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مقدمة
األخالقي م��ن أحدث أنواع
يُعتبر ال��ذكاء
ُّ
الذكاءات ضمن نظري��ة جاردنر للذكاءات
املتع��دِّدة؛ حيث قال جاردن��ر في محاضرة
ل��ه ع��ام 2005م :إن ال��ذكاء األخالقيَّ هو
الضابط للذكاءات املتعدِّدة األخرى.
فع�لاً؛ كيف يتميَّز ُ اإلنس��ان ف��ي الذكاء
االجتماع��يِّ ،أو ال��ذكاء املال��يِّ ،أو حت��ى
ضعيف في الذكاء
الذكاء العاطفيِّ ،وهو
ٌ
األخالقيِّ؟
وحت��ى تتضح الصورةُ أكثَ��ر َ حول الذكاء
األخالق��ي؛ لن��ا أن نتخيَّ��لَ اجملتم��ع بدون
تس��امح
تعاطف  -رقابة ذاتية -
«عدالة -
ُ
ُ
– احترام» ،كيف سيكون؟
كيف س��يكون اجملتمع لو أن ضمائر أفراده
ت عمي��ق ال مُت ِّيز بني احلق
تعيش في ُس�� َبا ٍ
ُ��م على
والباط��ل؟ وال تس��تطيع أن حتك َ
السلوك بأنه صواب أو حتى خطأ؟
هدف العام
تنمي��ة مه��ارات ال��ذكاء األخالق��ي ف��ي
الوظيفة احلكومية
الأهداف التف�صيلية
أن يتمكن املش��اركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
9 9التع��رف عل��ى ال��ذكاء األخالقي في
الوظيفة احلكومية
9 9االرتقاء األخالقي باملوظف احلكومي

9 9بيان أثر الذكاء األخالقي في الوظيفة
احلكومية
9 9إكس��اب املوظف�ين مه��ارات الذكاء
األخالقي في الوظائف
مو�ضوعات احللقة
-1االفتتاح وتنمية روح الفريق
-2مفه��وم ال��ذكاء األخالق��ي /أهميت��ه/
محاوره وركائزه
-3العدال��ة الوظيفي��ة و أثرها في الذكاء
األخالقي
-4التعاطف مع اإلخرين و أثره في الذكاء
األخالقي
-5الرقاب��ة الذاتي��ة و أثره��ا ف��ي ال��ذكاء
األخالقي
-6التس��امح الوظيفي و أث��ره في الذكاء
األخالقي
-7االحت��رام املتب��ادل و أث��ره ف��ي ال��ذكاء
األخالقي
-8أث��ر ال��ذكاء األخالق��ي ف��ي االرتق��اء
الوظيفي
الفئة امل�ستهدفة
جميع العاملني في مختلف القطاعات.
مدة الور�شة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة املالية
ريال للفرد ( .عند ترشيح  3مشاركني
سيتم منح مقعد مجاني).
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.
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9
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ملخ�ص ال�سرية الذاتية

د� .أحمد عيد عبد احلميد
� اً
أول -املعلومات ال�شخ�صية
االسم :أحمد عيد عبد احلميد إبراهيم
مكان امليالد وتاريخه :مصر 1976/1/20
املؤهل العلمي :الدكتوراه
التخصص العام :الشريعة اإلسالمية
التخصـــص الدقيق :الفقه املقارن
الرتبة العلمــية :م��درس = (أس��تاذ
مساعد)
عنوان املراسلة :كلية العلوم الشرعية
الهاتف 93339043 :نقال
البريد اإللكترونيgmail.com@Ahmedaid509 :
ثان ًيا-

امل�ؤهالت
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والوظائف

الأكادميية والإدارية

 1-29 9الشهادات العلمية

9

9حاصل عل��ى الدكت��وراه ع��ام 2007م
من كلية الش��ريعة والقانون بالقاهرة
جامعة األزه��ر بعنوان القي��ود الواردة
على احلرية في مجال الصناعة وموقف
الفقه اإلسالمي منها
9بتقدير (مرتبة الشرف األولى )
9حاص��ل على ملاجس��تير ع��ام 2004م
م��ن كلية الش��ريعة والقانون بطنطا
جامع��ة األزهر بعنوان دراس��ة وحتقيق
كتاب غاي��ة الغور في دراي��ة الدور (دور
الط�لاق) لإلم��ام الغزال��ي (أب��و حامد
املتوفى سنة  505هـ) بتقدير( ممتاز)
9حاص��ل على دبل��وم الدراس��ات العليا
ع��ام2000م م��ن كلي��ة الش��ريعة
والقانون بالقاهرة جامعة األزهر
متهيدي املاجس��تير ف��ي الفقه املقارن
بتقدير (جيد جداً)
9حاص��ل عل��ى ليس��انس م��ن كلي��ة
الش��ريعة والقان��ون بالقاهرة جامعة
ليس��انس الش��ريعة
األزهر
والقانون قس��م الش��ريعة اإلسالمية
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
 2-29التدرج الوظيفي
9الوظيفة (من األحدث)
9مدرس في قس��م الفق��ه وأصوله في
كلي��ة الش��ريعة والقانون بس��لطنة
عمان
9م��درس مس��اعد ف��ي قس��م الفقه
املق��ارن اعتبارا من  2005 /1 /8م وحتى
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 2008/ 2/27ثالثة أعوام
9معيد في قس��م الفق��ه املقارن في
كلية الش��ريعة والقان��ون بالقاهرة
جامع��ة األزه��ر اعتبارا ً م��ن /9 /22
 2001وحتى 2005 /1/7م
9إم��ام وخطي��ب وم��درس ف��ي وزارة
األوق��اف املصري��ة اعتبارا ً م��ن /1/19
2000وحتى  2001/9/30م
9التدريس واألنشطة األكادميية:
 9تدريس املقررات اجلامعية.
9مق��ررات ف��ي مس��توى الدبل��وم و
		
البكالوريوس.
 9مقررات في مستوى املاجستير.
9اإلش��راف عل��ى الرس��ائل العلمي��ة
ومناقشتها (املاجستير والدكتوراه).
9سبعة أعوام
9م��درس مس��اعد في قس��م الفقه
املق��ارن اعتب��ارا م��ن  2005 /1 /8م
وحتى  2008/ 2/27ثالثة أعوام
9معيد في قس��م الفق��ه املقارن في
كلية الش��ريعة والقان��ون بالقاهرة
جامع��ة األزه��ر اعتبارا ً م��ن /9 /22
 2001وحتى  2005 /1/7ثالث��ة أع��وام
وشهرين
9إم��ام وخطي��ب وم��درس ف��ي وزارة
األوق��اف املصري��ة اعتبارا ً م��ن /1/19
2000وحتى  2001/9/30م
9التدريس واألنشطة األكادميية:

9 9تدريس املقررات اجلامعية.
9 9مق��ررات ف��ي مس��توى الدبل��وم
مق��ررات ف��ي
والبكالوريوس.
مستوى املاجستير.
9 9اإلش��راف عل��ى الرس��ائل العلمي��ة
ومناقشتها (املاجستير والدكتوراه).

