
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

 
 



 

 

 

 
 .وجيه حممود أمحدعلي/د.أ: اإلسم -
 .رئيس قسم الدراسات اإلسالمية: الوظيفة -
 .شارع أمحد ماهر ١٥٩-فظة املنياحما-مصر: العنوان -
 .زاوية سلطان-املنيا- م، مصر٨/١/١٩٦٢: تاريخ وحمل امليالد -
 ٠٨٦٢٣٢٠٠٥١/أرضي ٠١٠٦٣٧٤٧٦٠٨/حممول:  رقم التليفون -
 wageeh_mahmood@yahoo.com: الربيد اإللكرتوين -
 .لمتزوج ويعو : احلالة اإلجتماعية -
 .الدراسات اإلسالمية: التخصص العام -
 .التفسري وعلوم القرآن: التخصص الدقيق -

 
 .م١٩٨٤عام- جامعة املنيا-كلية اآلداب-ليسانس لغة عربية ودراسات إسالمية -
- جامعة املنيا- كلية دار العلوم-قسم الشريعة-ماجستري يف الدراسات اإلسالمية -

 ".اخلطيب الشربيين ومنهجه يف تفسري القرآن"لرسالة ، عنوان ام١٩٨٩عام
-جامعة املنيا-كلية دار العلوم-قسم الشريعة-دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية -

يات األحكام ما بني القرنني آمناهج املفسرين يف "، عنوان الرسالة م١٩٩٦عام
 ".الرابع والسادس اهلجريني

 
جامعة اسيوط، من - كلية اآلداب-لعربية والدراسات اإلسالميةمدرس بقسم اللغة ا -

 .م٣٠/١١/١٩٩٧
جامعة -كلية اآلداب- أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية -

 .م٢٠٠٤اسيوط، من عام
باملدينة املنورة، من عام - جامعة طيبة-أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية -

 .م٢٠٠١
جامعة املنيا، من -كلية اآلداب- اسات اإلسالميةأستاذ مساعد بقسم الدر  -

 .م١٥/٥/٢٠٠٩



 

 

 

 .٣٠/٥/٢٠١٠من  - جامعة املنيا-اآلدابكلية-اذ بقسم الدراسات اإلسالميةأست -
 .أستاذ ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة املنيا  -

 
 .كلية اآلداب جامعة اسيوط -
 .ية الرتبية جامعة اسيوطكل -
 .كلية اآلداب جامعة سوهاج -
 .كلية اآلداب جامعة جنوب الوادي -
 .كلية اآلداب جامعة املنيا -
 .كلية الرتبية جامعة املنيا -
 .كلية اآلداب جامعة طيبة باملدينة املنورة -

 
 ).اسيوطجامعة (النشر الدويل للبحث  -
 ).معة اسيوطجا(العرض الفعال  -
 ).جامعة اسيوط(التعليم اإللكرتوين  -
  ).جامعة اسيوط(تقييم الطالب  -
 .)جامعة املنيا(توكيد اجلودة واإلعتماد  -
  ).جامعة املنيا(اجلوانب القانونية  -

 
  .اإلختالف الفقهي وموقف املسلم منه -
 ).مع جمموعة من الباحثني(حتقيق تفسري ابن كثري  -
 ).جزآن(ان يف علوم القرآن التبي -
 .املدرج يف القراءات بني الشذوذ والتفسري دراسة تأصيلية -
 .القرآن الكرمي دراسة موضوعية يف )(خصائص النيب  -
 .آيات قرآنية وتفسريات استشراقية يف دائرة املعارف اإلسالمية -
 .املالمح العامة ملنهج ابن كثري يف التفسري -
 .أسس النظر العقلي يف تفسري الطربي -



 

 

 

 .التفسري باملفهوم أليات القرآن -
 .عصمة األنبياء يف القرآن شبهات وردود -
 .املناسبات القرآنية يف تفسري الفخر الرازي -
 .أسباب النزول ودفع املشكل يف القرآن -
 .آيات األحكام جهود العلماء حوهلا ومناذج من تفسريها -
 .قدسيللحديث الالداللة الفقهية  -
 .السراج املنري يف تفسري اجلزء األخري -
 ).رسالة ماجستري خمطوط(اخلطيب الشربيين ومنهجه يف التفسري -
رسالة (ما بني القرنني الرابع والسادس اهلجريني مناهج املفسرين يف آيات األحكام -

 ).دكتوراه خمطوط
 

  .علمية لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدينعضو ُحمكم يف اللجنة ال -
 .عضو ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة املنيا -
 .عضو جملس كلية اآلداب جامعة املنيا -
 .عضو جلنة الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة املنيا -
 .جامعة املنيا دار العلومكلية العربية ب لةام يف عضو ُحمك -
 .م يف جملة كلية اآلداب جامعة سوهاجكعضو ُحم  -
 .م يف جملة كلية اآلداب جامعة اسيوطعضو ُحمك -
لس العلمي جلامعة طيبة باملدينة املنورةعضو ُحمك -  .م با
 .لألحباث وترقيات األساتذة يف اجلامعات العربيةم عضو ُحمك -
 .عضو جلنة مراجعة الكتب احملظورة يف مكتبات جامعة املنيا -
 .سم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة املنياأعد الئحة ق -
 .أعد الئحة الدبلوم العام بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة املنيا -
 .اص بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة املنيااخلأعد الئحة الدبلوم  -



 

 

 

كلية اآلداب بقسم الدراسات اإلسالمية  سنة التمهيدية للماجستري أعد الئحة ال -
 .جامعة املنيا

 
 .حماضر مبعهد اعداد الدعاة التابع لوزارة األوقاف -
 .حماضر مبعهد اعداد الدعاة التابع للجمعية الشرعية -
 .الذي يشرف عليه األزهر الشريف )حمافظة املنيا(عضو يف بيت العائلة املصري  -
 .نياعضو يف جلان املصاحلات مبحافظة امل -
عضو مؤسس جبموعة املسئولية األخالقية للموظف العام واليت تُشرف عليها وزارة  -

 .األوقاف وحمافظة املنيا
 .ندوات وحماضرات يف مراكز الشباب -
 .ندوات وحماضرات بديوان عام حمافظة املنيا -
عِد و  -  .للمسابقات الثقافية جبامعة املنيا مُحمكمُ
 .كم لدورات التالوة والتجويدُحم   -
 .ف دائم بتلفزيون الصعيد ضي -

  
 


