االسم :أ .د .محمود يوسف الشوبكي.

السيرة الذاتية

الدرجة العممية األكاديمية :أستاذ دكتور.

العنوان :الجامعة اإلسالمية بغزة  -كمية أصول الدين  -قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

تميفون العمل 779000503322-779000553882 :الجامعة اإلسالمية داخمي .0223
تمفون المنزل779000537995-779000555250 :

البريد اإللكترونيmshobaky@iugaza.edu.ps :

محمول77900895902277 :

المؤىالت العممية:

 .1درجة الميسانس :كمية الدعوة وأصول الدين – الجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة عاام 2952م،
بتقدير عام ممتاز.

 .2درجة الماجستير في العقيدة والمذاىب المعاصرة :كمية الدراسات العميا – الجامعة اإلساالمية –
المدينة المنورة عام 2955م ،والرسالة بعنوان( :ظاىرة اإللحاد وأسبابيا) بتقدير جيد.

 .3درجة الدكتو اره في العقيدة والمذاىب المعاصرة :كمية الد ارساات العمياا والبحاث العمماي – جامعاة
القرآن الكريم والعموم اإلسالمية – السودان عاام 2990م ،والرساالة بعناوان (األسمما والصمفات بمين
شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام األشعري – دراسة مقارنة) بتقدير ممتاز.

 .4حصمت عمى درجة أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمية بغزة منتصف عام .0772
 .5حصمت عمى درجة األستاذية من الجامعة اإلسالمية بغزة عام .0775

أبحاث محكمة:

 كتبت  07بحثاً محكماً في مجالت عممية ومتخصصة. -قمت بالمشاركة فيما ال يقل عن  07مؤتم اًر عممياً محكماً داخمياً وخارجياً.

مؤلفات:

 عوامل النصر من خالل غزوة بدر (مطبوع نشرتو جمعية القدس لمبحوث والدراسات اإلسالمية).

 د ارسااات فااي التصااوف وال مس ا ة (كتمماب ممما مشممار ) وهااو مااندر ياادرس ليااالب كميااة أصااول الاادين
بالجامعة.

 تيااارات ومااذاهب فااي ال كاار الغربااي المعاصاار(كتمماب) وهااو مااندر ياادرس ليااالب كميااة أصااول الاادين
بالجامعة.

 فقه تغير المنكر ...

خبرات أكاديمية:

 محاضر بكمية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية غزة من عام 2950م وحتى 2990م.

 أسااتاذ مساااعد بكميااة أصااول الاادين بالجامعااة اإلسااالمية بغ ازة ماان بدايااة 2990م إلااى منتصااف عااام
2992م.

 أسااتاذ مشااارك بكميااة أصااول الاادين بالجامعااة اإلسااالمية بغ ازة ماان منتصااف عااام 2992م وحتااى عااام
0775م.

 أستاذ بكمية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة من منتصف عام 0775م وحتى اآلن.

 رئا اايس قسا اام العقيا اادة والما ااذاهب المعاص ا ارة سا اانة 2990م ،وقما اات أيض ا ااً بمدا ااام رئا اايس القسا اام سا اانة
0772/0777م لتغيب الرئيس ،ورئيساً لقسم سنة 0770/0772م ،وعام 0720-0722م ،وأشغمت
منصب رئيساً لمقسم مدة ال تقل عن ست سنوات أخرى ماضية.
 مندوب عن الكمية في مجمس البحث العممي لسنة 0772م – 0778م.

 عضو في هيئة تحرير مجمة الجامعة اإلسالمية الدراسات اإلسالمية من سنة 0772م حتى0775م
 رئيس مركز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية سنة  0779م حتى  0722م .

 عضو تحرير مجمة جمعية القدس لمبحوث والدراسات اإلسالمية المحكمة حالياً.
واهلل ولي التوفيق،،،

