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 محمد الطيب  مساعد  احمد      الكامل  االسم

 أستاذ  مشارك . :        الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 السودان        الجنسية |

 م1969/ 1/1 تاريخ الميالد |

 الدراسات االسالمية  القسم |

 meahmed@uod.edu.sa  البريد الجامعي الرسمي |

 0543717325 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية √ √ √

 االنجليزية قليل من االنجليزية  

 أخرى   

 
 من األحدث(المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا 

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
محرم  2 دكتوراه السودان جامعة أم درمان االسالمية

 هـ1430
 هـ1428 ماجستير  السودان جامعة أم درمان االسالمية
 م1999 وسببكالوري السودان جامعة أم درمان االسالمية

 
 والزمالةعنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير 

 الدكتوراة اآليات ظنية الداللة في القرآن الكريم من الجزء األول الى الخامس ) دراسة تحليلية (
 الماجتسير ) دراسة تحليلية ( اآليات قطعية الداللة في القرآن الكريم 

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
جامعة االمام عبدالرحمن  م2/3/2015

 بن فيصل
 أستاذ مشارك

mailto:meahmed@uod.edu.sa


 

2 
 

   

   
 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 اليوجد  

   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين البحثعنوان 

السودان جامعة ام 

درمان االسالمية 

 م2/8/2016

 1 محمد الطيب مساعد النداءات القرآنية في سورة األنفال البدرية

منشور بجامعة 

األزهرــ كلية أصول 

الدين والدعوة 

بالزقازيق العدد 

الخامس والعشرون 

 م2013م/2012.

 التبرؤ من المشركين 

 في القرآن الكريمومواالة األعداء 
 2 محمد الطيب مساعد 

منشور بمجلة كلية 

أصول الدين ـــ جامعة 

أم درمان اإلسالمية 

 ه1433محرم 

 3 محمد الطيب مساعد   اعتراضات المشركين في ضوء القرآن الكريم

منشور بمجلة كلية 

االقتصاد والعلوم 

السياسية ـــ جامعة أم 

درمان اإلسالمية 

 م2012أبريل 

 4 محمد الطيب مساعد   اإلنسان في آيات القرآنصفات 

منشور بمجلة كلية 

أصول الدين العدد 

 ه1434التاسع رجب 

 5 محمد الطيب مساعد االبتالء في القرآن الكريم حكمته وفوائده

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
  باآلداب  قتعها وعال الوسطية  قيد النشر

 االجتماعية

 1 محمد الطيب مساعد
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"    " من خالل سورة الحجرات "

 "دراسة موضوعية "
 2 محمد الطيب مساعد منهج القرآن في وسائل دفع الشيطان عن االنسان قيد النشر
 3 محمد الطيب مساعد  االنسان من النشأة حتى الموت في القرآن الكريم عظات وعبر قيد النشر

    4 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين البحثعنوان 

   

   
 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
    

    

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   

   
 

 

 

 

 
 أنشطة التدريس
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 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 1التفسير  303 التدريس
 2 فقه السيرة 102 التدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
 1 1التفسري  303 تدريس
 2 2 علوم القرآن 207 تدريس

 3 2التفسير   تدريس

النظام االجتماعي في   تدريس

 االسالم
4  

النظام االقتصادي في   تدريس

 االسالم
5 

 6 نظرية المعرفة  تدريس

 الدراسات العليا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 1 التفسير الموضوعي  تدريس

 2 مناهج المفسرين   تدريس

 3 اعجاز القرآن   تدريس

 

 تدريس
 

 
 

 التفسير التحليلي
 

4 

 

 تدريس
 

 
 القرآت وأثرها في التفسير 
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 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    

    

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب
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 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

السودان جامعة ام  ه1435رجب 

 درمان االسالمية
التناسب بين سور القرآن في تفسير 

 حدائق الروح والريحان للهرري

 1 ماجستير

السودان جامعة ام  ه1434صفر 

 درمان االسالمية
الداللة وأثرها في التشريع  اآليات ظنية

 14،15،16اإلسالمي في األجزاء،

 2 ماجستير

السودان جامعة ام  ه 1435محرم 

 درمان االسالمية
التنوخي وأراءه التفسيرية في تفسيره 

فتح البيان في مقاصد القرآن على 
 25ضوء أقوال المفسرين في الجزأين 

 ،26 

 3 ماجستير

    4 

     

     

 على األبحاث الجاريةاإلشراف 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
جامعة االمام  هـ1437

 عبدالرحمن بن فيصل
 1 ماجستير اختالف السلف في التفسير

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة
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 عضوية اللجنات
 

 # من إلى المنصب الجهة
     

م 2015/ 7/  30م إلى  2009/ 1/9 عضو مجلس قسم التفسير وعلوم القرآن كلية أصو الدين   
     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 
 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(

 
 1 ممتازة م1/8/29/8/2007  للكمبيوتر العميد معهد   الكمبيوتر وعلوم نظم دبلوم 

 2 جميع الدورات التدريبية في كلية اآلداب  ,
 

 كلية اآلداب  دورة تدريبية في أساسيات البالك بورد 3
 جامعة الدمام 

 ه1436ذوالقعدة 3

 كلية اآلداب دورة تدريبية في المكتبة الرقمية  4
 جامعة الدمام  

 ه1437محرم 6

 كلية اآلداب دورة تدريبية متقدمة في نظام البالك بورد 5
 جامعة الدمام 

 ه1437/محرم7/8

دورة تدريبيه في ضمان الجودة وتقويم البرامج  6
 األكاديمية

 كلية اآلداب
 جامعة الدمام 

 ه 21437/ 19

 

 آخر تحديث

……../……/2016 


