سيرة ذاتية موجزة
البيانات الشخصية:
االسم  :د  :محمود بطل محمد أحمد
تاريخ الميالد8811/81/81 :م
الوظيفة  :أستاذ مشارك بكلية الشريعة جامعة الشارقة
العنوان :مدينة السادس من أكتوبر ـ الحي المتميز
موبايل 6608061600 :
إيميل mahmoud.ahmed@sharjah.ac.ae :
المؤهالت العلمية :
* الثانوية األزهرية 1666م
*ليسانس الدعوة اإلسالمية دفعة ( )1662بتقدير عام (ممتاز مع مرتبة
الشرف) ،وبترتيب الثاني على الدفعة.
*ماجستير في الدعوة والثقافة اإلسالمية من كلية الدعوة اإلسالمية جامعة
األزهر بالقاهرة بتقدير ممتاز تحت عنوان (الرحالت العلمية في اإلسالم
وأثرها في الدعوة إلى الله دراسة تطبيقية على علماء األندلس)
* دكتوراه في الدعوة والثقافة اإلسالمية بتقدير (مع مرتبة الشرف األولى
)تحت عنوان (منهج النبي صلى الله عليه وسلم في توظيف الطاقات البشرية
وأثره في الواقع المعاصر )
الخبرة التدريسية بجامعة األزهر
خمس سنوات

األبحاث العلمية المحكمة
* بحث محكم ومنشور بحولية كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة تحت عنوان
(:المنحى اإلنساني في فكر اإلمام المراغي ،البواعث واآلثار)
* بحث محكم ومنشور بحولية كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة تحت عنوان
(مرتكزات بنية التفكير لدى محمد فريد وجدي)
*بحث محكم ومنشور بحولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية تحت عنوان
(المقومات الفكرية للسلم المدني في السنة النبوية ،التعددية أنموذ ًجا)
* بحث محكم ومنشور بحولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية تحت عنوان
(األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،قرآءة في السياق الحضاري)

*بحث محكم ومنشور بحولية قطاع أصول الدين بالقاهرة تحت عنوان (بنية
الوعي في اإلسالم وصور من تأثيراتها الحضارية)

كتب مطبوعة
* كتاب بعنوان ( فنون الحب بين الرسول والصحب ) وقد طبعته وزارة
األوقاف الكويتية .
* كتاب اخطاء الخطباء (المكتبة التوفيقية بالقاهرة)
* تحقيق ودراسة لكتاب (تفسير اإلمام المراغي آليات من القرآن الكريم )
طبعة هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف للعام ()1616
كتب تحت الطبع
* تحقق ودراسة لكتاب (الروح اإلسالمية ومدى أثرها في النفس اإلنسانية)
للعالمة محمد فريد ودد وستنرر دار السال الدولية
* كتاب (في فلسفة التربية واالدتماع البرر ،محمد رريد رضا) من دمعي
ودراستي وتحقيقي،وستقو بنرر دار أصول للنرر .

الدورات التدريبية
*دورة توصيف المقررات (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي
واالعتماد )
*دورة المراجعة الخارجية (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي
واالعتماد )
* دورة مهارات العرض الفعال ((الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الجامعي واالعتماد )
* دورة توصيف المقررات ((الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي
واالعتماد)
* دورة الرواق األزهر في اللةة اإلنجليزية والحاسب اآللي واإلعالم.
مهام إدارية بالكلية
 8ـ عضو بكنترول الدراسات العليا بالكلية
 1ـ عضو بمعيار البحث العلمي بوحدة الجودة
 3ـ عضو بلجنة اإلعارات بالكلية

الخبرات اإلعالمية
ـ لي والحمد لله أكثر من  06حلقة تلفزيونية مسجلة ومباشرة على النحو
التالي
*  86حلقة بالقناة األولى بالتلفزيون المصر برنامج (لقاء األئمة)
* برنامج كامل بقناة المعالي الكويتية من  83حلقة بعنوان (وبها تةيروا )
* برنامج كامل بقناة المعالي بعنوان (خطوة إيجابية)
* برنامج كامل بقناة المعالي بعنوان( نساء رائدات )
* سجلت ( )36حلقة ببرنامج (في موكب الدعاة ) بإذاعة القرآن الكريم
بالقاهرة
* تالوات قرآنية مسجلة ومباشرة بعدد من القنوات الفضائية
* قمت بتسجيل مادة الثقافة اإلسالمية بقناة التعليم العالي المصرية وقد
أذيعت .
مسؤوليات بحثية
أعمل عضوا بلجان الباحثين المعاونين بهيئة كبار العلماء ومنسقا للجنة
الفكر اإلسالمي المعاصر بالهيئة
االهتمامات واألنشطة الدعوية
االهتمام الرئيس لد هو تطوير الخطاب الدعو وقد قمت بالعديد من
األنشطة في هذا الصدد منها ما يلي :
ـ إعداد مؤلف بعنوان أخطاء الخطباء رصدت فيه أكثر من ستين من
األخطاء المنهجية والشكلية التي يقع فيها بعض الخطباء وستقوم المكتبة
التوفيقية بنشره في معرض الكتاب القادم
ـ قمت بإلقاء بعض من المحاضرات لألئمة والخطباء بوزارة األوقاف
وقطاع الوعظ باألزهر الشريف ف هذا الموضوع.
ـ أقوم بإلقاء الخطب والدروس في المساجد وإلقاء المحاضرات وعقد
اللقاءآت بالمدارس والجامعات واألندية الرياضية.

