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 مانع بن حماد الجهنى: االســـــــم

 هـ١٣٦١الطائف : تاريخ ومكان الميالد

 :المؤهالت العلمية

 الواليات -علم اللغة اإلنجليزية وعلم اللغة العام من جامعة أنديانا : هالدكـــتورا

 المتحدة األمريكية

  الواليات المتحدة األمريكية-ديانا  جامعة أنمنعلم اللغة اإلنجليزية : المــاجستير

 هـ١٣٩٢األدب اإلنجليزي من جامعة الرياض عام : الجـامعـيـة

  شهادة فنية مدرسة ثقيف بالطائف ، وزارة المواصالت+ الثانوية العامة
 

 :الحياة العملية

 هـ٣/٣/١٤١٨عضو مجلس الشورى منذ -

 هـ١٣٩٢ -  ١٣٨٠مساعد فني بوزارة المواصالت -

 هـ١٤٠٢ - ١٣٩٢ جامعة الملك سعود - قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب معيد في-

 - ١٤٠٢ جامعة الملك سعود -أستاذ مساعد في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب -

 هـ١٤١٤

 - ١٤١٤ جامعة الملك سعود -أستاذ مشارك في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب -

 هـ١٤١٥

 هـ١٤٠٦ - ١٤٠٣ العالمية للشباب اإلسالمي أمين عام مساعد الندوة-

 إلى ١٤٠٦أمين عام الندوة العالمية الندوة العالمية للشباب اإلسالمي من عام -

  .هـ، تاريخ وفاته٢٥/٥/١٤٢٣



 .عمل في وزارة البرق والبريد والهاتف-

  

 :عضوية مجالس ولجان

   بريطانيا–رئيس المجلس العالمي للتعريف باإلسالم -

    إدارة الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويتعضو مجلس-

   القاهرة–عضو مجلس الرئاسة للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة -

  عضو اللجنة التحضيرية للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية-

  رئيس لجنة الشباب في المجلس العالمي للدعوة واإلغاثة-

   قطر–ية للتعريف باإلسالم عضو مجلس إدارة الهيئة العالم

  عضو اللجنة التحضيرية للهيئة العليا لمساعدة مسلمي البوسنة والهرسك

   بنغالديش–عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية في شيناكونج -

هـ، ثم عضو عامل في ١٤٠٦عضو شرف في رابطة األدب اإلسالمي العالمية -

 . م١/٣/٢٠٠٠هـ، الموافق٢٤/١١/١٤٢٠
 

 : وأنشطة أخرىالمؤتمرات والندوات
 

ر كثير من مؤتمرات الدعوة والعمل اإلسالمي ودعوة غير المسلمين في الداخل وحض-

  .والخارج

 اللغة واألدب –حضور عدد من المؤتمرات المتخصصة في مجاالت الدراسة -

  . تدريس اللغة اإلنجليزية–اإلنجليزي 

ين العربية واإلنجليزية في التلفزيون السعودي تقديم عدد من البرامج والندوات باللغت-

  .ودول الخليج

  .ترجمة كتب وقصص من اللغة اإلنكليزية-
 



 :المؤلفات والبحوث

  نظرة مستقبلية: الصحوة اإلسالمية -

  ريخ ودور المملكة العربية السعوديةاالتوالفكرة : التضامن اإلسالمي -

  ).إنكليزي(حقيقة المسيح-

  لةاألربعون الشام-

   ترجمت حوالي إلى خمسين لغة-مجموعة رسائل للتعريف باإلسالم باإلنجليزي -

  الكلمات العربية في اللغة اإلنجليزية-

  السالم في اإلسالم-

  العولمة وأثرها على العالم اإلسالمي-

  المذاهب الفقهية وأثرها في حياة المسلمين-

  أوليات العمل اإلسالمي بين الشباب في الغرب-

  لموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرةا-

  )إنكليزي(عقيدة أهل السنة والجماعة-

  )ترجمة إلى اإلنكليزية (مشكالت الدعوة والداعية-

  )متجم من اإلنكليزية(معالم كتابة المقال -

  )متجم من اإلنكليزية(كتابة القصة القصيرة -

  .هاالعديد من المقاالت الدعوية، وغير-

هـ، ٢٥/٥/١٤٢٣ بتاريخ -رحمه اهللا–توفي الدكتور مانع حماد الجهني * 

 .م، بمدينة الرياض٤/٢/٢٠٠٢الموافق
 


