخا ةعاإل ة ال عم ع
مةةا ةعخدمةةلعالمع مةةةعوال نماةةلعالم ة داملعع،عجاميةةلعالطةةائف،عفةةيع12ع

2020م .ع

ةةمبةع

-98عحاصأع لىعشها ةع دوةعبين انع( ظةياتعاإل اقلعوت ة ةهاع لةىعالحقة ع ع

م ع ما ةعش نعالطال ،عجاميلعالطائف،عفيع15ع
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مبةع2020م .ع

-99عحاصأع لىعشها ةع دوةعبين انع(الم ا نلعفيعاليصةعالةقمةي عمة ع مةا ةع
خدملعالمع مةعوال نمالعالم دامل،عجاميلعالطائف،عفيع19ع

مبةع2020م .ع

-100عحاصأع لةىعشةها ةع وةةعبينة انع(حما ةلعا بنةاهعمة عال نمةةعاإللك ةو ةي ع

م ع ما ةعخدملعالمع مةعوال نمالعالم ة دامل،عجاميةلعالطةائف،عفةيع30ع
2020م .ع

-101عحاصأع لىعشها ةع وةةعبين انع(الم

ةمبةع

بعا ول:عا ساسااتعفيعال يلةامع

اإللك ةو ةةي عمةع ع مةةا ةعال يلةةامعاإللك ةو ةةيعوتقناةةلعالميل مةةات،عجاميةةلعالطةةائف،ع
فيع18عانااةع2021م .ع

ةعوةشةلعتدةيباةلعبينة انع(تقةيةةعالمقةةةعالد اةسةيعباللقةلع
-102عحاصأع لىعشةها ع

الية ال عم ع ما ةعال ط يةعالعاميي،عجاميلعالطائف،عفيع19عانااةع2021م .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعمة ة عميهة ةةدعال باة ةةانعإل ة ةةدا عالة ةةد اةعبالمملكة ةةلعالية اة ةةلعال ة ةةي لع

لم اةت عفيعال دةيسعبالميهدعخاللعاليامعالدةاسيع1437/1436ه .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعمة ة عميهة ةةدعال باة ةةانعإل ة ةةدا عالة ةةد اةعبالمملكة ةةلعالية اة ةةلعال ة ةةي لع

لم اةت عفيعال دةيسعبالميهدعخاللعاليامعالدةاسيع1438/1437عهة ة ةة .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعمة ة عميهة ةةدعال باة ةةانعإل ةةعدا عالة ةةد اةعبالمملكة ةةلعالية اة ةةلعال ة ةةي لع

لم اةت عفيعال دةيسعبالميهدعخاللعاليامعالدةاسيع1439/1438عه ة ة .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعمة ة عميهة ةةدعال باة ةةانعإل ة ةةدا عالة ةةد اةعبالمملكة ةةلعالية اة ةةلعال ة ةةي لع

لم اةت عفيعال دةيسعبالميهدعخاللعاليامعالدةاسيع1440/1439عهة ةة .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعمة ة عميهة ةةدعال باة ةةانعإل ة ةةدا عالة ةةد اةعبالمملكة ةةلعالية اة ةةلعال ة ةةي لع

لم اةت عتدةيسع وةةعبين انع(عالمدخأعآلىع لمعالقةةاهاتع عخةاللعشةهةعجمةا بع

اآلخةةع1441عهة ةة .ع

-عشة ةةها ةعتكة ةةيمعللم ة ةةاةتلعفة ةةيعتنظة ةةامعاة ة ميعالألحة ةةنعاليلمة ةةيعبعامية ةةلعالطة ةةائفع

بالمملكلعالية العال ي لعخاللعاليامع1438/1437هة .ع
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-ش ةةها ةعتكة ةةيمعلعهة ة يعف ةةيعةئاس ةةلععةتة ة عالميةف ةةلعبكلا ةةلعاليلة ة معواآل ا عبة ا ةةلع

جاميلعالطائفعخاللع امع1438/1437ه .ع

عش ةةها ةعتق ةةداةعلم ةةاةت عف ةةيعفيالا ةةلع ةةدوةعبين ة انع(خطأل ةةلعالعمي ةةلعو وةه ةةاعف ةةيعتيزيزعمفه معاال دال ع،عال يعتقامالعبالكلالعالعام العبة العجاميلعالطائفعاة مع

1439/06/02ه .ع

-عش ةةها ةعتق ةةداةعإلشة ةةاف ع ل ةةىعتنظ ةةامعالمل ق ةةيعاليلم ةةيعالث ةةا يعبالكلا ةةلعالعام ا ةةلع

بة ال،عجاميلعالطائفع،عفيع2018/4/3م .ع

-عشةةها ةعتقةةداةعم ة عجاميةةلعبنةةيعس ة يفعلقاام ة عب ةةدةيسع وةاتعفةةيعتيلةةمعتحكةةامع

ال ع يدعوال الوةع،ع

ع امع2008م .ع

 -عشها ة عتكةيم علحا ة عم تمة عال عداد عفي عالدةاسات عالقة ال ،عبعامي علعععععع

ماال اعبمال زيا،ع18عو19ع فمبةع2014مع .ع

-عشةةها ةعتك ةةيمعللم ةةاةتلعفةةيعم ة تمةع لةةمعالةةنفسعاإلسةةالميع(عاضةةطةاباتعس ة هع

ال ل م ع،عمدانلعآمدنع،عتلما ااعاالتحا ل،ع:22ع24عاك ةع2018م .ع

-عش ةةها ةعتكة ةةيمعلحاة ة ةعمة ة تمةعاإلس ةةالمعوال وي ةةأع،عجامي ةةلعتان ة ة ،عبماال ا ةةلع

تةتااع،عآبةيأع2019م .ع

-عشها ةع ا يلعاالتحا عالدوليعللقلعالية الع،عب اةي ع2020/07/01م .ع

-عشةةها ةعحا ة ةعالم ة تمةعال ةةن عالحةةا عوالثالة ة علالتحةةا عالية ةةيعللمك ألةةاتع

والميل ماتعبين انع(عتطباقاتعواسة ةاتاعااتعآ عاةةعالميل مةاتعوالميةفةلعفةيعحفةعظع

الذاكةةعال نالعوالم س ال عفيعالف ةةعم ع7ع–ع9ع

مبةع2020م.ع ع

َّ
المؤلفات  ،واألبحاث المنشورة ،والمؤتمرات المشارك فيها:
رابعا:
-1عت ا عاإل مانعباهللعتيالى .ع

-2عت ا عاإل مانعبالمالئكلعوالع  .ع
-3عت ا عاإل مانعبالك بعوالةسأ .ع
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-4عت ا عاإل مانعبال معاآلخة .ع
-5عت ا عاإل مانعبالقدة.ع

-6عت ا عآ يامعالعل أعفيعالة ع لىعآ ااحعالدل أ،علبدةعالدا عاب عجما ل .ع
-7عت ا عمحاضةاتعفيع ل معالحدان .ع
-8عتف ةعس ةةعالن ةع .ع

-9عت مالتعفيعس ةةعا فالع .ع

-10ع ف عالةوحعفيعالعن عب عآ عا عالقةنعوال نل،عو عالدةاساتعالطبالع ع

ععععالحداثلع(بحنعمن ةعبم تمةعال عدادعفيعالدةاساتعالقة ال عبعاميل ع
عععععماال اعبمال زيا،ع18عو19ع فمبةع2014م .

ع عع

حنع ع
-11عمنه(عال ف يضعفيعصفاتعهللاعتيالىعب عالحقاقلعوال همع(عب ع

ععععععمن ةعبمعللعتلالعاآل ا ،عجاميلعبنيعس يف،عاليد ع،44عع2017عم  .ع
-12

ع جه

عاله ات

عال ةعال

عفي

عمكافحل

عاإلةها

عوالقل

ععع(عه لعتألاةعاليلماهعال ي لعت م سجا ع،ع(معللعتلالعاآل ا ع،عجاميلعجن

عوال طة ع
عال ا

ع،ع

اليد عع،47عانااةع2017م  .ع

 -13ع عتمك عسو عاإل اقل عم عالم اةتل عالمع م ال عفي عض ه عالدةاسات عال ةعال،ع

بحنعميدعللن ة،عمعللعتلالعاآل ا ،عجاميلعبنيعس يف . ،ع
(
ٌ
عوال نلعوتةةهماعفيعتكافعالم لمعمةعالمع مةع(بحنعمن ةع
-14ع اليف عوالحلمعفيعالك ا ع
بمعللعتلالع اةعاليل م،عجاميلعالمنااعاليد ع،38عا ع ع2018م  .ع

 -15عتكف ةعاليصاةعو ةاةيعفي عتناميعفاهةةعالينفعفيعالمع مةع(عبحن عمن ةععفيع
معللعتلالعالدةاساتعالية العواإلسالمالعللبناتعباإلسكندةيل،عجاميلعا هة،عاليد ع،35ع

ا

ع2019ع  .ع
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-16عتخالقااتعالمهنلعفيعض هعال ةييلعاإلسالمال،عوتةةهاعفيعتناميعةيا ةعا
بحنعمقدمعآلىعم تمةعال يلامعوةيا ةعا

سلطنلع مانع،ع2ع:ع4عماةسع2020م ع .ع

مالع(ع

مال،عتلالعال ة ال،عجاميلعال لطانعقاب س،ع

 -17عشها ة عحا ة عالم تمة عالدولي عبدولل عاإلماةات عالية ال عالم حدة عبين ان ع(ال يلامع
طلألات،عواآلفا عفيعالف ةةعم ع25عآلىع
ع
عبيدعفيعتدةيسعاللقلعالية ال-عال اقة،عوالم

29عتك ةع2020مع .ع

 -18عشها ة عحا ة ع دوة عبين ان ع( عج ة عمناه( عاللقل عالية ال عالمب كةة عفي عض هع
م طلألات عال يلام ع

عبيد عبال اةقل ،عضم عالم تمة عالدولي ع( عال يلام ع

تدةيسعاللقلعالية ال عا مع25عتك ةع2020م .ع

عبيد عفيع

 -19عشها ة عحا ة ع دوة عبين ان ع(ميلم عاللقل عالية ال عوم طلألات عال يلام ع
اةقل،عضم عالم تمةعالدوليع(عال يلامع
بال ع

عبيدعفيعتدةيسعاللقلعالية ال عا مع28ع

تك ةع2020م .عبال اةقل،عضم عالم تمةعالدوليع(عال يلامع

الية ال  .ع

عبيعد ع

عبيدعفيعتدةيسعاللقلع

 -20عشها ة عحا ة ع دوة ع ولال عب دو ا اا ،عبين ان ع(اللقل عالية ال ع غةاض عخاصل ع
ال ي ع ظمها عق م عا
ع

فمبة2020م.ع ع

عالية ي عبعاميل عماال ( عالحك مال ،عت دو ا اا ،ع15ع

ع

سا :الخبرات المهنية واإلشراف على األنجلة شطة الطالبية:
خام ً
 -1يشارك في عدة لجان وأنشطة بجامعة الطائف منــذ عــا 2015
وحتى اآلن  ،من هذه األنشطة:
 عضو بلجنة األنشطة والفعاليات ،بالكلية الجامعية برنية ،جامعةالطائف ،من عام 2020م ،وحتى اآلن.
 عضو بشئون الدراسات العليا والبحث العلمي ،بالكلية الجامعية17

-

-

-

-

برنية ،جامعة الطائف  ،من عام  ،2019حتى 2020م ،وهو
مسئول عن البحث العلمي وما يتعلق به من تطوير البحث العلمي،
وإقامة الفعاليات العلمية بالكلية.
عضووو بلجنووة التطوووير والجووودة بالكليووة الجامعيووة برنيووة ،جامعووة
الطائف ،من عام 2019م ،حتى 2020م ،وهوو مسوئول عون متابعوة
عمل هذه اللجنة بقسم الدراسات اإلنسانية ،من وضع الخطط وجداول
األعمال ومتابعة التنفيذ.
رئيس اللجنة العلمية بالكلية الجامعية برنية – جامعة الطائف -بدايوة
من عام 2017م  ،حتى  ،2020حيث كان يخطط لعمل السويمنارات
العلميووة ،وتطوووير األداء العلمووي ،ومراجعووة إجووراءات رتووع اإلنتووا
العلمي ألعضاء هيئة التدريس ،وتحقيق ما من شانه االرتقواء بو األداء
العلمي تي الكلية ،وقد خطط وأشرف على إدارة يوم الملتقوى العلموي
الوووذظ نهمتوووه الكليوووة الجامعيوووة برنيوووة – جامعوووة الطوووائف توووي
2018/04/03م .
مقرراللجنة العلمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية برنيوة ،جامعوة
الطائف ،من عام 2015م ،حتى  2017م ،حيث أشرف على النشور
باللجنة العلمية ،وأسهم تي عمل السيمنارات العلمية  ،حيث يُقام سوتة
عشر سيمنارا علميا عاما ك َّل عام ،باإلضاتة إلى السيمنارات العلميوة
الخاصة بكل قسم ،وتقوم اللجنة العلمية بالتخطيط والتنهويم واإلعوداد
لهذه اللقاءات العلمية ،ومن هذه الفعاليات مشاركته تو ي تنهويم يوومي
البحث العلمي بجامعة الطائف( يوم األسواتذة ،ويووم الطو) ي يوومي
 20 , 19من شهر رج  1438هو.
رئيس لجنة اإلشراف على (ركن المعرتةي بكليوة العلووم والدراسوات
اإلنسانية ،جامعة الطائف ،مون عوام  2016حتوى  2017حيوث إنوه
كان موك) به اإلشراف علوى سوير العمول وتنهيمو ه بالمكتبوة ،وعقو د
حوارات ونقاشات علمية وثقاتية بين الط) واألساتذة ،وعمل ورش
عموول خاصووة بتنميووة قوودرات الطوو) والرتووع موون كفوواءتهم العلميووة
واالجتماعية ،حيث أدار خ)ل هوذا العوام (2017ميجلسوات حواريوة
بين الط) واألسواتذة ،مثول ( الترشويد  ،وأوقوات الفورا  ،والتفوو
األكاديمي ...إلخي ،وكذلك عقد جلسات بركن المعرتوة بعنووان (علوى
هامش السيمنار العلميي أدار تيوه لقواءات بوين األسواتذة الوذين قودموا
18

محاضرات علمية تي السيمنارات التي تنهمهوا اللجنوة العلميوة وبوين
أبنائنووا الطوو)  ،مثوول ( بعلووو الهمووم ترقووى األمووم ،و كيفيووة إدارة
األزمات...إلخي  ،باإلضاتة إلوى الودورات العلميوة والثقاتيوة الخاصوة
بكيفية البحث عن الكت إلكترونيًّا ويدويًّا..
 رئوويس لجنووة تنميووة األداء األكوواديمي ،بقسووم الشووريعة والدراسوواتاإلس)مية ،من عوام 2015م حتو ى 2017م وكوان مكلفوا مون خ)لهوا
بمتابعووة أداء الجووداول الدراسووية ،والمنوواهي ،وتاعليووة أعضوواء هيئووة
التدريس تي تدريسهم ،واالختبوارات ومودم م)ئمتهوا لمو ا هوو مقورر
ومخطط له.
 نائ رئيس تحرير لجنة مجلة كلية العلوم واآلدا بجامعة الطوائف،من عام  2015حتى 2017م وهي لجنة مكلفة بإصودار مجلوة ثقاتيوة
خاصة بالكلية.
 رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم الشريعة والدراسات اإلس)مية ،مونعام  2016حتوى اآلن حيوث إنوه يسواهم مون خو)ل هوذه اللجنوة بتوزيوع
الط) علوى األسواتذة لرشوراف األكواديمي علويهم ،ومتوابعهم مسويرتهم
الدراسية ،والعمل على حل مشاكلهم العلمية واإلدارية.
 عضووو لجنووة األنشووطة الط)بيووة بالكليووة ،موون عووام  2016حتووى 2017موالتي تقوم بالتخطيط ،واإلعداد والتنفيذ ،لكاتة األنشوطة العلميوة والثقاتيوة
والرياضووية بالكليووة ،كمووا قامووت بعموول الكثيوور موون ورش العموول لتوودري
الط)  ،ورتع مستواهم العلمي والثقاتي.
 -2شــارك فــي عــدة لجــان وأنشــ،ة ،بجامعــة بنــي ســويف من ـ عــا
 2005حتى عا  ، 2015ومن ه ه األنش،ة:

 ش ةةاةمعف ةةيعلع ةةانعتحك ةةامعالم ةةابقاتعالدانا ةةلعالقما ةةلع(عالك ةةا عوال ةةنل لىعم

بعالعامياتعالمصةيلعال يعتانعتقامعبعاميلعبنيعس يف.

 شاةمعفيعتحكامعالم ابقاتعالدانالعال يعتا العتقامهاعجاميلعبنةيعسة يف،عفيعحفظعالقةنعوتف ةي،عوحفظعال نلعالنب يلعوشةوحها.

19

 شة ة ةةاةمعفة ة ةةيعلعة ة ةةانعتحكة ة ةةامعالم ة ة ةةابقاتعالثقا اة ة ةةلع(ععال ة ة ةةيةع–عالزجة ة ةةأع–عاالب هاالتع–عالقصلعالقص ةةع–عالقصلعالط يلةلع–عالمقةالع–عفة عاإللقةاهع-ع
معالتعالحائاع00000آل 0ع

 -قامعب ةدةيسعمةا ةعتع يةدعالقةةنعالكةةيمعلطةال عالعاميةلعفةيع و اةتعتنظمهةاع

العاميل.
 شارك توي لجوان أعموال الكوونتروالت الخاصوة باإلشوراف علوى أعموالاالختبارات ،وتصحيحها ،ورصد درجاتها ،وإع)ن النتائي.
سا :الخبرات التدريسية ( المقررات التى يقو بتدريسها) :
ساد ً

* يدررس بقسم الشريعة والدراسات اإلس)مية بكلية العلوووم واآلدا برن وي ة جامعووة
الطائف  ،منذ عام  ، 2015حتى اآلن ،العلوم اآلتية:
 القرآن الكريم. علم العقيدة اإلس)مية( بكل تروعهاي. الثقاتة اإلس)مية ( بكل مستوياتهاي. علم الفقه. علم أصول الفقه.* يوو درس النحووو والصوورف ،تووي معهوود التبيووان إلعووداد الوودعاة بالمملكووة العربيووة
السعودية ،منذ عام  2015م وحتى اآلن.
* يدرس بمعهد التبيان إلعداد الدعاة مادة المدخل لعلووم القووراءات ،منووذ عووام 2016م
حتى اآلن.

* عةسعبكل ةةيعاآل ا عوال ة ا ةةلعجامي ةةلعبن ةةيعسة ة يفعبمص ةةةعالمق ةةةةاتعال الا ةةلع،ع

وسلكععمنذع امع2005عوح ىع2015ع :ع
ع-ع لمعاليق دة .ع

عال ف ةعو ل معالقةنع ععمصطلحعالحدانع .ع-عتص لعالفق عع .ع

عال ة العالدانالعبكلالعال ة الع–عش أللعال يلامعا ساسيع– .ع-عالقةنعوالحدانع .ع
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-عالقةاهةعال حل لالع .ع

عالنح عوال يب ةعلألق امعغ ةعالم خصصلعبكلالعاآل ا  0ع-عالمك أللعالية الع .ع

*ع عةسعبمياهةةدعآ ةةدا عالةةد اةعبالعم اةعلعال ةةةعالعبمصةةةعمنةةذع ةةامع2007عح ةةىع

2015ع :ع

عال ف ةعو ل معالقةنعمنذع امع2009عح ىع .2015ع-ع لمعاليق دةعمنذع امع2008معح ىع 2015ع

-عتع يدعالقةنعمنذع امع2009معح ىع .2015ع

عالنح عوالصة عمنذع امع2007مععح ىع2015م ع-عالبالغلعالية العمنذع امع2007معح ىع .2015ع

-عحاضةعاليالمعاإلسالميعمنذع امع2009عح ىع2011م .ع

*خبةاتعتخةبعع:

-علد عخبةةعفيعا

وخاةجها 0ع

عع

مالعالمحاسبالعواإل اةيلعلمدةعخم لع

ةةع امةاعفةيعمصةةع

-علد ةةع عخبةةعةةعلم ةةدةعتة ةةةعس ةةن اتعف ةةيعمع ةةالعال ص ةةحاحعاللقة ة عبمكات ةةبعتحق ةةمع

ال ةاة،عو معمةعاللقلعالية ال 0ع

-عل ة ع ةةالعةق ةةافيعف ةةيعالعامي ةةلع،عوت ةةذلكعخاةجه ةةاعم ة عخ ةةاللعالن ةةةعالص ةةحفيع

فك ة ةةبعمقة ةةاالعبينة ة انع(عةقافة ةةلعاإلفة ةةا ةعمة ة عال قة ةةالعفة ةةيعاإلسة ةةالم عومقة ةةاالعبينة ة انع

(صةةفاتعالنبةةيعصةةلىعهللاع لا ة عوسةةلمعالخلقاةةلع عومقةةاالعبين ة انع(صةةفات عالخلقاةةل ع
وغ ةعسلك 0ع

ع ع دعال يامأعمةعالحاسبعاآلليعآجا ةعتامل 0عع
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