
                                                        

 

 

                     
                            

  سيرة ذاتية لعضو هيئة تدريس 
 

General Information بيانات عامة 
 
 

 االسم

Name 

عبد المحسن أحمد 

  محمد علي

 القسم

Department 

 

 الدراسات اإلسالمية 

 المسمى الوظيفي

Staff position 
 أستاذ مساعد 

 الجنسية

Nationality 
صريم  

الجوالرقم   

Phone 
6268251050 

 اإليميل

Email 
dr-ali72@hotmail.com 

 التخصص العام

Specialization 
 أصول الدين 

 التخصص الدقيق

Area of 

Specialization 

التفسير وعلوم 

 القرآن

 

Education History:المؤهالت الدراسية  

 

 نوع المؤهل

Certificate  

 تاريخه

Date  

ليهبلد الحصول ع  

Country 

 الجامعة

University 

 طريقة الحصول عليه

Study Theme 

 مالحظات

Note 

م 5661     الدكتوراه  األزهرجامعة  مصر   البحث ثم المناقشة  

 العلنية
 

م 5668 الماجستير  جامعة األزهر مصر  
البحث ثم المناقشة 

 العلنية 
 

 الليسانس 
 –مايو 

م8661  
األزهرجامعة  مصر ظمةدراسة منت   

 

 المرتبة العلمية:

 المرتبة

Title 

 تاريخه

Date 

 بلد الحصول عليه

Country 

 الجامعة

University 

 طريقة الحصول عليه

Study Theme 

 مالحظات

Note 

 أستاذ مساعد

Assistant 

Professor 

م 5661  جامعة األزهر مصر  
الترقية والتعيين 

 بجامعة األزهر 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة نجران

  و اآلداب ومــــة العلــكلي
 

 
 
 



                                                        

 

 

 محاضر

Lecturer  
م  5668   تعيين بجامعة األزهر  جامعة األزهر  مصر  

 أستاذ مشارك

Associate 

Professor 

------ ------ ------ ------ ------ 

 أستاذ

Professor 
------ ------ ------ ------ ------ 

 ----- ----- ----- ----- ----- اخرى

 Teaching Courses المواد التي درستها: 

 

وما زلت أقوم بتدريس معظم هذه المقررات بكلية 

العلوم واآلداب بجامعة نجران فرع شرورة حتى تاريخه 

عة حتى االن حيث إنني متعاقد مع الجام -  

 األبحاث العلمية المنشورة وأنت في الجامعة: 

Publication at the University 

 
 

 Publication األبحاث العلمية المنشورة وأنت خارج الجامعة:

 المادة

Course Name 

 السنة

Teaching Year 

 مالحظات

Note 

قسم الدعوة  -قسم التفسير  -الثالثة  التفسير التحليلي  
بكلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

مصر -بأسيوط    

 التفسير الموضوعي 
قسم  -قسم الحديث  -قسم العقيدة  -الثالثة 

 الدعوة .

جامعة األزهر . -بكلية أصول الدين   -  

 تفسير آيات األحكام 
قسم الشريعة  -الثالثة  -الثانية  -األولى 

  اإلسالمية .

جامعة األزهر  -الشريعة والقانون بكلية 

. 

جامعة األزهر . -بمعهد مقيمي الشعائر  األولى والثانية  تجويد القرآن الكريم   

شعبة عامة . -األولى  علوم القرآن جامعة األزهر . -بكلية أصول الدين    

قسم الحديث والعقيدة والتفسير  -لثالثة ا مناهج المفسرين جامعة األزهر . -بكلية أصول الدين    

 وزارة األوقاف بمصر مدرية أوقاف أسيوط  الحضارة اإلسالمية

مدخل إلى الثقافة ال

 اإلسالمية 
قسم الرياضيات والحاسب اآللي . -األولى   بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

8فقه األسرة  لدراسات اإلسالمية قسم ا -األولى    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

8التفسير  قسم الدراسات اإلسالمية  -األولى    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

5التفسير  قسم الدراسات اإلسالمية -الثانية    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

3التفسير  قسم الدراسات اإلسالمية -الثانية    بشرورة بكلية العلوم واآلداب   

1التفسير  قسم الدراسات اإلسالمية -الثالثة    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

2التفسير  قسم الدراسات اإلسالمية -الثالثة   بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

8التالوة والتجويد  قسم الدراسات اإلسالمية -األولى    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

5التالوة والتجويد  قسم الدراسات اإلسالمية -ثة الثال   بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

3التالوة والتجويد  قسم الدراسات اإلسالمية -الرابعة    بكلية العلوم واآلداب بشرورة 



                                                        

 

 

outside the University  
 

 Administrativeاألنشطة واألعمال اإلدارية التي مارستها: 

Tasks 

   

 Administrative المناصب اإلدارية :

Positions 
  

 

ة األوقاف بجمهورية مصر العربيةمجمع نور اإلسالم التابع لوزار مشرف عام على -8  

فرع  -أمين سر مجلس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية  -5

 جامعة األزهر بأسيوط . 

مصر . - مشرف عام على مكتب تحفيظ القرآن الكريم بأسيوط -3  

مسئول كنترول امتحانات قسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة . -1  

فرع شرورة   –جامعة نجران  -بكلية العلوم واآلداب بتعاثوحدة اال مشرف -2  

كنترول كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران فرع شرورة .مشرف  -0  

أنشطة خاصة بجودة التعليم 

   العالي 
 

والجودة بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة .عضو لجنة التطوير  -8  

عضو لجنة التخطيط والتطوير بكلية العلوم واآلداب بشرورة . -5  

مسئول عن إعداد مكافأة الجودة ألعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة  -3

.جامعة األزهر فرع أسيوط    

بقسم الدراسات اإلسالمية  ئون الطالب ومعيار مصادر التعلممعيار خدمة شمسئول عن  -1

 بكلية العلوم واآلداب بشرورة .

مسئول عن ملفات المقررات بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة . -2  

المشروع األول والثاني والثالث لنواتج التعلم بالقسم .لجنة إعداد عضو  -0  

إعداد مشروع االستبانات بقسم الدراسات اإلسالمية بالكلية . لجنةعضو  -5  

إعداد الخطة التحسينية بالقسم . لجنةعضو   -1  

عضو لجنة صياغة نواتج تعلم برنامج الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة -6  

لعلوم واآلداب عداد مؤشرات األداء لبرنامج الدراسات اإلسالمية بكلية الجنة إعضو  -86

. بشرورة  
عضو لجنة إعداد الخطة التدريسية  لكلية الشريعة وأصول الدين بشرورة تمهيداً إلنشائها .  -88  

عضو لجنة المراجعة الداخلية بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة  – 85  

(متدرب  –االشترات في ورشة العمل : ) مدرب   

 ( . متدرب ) عاتإدارة المشرو -8

 ( . متدرب )معوقاته  -مهاراته  -أهدافه  -أهميته  -اإلرشاد األكاديمي : مفهومه  -5

 .( ملف المقرر  ) متدرب -3

 ) مدرب ( .  " ورشة عمل بعنوان : " األمن الفكري في اإلسالم  -1

 



                                                        

 

 

الدورات التدريبية  

)مدرب/متدرب(....................................

...................... 

 مــــدرب  -

الدورة التأهيلية األولى لألئمة والدعاة  في الخطابة والدعوة والثقافة اإلسالمية  بوزارة  -8 

 األوقاف بجمهورية مصر العربية .

 .دورة تنمية مهارة التالوة والتجويد بكلية العلوم واآلداب بشرورة  -5

 متـــدرب :  -

 لة والتخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي  .دورة الحزم المتكام -8

 دورة التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي  . -5

 دورة التقييم الذاتي للتعليم قبل الجامعي .  -3

 دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي -1

 دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج للتعليم قبل الجامعي .  - 2

 دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي -0

 دورة المراجعة الخارجية للتعليم قبل الجامعي  -5

 الدورة التأهيلية األولى في الخطابة والثقافة العامة .  -1

 ة واالقتصاد اإلسالمي .الدورة التثقيفية الراقية في الثقافة والسياس -6

 دورة توصيف المقرر . -86

، االنترنت ، عرض البيانات ، قواعد دورة الكمبيوتر في برنامج ) المقدمة ، النوافذ  -88

 البيانات ، الجداول االكترونية ( .

 . خدمة المجتمع في  لجودة ا  دورة معايير -85

 .  الطالب  في محور دعم خدماتجودة الدورة معايير  -83

. التعليم والتعلم في محور لجودةل األكاديمية معاييرالدورة  - -41  

التدريس في الحديثة دورة استخدام التكنولوجيا  -82 -  

 دورة التعلم االكتروني . -80
 ( . الوورد محرر النصوص ) دورة تدريبية في برنامج -85

 دورة تدريبية في مهارات البحث العلمي . -81

في التعلم النشطدورة تدريبية  -86 -  

 .في إعداد تقرير الدراسة الذاتية  دورة تدريبية -56

 دورة تدريبية في قياس نواتج التعلم . -58
 دورة تدريبية في التعلم الفعال . -22

 دورة إعداد الحقائب التدريبية . -53 

 دورة إعداد الورقة االمتحانية .  – 51

 دورة القياس والتقويم .  – 52

 وان : إعداد وتصميم االختبارات التحصيلية وفق معايير الجودة .دورة بعن -50

 دورة بعنوان : صناعة الموهبة . -55

 

-  

 

 

 



                                                        

 

 

 اإلشراف على األنشطة الالصفية
   

 .في السنة النهائية مشرف أكاديمي على طالب التدريب الميداني   -8

 سم .إعداد بطاقة تقويم لطالب التدريب الميداني بالق لجنةعضو  -3

 عضو مقرأة لتنمية مهارات التالوة والتجويد بكلية العلوم واآلداب بشرورة . -2

 .  شباب مبدعون بجامعة نجران فرع شرورةعضو اللجنة التنفيذية لملتقى  -0

 .  ملتقى شباب مبدعون بجامعة نجران فرع شرورةمسابقة عضو لجنة تحكيم  - 5

 . ب مبدعون بجامعة نجران فرع شرورةشباعضو لجنة إعداد التقريرات لملتقى  -1

تقريرات عن قياس نواتج التعلم بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم العضو لجنة إعداد  -6

 فرع شرورة . –جامعة نجران  -واآلداب 

 المهمات العلمية
   

 ومنهجه في التفسير . يالعالمة القونو : اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان -8

 إلشراف على رسالة ماجستير بعنوان : الدخيل في تفسير الصافي للفيض الكاشاني .ا -5

الروايات الواردة في تفسير القران العظيم البن :  اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان  -3

 أبي حاتم من أول سورة األعراف إلى آخر سورة األنفال شرحاً ودراسة .

     Languages اللغات :

 . االنجليزيةاللغة  

      Booksالمؤلفات: 

أبو إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي ومروياته في التفسير من خالل النصف األول  -8

 من القرآن الكريم جمعاً ودراسة . ) رسالة ماجستير ( 

التيسير العجيب في تفسير الغريب ألحمد بن محمد بن منصور المعروف  بابن المنير  -5

  (  دكتوراه. ) رسالة إلى آخر سورة عبس جمعاً ودراسة  من أول سورة الرحمن

 ) مطبوع ( . بالمخالفين أثناء الحرب -صلى هللا عليه وسلم  -رحمة الرسول  -3

 . )  مطبوع (  باحث مشارك  –بين الماضي والحاضر  العلمية نجران ومكانتها -1

 تحت الطبع  –جهود الحافظ ابن رجب الحنبلي في التفسير   -2

 تحت الطبع  –لقيادة الناجحة في ضوء القرآن الكريم لسس أهم األ -0

طرق  -أسبابه  –مظاهره  –االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم ) مفهومه   -5

 مطبوع .  –عالجه ( 

 مطبوع  -دور القيادة الناجحة في معالجة االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم   -1

 )  مطبوع (م  5636ليم العالي وتحسين مخرجاته بما يحقق رؤية االستثمار في التع – 6

 المنهج الحداثي في فهم النص القرآني دراسة نقدية ) مطبوع ( . -86

 المنهج الحداثي في تأويل القرآن الكريم رؤية نقدية ) مطبوع (  -88

 

 

  
 

  المؤتمرات والندوات  : 



                                                        

 

 

كلية  –جامعة الملك سعود  ذي عقدتهوال مؤتمر الرحمة في اإلسالم في المشاركة  -8

هـ ببحث عنوان :  8135/  1/  36 – 51الدراسات اإلسالمية  في : قسم التربية  

 .(  بالمخالفين أثناء الحرب -صلى هللا عليه وسلم  -رحمة الرسول )

 . للبحث وعرض ملخص مؤتمر الرحمة السابق ، حضور   -5

القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة والذي توظيف الدراسات  مؤتمر  المشاركة في -3

هـ ببحث عنوانه : ) دور  8131:  8/  81 -82بجامعة الملك خالد في الفترة من  : عقد 

 القيادة الناجحة في معالجة االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم   ( .

 حضور مؤتمر توظيف الدراسات القرآنية السابق ، وعرض ملخص للبحث   -1

والذي عقدته  م 5636المشاركة في مؤتمر  دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  -2

ببحث  م 5685/  8/  88،  86، الموافق :   هـ 8131/  1/  81،   83جامعة القصيم يومي : 

 م ( 5636بما يحقق رؤية  هتحسين مخرجات و) االستثمار في التعليم العالي عنوانه 

السابق وعرض ملخص  5636معات السعودية في تفعيل رؤية حضور مؤتمر دور الجا -0 

 للبحث .

 .ندوة بعنوان " تعزيز األمن الفكري في اإلسالم "  -5

التطوير األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس " والذي ملتقى " والمشاركة في حضور ال  -1

 م . 8131/ 2/  85 -88جامعة نجران بتاريخ :  –بشرورة  داب أقامته كلية العلوم واآل

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  " اإلسالم والتأويل  " والذي عقدته  كلية اإللهيات  -6

م . ببحث عنوانه  5685مايو :  86 – 1بجامة إينونو في مدينة  مالطيا بتركيا في الفترة من : 

 " المنهج الحداثي في فهم النص القرآني دراسة نقدية "

قى العلمي الدولي " الحداثة وما بعد الحداثة وصناعة اإلنسان الجديد " المشاركة في الملت -86

والذي عقده المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائرين ومركز الشهاب للدراسات 

م ببحث  5685مايو :  83 – 88والبحوث اإلسالمية بوالية سطيف بالجزائر في الفترة من : 

 تأويل القرآن الكريم رؤية نقدية " . المنهج الحداثي فيعنوانه " 

ملخص للبحث على الحضور واإلجابة على عرض  حضور مؤتمر الحداثة السابق و -88

 .  ، و رئاسة جلسة في هذا المؤتمر   المداخالت الخاصة بالبحث

85-. 
 

 

 

 د / عبد المحسن أحمد محمد علي 


