السيرة الذاتية
البيانات الشخصية -:
االســم  :نادرة حسن عبد الجواد محمود  -الديانة  :مسلمة – الجنسية :مصرية  -الحالة االجتماعية  :متزوجة
المؤهالت العلمية -:
 ليسانس دراسات إسالمية تخصص(عقيدة ) بتقدير جيد جداً عام 8811م من جامعة األزهر الشريف . دبلوم الدراسات العليا في العقيدة عام 8881م من كلية الدراسات اإلسالمية  /جامعة األزهر. ماجستير في العقيدة بتقدير ممتاز عام 8881م من كلية الدراسات اإلسالمية  /جامعة األزهر.العالمية (الدكتوراه) في العقيدة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولي عام 3112م من نفس الكلية و الجامعة .التدرج الوظيفي -:
 عينت معيدة بقسم العقيدة كلية الدراسات اإلسالمية بنات جامعة األزهر بالمنصورة في 8881/2/32م ثم مدرس مساعدثم مدرس بنقس القسم والكلية ثم أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جامعة الملك فيصل في 3112/8/81م وحتى
تاريخه .ثم منسقة قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة الملك فيصل في 8128/81/81هـ ولمدة عام ونصف.
المواد التي كلفت بتدريسها -:
 قمت بتدريس شتي مواد التخصص للمرحلة الجامعية مثل :العقيدة اإلسالمية بجميع مستوياتها  -الملل والنحل  -المذاهب المعاصرة والرد عليها من الكتاب والسنة  -الفرق اإلسالمية
األخالق اإلسالمية -فلسفة األخالق  -التصوف -المنطق القديم والحديث  -الفلسفة العامة -الفلسفة اليونانية
فلسفة العصور الوسطي -الفلسفة الحديثة  -النظام المالي واالقتصادي في اإلسالم  -النظام االجتماعي في اإلسالم -النظام
الخلقي في اإلسالم – الحديث  -علوم القرآن  -قضايا ثقافية معاصرة.
اإلنتاج العلمي  **-:الكتب  - -:محاضرات في الفلسفة العامة 3111م -محاضرات في التصوف اإلسالمي 3111م
قراءة نقدية للوضعية المنطقية  3112م  -نظرات قي التصوف اإلسالمي 3111م -القضايا المنطقية أقسامها وأحكامها
3111م  -الدين عند زكي نجيب محمود(قابل للنشر) -مشكلة المعرفة في الفكر الوضعي المنطقي( قابل للنشر)
** البحوث -:
 الصفة و أثرها في التصوف اإلسالمي (بحث محكم ومنشور بمجلة كلية الدراسات اإلسالمية بنات المنصورة3111م)(بحث محكم ومنشور بمجلة كلية الدراسات اإلسالمية بنات المنصورة  3112م)
 الحتمية في النصوص القرآنية(محاضرات قابلة للنشر )
 تيسير الحميد في شرح التوحيد(بحث بالمشاركة جامعة الملك فيصل عمادة البحث العلمي )
 مفهوم اإلحسان وأثره في التنمية( تحت التحكيم بمؤتمر النصيحة  /جامعة اإلمام )
 ضوابط النصيحة وشروطها** المحاضرات العلمية -:
(محاضرة عامة تحت رعاية الندوة العالمية للشباب اإلسالمى)
التنافس علي الفوز برضا اهلل من خالل اعمال القلوب
(محاضرة داخل قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة الملك فيصل)
الحب بين في ومع
ندوة أخالقيات طب اإلنجاب( المصاعب والحلول) 8122/2/81-8هـ3183/2/28-21/م (حضور)
**العضوية في الجمعيات العلمية -:
 الجمعية الفلسفية المصرية  - .الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والمذاهب واألديان .الدورات التدريبية و ورش العمل التي حصلت عليها-:
8ـ دورة في (فن التفصيل و الحياكة)  -دورة في (الويب سيتي) دورة في( أساليب التعرف علي الموهوبين)) دورة ( مفاتيح
النجاح)  -دورة (اإلنترنت والبريد الشبكي اإللكتروني)  -دورة (العروض التقديمية) -دورة (االتجاهات الحديثة في مصادر
المعلومات الرقمية)  -دورة (طرق التدريس واستراتيجياته)  -دورة ( القيادة األكاديمية في ظل التغيير )  -دورة (المخرجات
التعليمية  ,القياس ومنهجية التنفيذ)-ورشة عمل ( استراتيجية البحث العلمي بالجامعة للسنوات العشر القادمة ) -ورشة عمل
( التعريف بالجودة الشاملة واإلعتماد األكاديمي ) -ورشة عمل ( توصيف المقررات )  -دورة (متطلبات التأهيل لالعتماد
المؤسسي و البرمجي ) .
الشهادات التقديرية والجوائز -:
 درع محافظة الدقهلية مع شهادة تقدير في حفل تكريم العلم والعلماء عام 8881م. شهادة تقدير من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر فرع طنطا عام 8882م . شهادة تقدير من مركز شباب قرية (سللنت) دقهلية تقديرا للنشاط االجتماعي بالقرية عام 3111م . شهادة تقدير ودرع من قسم الدراسات بجامعة الملك فيصل عن فترة التكليف بأعمال تنسيق القسمشهادة تقدير من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي باألحساء تقديرا للمشاركة معهم في نشاط(قاطرات النور)عام 3181ماألعمال اإلدارية -:
 -إسناد أعمال الكنترول ولجان السير علي مدي سنوات التعين في مصر والمملكة السعودية .

 االشتراك في أنشطة رعاية الطالبات (لجان األشغال الفنية والتفصيل والتحكيم في مسابقاتها ) من 3112إلي 3112م . رئيس جماعة الجوالة بكلية الدراسات اإلسالمية بالمنصورة من3112إلي 3112م . اإلرشاد األكاديمي لعدد من الفرق من  3112إلي 3118م . االشتراك في لجنة المعادالت من 3112إلي3118م. االشتراك في لجنة اختيار وتعين المعيدات الجدد في قسم الدراسات عام 3111م . منسقة البحث العلمي بقسم الدراسات اإلسالمية كلية التربية جامعة الملك فيصل عام 3118/3111م. االشتراك في إعداد توصيف بعض المقررات الدراسية لكلية اآلداب جامعة فيصل عام 3118م منسقة قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة الملك فيصل عام  3118م ولمدة عام ونصف. اعداد الجداول الدراسية بالقسم . التكليف بتحكيم البحوث في المؤتمر العلمي الطالبي الثالث بالمملكة السعودية عن قسم الدراسات اإلسالمية.د/نادرة حسـن عبد الجواد محمود
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد
قسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب /جامعـة الملك فيصل

