
 

 

  

 

 نجاح عبدهللا أحمد البياع . الكامل  االسم
 أستاذ مشارك         الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصري الجنسية | 

 11/5/1960     تاريخ الميالد |

 الدراسات اإلسالمية    القسم |

   naalbayae@uod.edu.sa    الجامعي الرسمي |البريد 

 0501829561       الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية صح صح صح

 االنجليزية - - -
 أخرى - - -

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ األكاديميةالشهادة  مكان الصدور العنوان
 م1994 دكتوراه جامعة األزهر المنوفية -كلية أصول الدين 
 م1989 ماجستير جامعة األزهر المنوفية -كلية أصول الدين 
 1983 ليسانس جامعة األزهر المنوفية -كلية أصول الدين 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

في مكة والمدينة وكيف واجهها الرسول صلى هللا علية وسلم وربط ذلك بحاضر العالم مقاومة الدعوة اإلسالمية  

 اإلسالمي
 الدكتوراة

 الماجتسير أزواج الرسول صلى هللا عليه وسلم وجهادهن في سبيل هللا تعالى 
 الزمالة -

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 استاذ مشارك المنوفية -كلية أصول الدين  م2001
 استاذ مساعد المنوفية -كلية أصول الدين  م1994
 محاضر ) مدرس مساعد ( المنوفية -كلية أصول الدين  م1989



 

 

 معيد المنوفية -كلية أصول الدين  م1983

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
- - - 
- - - 
- - - 

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
    وتاريخ     جهة النشر 

 النشر               
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 م2007

حولية 

كلية 

أصول 

 الدين

 1 نجاح عبدهللا أحمد البياع  . وقولوا للناس سنا
 2 نجاح عبدهللا أحمد البياع .خطباؤنا ب ن الواقع والواجب م2007
 3 نجاح عبدهللا أحمد البياع  . الدعوة إلي القرض الحسن م2007
 4 نجاح عبدهللا أحمد البياع األملإلي  األلممن  األقصى المسجد م2006
 5 نجاح عبدهللا أحمد البياع  مهيل إبرايمنهج الخل م2005
 6 نجاح عبدهللا أحمد البياع .ة وسلميعل صلي هللا األسوةالرسول  م2004
 7 نجاح عبدهللا أحمد البياع .ن وأثرة في الدعوةيالقول الل م2003
 8 نجاح عبدهللا أحمد البياع .سالم ة الينظرات في سورة نوح عل م2002
 9 نجاح عبدهللا أحمد البياع .المساإلأديان العرب قبل  م1998
 10 نجاح عبدهللا أحمد البياع جهةمواالهجرة إلي الحبشة مع ذكر ال م1996

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول

10/4/2017 
 -حولية كلية أصول الدين 

 المنوفية
 1 نجاح عبدهللا البياع  خيرية األمة اإلسالمية

- - - -  

 
 العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةاألبحاث 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    



 

 

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  نجاح عبدهللا أحمد البياع أوسطهاخير األمور 

   
 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
    

    

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   لجنة الدراسات العلية 
   

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
أنشطة االسئلة واألجوبة وتعليم 

 و اإلنشاء والتعبير التالوة
ISLM 273 1 النظام السياسي في اإلسالم 

أنشطة االسئلة واألجوبة وتعليم 

 التالوة و اإلنشاء والتعبير
ISLM 274 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

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

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
  النظام السياسي في اإلسالم ISLM 273 النظام السياسي د/ خالد علي 

  النظام االقتصادي في اإلسالم ISLM 274 النظام االقتصادي د/ عمر املرزوقي

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
    

    

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



 

 

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
  النظام السياسي في اإلسالم ISLM 273 النظام السياسي د/ خالد علي 

  االقتصادي في اإلسالم النظام ISLM 274 النظام االقتصادي د/ عمر املرزوقي

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

  م2009
وأثرها في  اإلسالمي المنتدىإصدارات 

 . تعاليهللا الدعاء إلي 
 1 دكتوراه

  م2003
في الدعوة  خ علي محفوظ يمنهج الش-

 تعالي هللاإلي 
 2 ماجستير

  م2008
في  هالعربي وجهود اإلعالممركز -

ل المن خ اإلسالميةخدمة الدعوة 

 .مجلتي الرسالة والزهور
 3 ماجستير

  م2009
فوري  المبارك ن حمخ صفي الريالش

 تعالي هللاودورة في الدعوة إلي 
 4 ماجستير

  م2008
د البلوطي وجهوده ياإلمام منذر بن سع

 . تعالي هللافي الدعوة إلي 
 5 ماجستير

  م2009
ون ومناهجهم في يالغرب المفكرون-

 أنماط ونماذج  اإلسالمن ع الدفاع
 6 ماجستير

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     



 

 

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
     

     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 1 الحاسب

 2 تقنية المعلومات
  استخدام االلكترونيات الحديثة 

  

 
 

 آخر تحديث

21/5/2017 


