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 العقيدة والمذاهب المعاصرة  التخصص الدقيق
 

 المؤهل العلمي -1
 

 

 

 سنوات الخبرة بعد الدكتوراة -2
 

 التاريخ الجامعة 
 م1993-1992هـ / 1414 -1413 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

3 

 م1997-1994هـ/ 1417 -1414 معة أم القرى فرع الطائفاج 2

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 م2017-1997هـ /1439 – 1417 جامعة الشارقة 3

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 
 

 التدرج الوظيفي -3

 التاريخ الجـــامـعـة م

كلية  أمين قسم العقيدة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / 1
 .أصول الدين 

 م1992-1991هـ / 1411-1412

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

3 

مدرس لمادة العقيدة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على  2
 الساعات نظام

 م1993-1992هـ / 1412-1413

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 م2005-1994هـ / 1426 -1414 أستاذ مساعد 3

 م محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلما

 

 م2012-2006هـ / 1433 – 1426 أستاذ مشارك 4

 مجموع الجامعة التي تخرج منها تاريخ الحصول عليها علميالمؤهل ال 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية م1982هـ / 1402 ليسانس في أصول الدين 1

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية م1987هـ / 1407 ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 2 3

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية م1992هـ / 1413 ب المعاصرةفي العقيدة والمذاه دكتوراه 3 
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 التدرج الوظيفي -3

 التاريخ الجـــامـعـة م

 م2013هـ / 1433  أستاذ 5
 م2014-2012هـ / 1434 – 1432 مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  6

 

 

 م2015-2014هـ/  -1435 قائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 7

 

      

 نشطة التدريسيةال  -4

 المساقات التي قام بتدريسها: . أ
 الجامعة رقم المساق اسم المساق م
 جامعة أم القرى ، جامعة الشارقة 0104111 (1العقيدة اإلسالمية ) 1
 جامعة أم القرى  ،جامعة الشارقة 0104212 (2العقيدة اإلسالمية ) 2
 جامعة أم القرى   (3العقيدة اإلسالمية ) 3
 جامعة أم القرى   وأحاديث العقيدة آيات 4
 جامعة أم القرى   دراسات في األخالق 5
 جامعة الشارقة 0101415 العقيدةفي  دراسات نصية 6
 جامعة الشارقة 0101262 قضايا إسالمية معاصرة 7
 جامعة الشارقة  الفلسفة اإلسالمية 8
 ةجامعة الشارق 0101417 .المذاهب المعاصرة في ضوء اإلسالم 9
 جامعة الشارقة 0104130 فقه السيرة 10
 جامعة الشارقة  نظام اإلسالم 11
 جامعة الشارقة 0104100 (1الثقافة اإلسالمية ) 12
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 جامعة الشارقة 0101105 (2الثقافة اإلسالمية ) 13
 جامعة الشارقة 0101200 (3الثقافة اإلسالمية ) 14
 جامعة الشارقة  0104318 الملل والنحل 15
 جامعة الشارقة 0104414 دراسات في األديان 16
 جامعة الشارقة 0104262 قضايا إسالمية معاصرة 17
 جامعة الشارقة 0104319 الوعظ والخطابة  18
 جامعة الشارقة 0103206   مناهج البحث 19
 جامعة الشارقة 0104316 حاضر العالم اإلسالمي 20
 جامعة الشارقة 0104415 في الدراسات الشرعيةالمنطق  21
 جامعة الشارقة 0104570 / دراسات عليا  مناهج البحث 22

 

 

 

 النشطة البحثية -5
 أ.كتب:

 الجهة عنوان الكتاب م
(  نظرية الواجب الخالقي عند كانط دراسة وتقويم)  1

 رسالة الماجستير
 مخطوط

بيان تلبيس الجهمية تحقيق ودراسة جزء من كتاب ) 2
، ابن تيميةلشيخ اإلسالم ( الكالمية في تأسيس بدعهم

 رسالة الدكتوراة.

مطبوع في وزارة األوقاف السعودية، مطبعة 
الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة 

 م.2006هـ الموافق 1427/ 

 م1993الرياض: دار طويق/   (فضائل العبادة) 3
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 الجهة عنوان الكتاب م
 م1993الرياض : دار طويق،  مشاركة ( صفات النبي ) 4

 م1994الرياض : دار طويق ،   (الربعون حديثًا في الخالق مع شرحها) 5

 م 1997الرياض : دار طويق  (عبدهللا بن المبارك اإلمام المجاهد) 6

 م 1997الرياض : دار طويق  (الفضيل بن عياض العالم القدرة) 7

 م1998،   الرياض : دار طويق .( ألبي عبدهللا الجوينيرسالة في االستواءتحقيق ) 8

مكة المكرمة: رابطة العالم اإلسالمي،  )أثر اإليمان في بناء الحضارة اإلنسانية( 9
 م.2008هـ/ 1429

 .م2012: جامعة الشارقة  )العقيدة اإلسالمية ـ اإللهيات والنبوات( 10

 م2013هـ/ 1434رابطة العالم اإلسالمي.  (منهج الراسخين في تدبر وحي رب العالمين) 11

الثقافة اإلسالمية: كتاب مشترك مع أساتذة قسم  12
 أصول الدين 

 الشارقة: مكتبة الجامعة.

كتاب الثقافة اإلسالمية: مفهومها مصدرها مجاالتها:  13
 مشترك

 م2013بيروت: دار اإلعجاز العلمي 

 م.2015بيروت  جازة علماء السادة الحيدريةإ 14

 

 بحوث منشورة: . ب

 المجلة عنوان البحث م
 مجلة )عالم الكتب( مجلة محكمة مؤلفات عمانوئيل كانط() 1

   )إسهام المسجد في رعاية الطفل( 2
ندوة الرعاية الطفولة في اإلسالم و المؤسسات 

ـ 27المتخصصة/ جامعة شارقة/ المنعقدة في الفترة 
 م .1998ديسمبر  17ـ 16هـ الموافق 1419شعبان 

 )فطرية معرفة هللا تعالى( 3
جمادى األولى  دية / العدد الرابع،مجلة األحم

 م1999 هـ/ أغسطس1420
مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، العدد  )توحيد العبادة/ المجلة العلمية ( 4
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 المجلة عنوان البحث م
 م2002/ 6/ 30الرابع عشر، في 

 )عالمية اإلسالم والعولمة الغربية( 5
، مية بالقاهرة ، العدد السادس عشركلية الدعوة اإلسال

 م .2002في 
)دراسة تحليلية عقدية لحديث )ستفترق أمتي على  6

 ثالث وسبعين فرقة(
لوم، العدد السادس عشر في صحيفة دار الع

 .م2002

) منهج اإلمام الغزالي في نقد الفالسفة ـ علوم  7
 اإللهية (

صحيفة دار العلوم ، العدد التاسع عشر ، في 
 م2003

 ) االحتشام وأثره في المجتمع ( 8
هـ 1422شعبان  7ـ6وة االحتشام ، جامعة السارقة/ند

 م .24/10/2001الموافق 

مؤتمر مستقبل الدراسات اإلنسانية و االجتماعية   )أسلمة العلوم اإلنسانية( 9
 م.2001جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

 م 2001ندوة مقتضيات الدعوة / جامعة شارقة،  ( الدعوة اإلسالمية والعولمة) 10

مؤتمر العولمة التعامل والتفاعل / جامعة قدم  (المسلمون والعولمة الثقافية) 11
 م2003اإلمارات ، 

قدم لمؤتمر حاضر العالم اإلسالمي عوامل التخلف و  ) اإليمان وأثره في بناء الحضارة ( 12
 م.2003النهوض / جامعة جرش األهلية 

ة المسلم في حقبة العولمة( رسالفي كتاب األمة ) طبع ) المسلمون وتحديات العولمة الثقافية ( 13
 م .2003، وزارة األوقاف القطرية

 ) الفرق بين النبي والرسول ( 14
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية و العربية، العدد 

هـ / ديسمبر 1425الثامن والعشرون ، ذو القعيدة 
 م.2004

 ) شيخ الشام جمال الدين القاسمي وأثر رحلته إلى 15
 الحجاز في شخصيته (

قدم لمؤتمر مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية/ 
 م2004، 2

 ) الوازع الديني وأثره في الحد من الطالق( 16
قدم لندوة ظاهرة الطالق : األسباب اآلثار العالج 

هـ الموافق 1425ربيع األول  2ـ1،جامعة الشارقة، 
 م .2004/ 4/ 21

 نبوية () القرآنيون و السنة ال 17
ندوة الجهود المبذولة لخدمة السنة النبوية / كلية 

ـ  25الشريعة و الدراسات اإلسالمية / جامعة الشارقة 
/ 5/ 5ـ4هـ الموافق  1426 ربيع الثاني 26

 م.2004، م2005
 م ، بحث محكم2004مجلة جامعة الشارقة ،  الذين هادوا دراسة تحليلية(اليهود و ) بنو إسرائيل و  18

 أثر اإليمان في بناء الحضارة اإلنسانية ( ) 19
مجلة المنار للدراسات و البحوث / جامعة آل البيت،  

م، 2006هـ/ الموافق 1427العدد األول، ربيع أول 
 . بحث محكم

20 
 

) قراءة نص الوحي قراءة صحيحية تحد من افتراق 
 المة (

بحث مقدم لمؤتمر المذاهب اإلسالمية / جامعة آل 
 البيت.

مؤتمر القرآن الكريم في الدراسات االستشراقية مجمع ) نقض دعاوي المستشرقين بتحريف القرآن الكريم  21
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 المجلة عنوان البحث م
ـ 16الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،في الفترة:  من خالل المقارنة مع كتب أهل الكتاب (

 م ..9/11/2006ـ7  هـ الموافق10/1427/ 18
هـ / 1427وزارة الحج في المملكة العربية السعودية/  وذجًا()مظاهر التيسير في اإلسالم الحج أنم 22

 م2006

 )أجواء الحوار في الندلس رسالة الباجي أنموذجًا( 23
مؤتمر الحوار في الفكر اإلسالمي/ جامعة الشارقة 

ربيع األول  30 – 28:  االثنين والثالثاء واألربعاء،
 م2007/  4/  18 -16هـ الموافق 1428

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة  ا في الديانة اليهودية()أثر عزر  24
 م.2008الكويت/ 

 م.4/2008/ 24مؤسس التزام للمعايير األخالقية.  )التزام المعلن( 25

 )منهج علماء السلف في تقرير العقيدة( 26
مناهج البحث والتأليف في العقيدة اإلسالمية/  ندوة

/  10هـ/ الموافق 1430ألولى / جمادى ا15األحد/ 
 م2009/ 5

للعلوم الشرعية واإلنسانية/ مجلة جامعة الشارقة  النبي الموعود في العهدين( )محمد  27
 .م2010هـ/ 1431صفر،  1، العدد 6المجلد 

 )الميثاق والتوراة والصحف دراسة تحليلية( 28
المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية/ جامعة آل 

هـ/ حزيران 1432رجب ، 2، العدد 7مجلد ، الالبيت
 .م2011

أصول الدين والدعوة والقرآن  حكم في حولية كلية )منهج الراسخين في تدبر وحي رب العالمين( 29
 الكريم للقراءات وعلومها بطنطا/ جامعة األزهر.

 الدين مفهومة وأهميته/ بحث مشترك 30
، ةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنساني

 هـ/1432جمادي اآلخرة، 2، العدد 8المجلد
 . م2011يونيو

31 
ذو القرنين في ضوء القرآن الكريم والعهد القديم 

 دراسة تحليلية مقارنة
 /24العدد  حولية كلية أصول الدين جامعة األزهر/

 م2010هـ/ 1431 القاهرة/

ونقض شبهات النصارى في   بشرية المسيح 32
 ألوهيته

ريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة مجلة كلية الش
 هـ/ يونيو1434رجب /28، السنة 93/ العدد الكويت
 م.2013

، رجب 2، العدد 9المجلد  مجلة جامعة الشارقة:  نقد سند الناجيل الربعة 33
 م، 2012هـ / يونيو 1433

، ذو القعدة 3عدد ، ال9المجلد   مجلة جامعة الشارقة: دراسة تحليلية عقدية عقيدة رفع عيسى  34
 م2012هـ / اكتوبر 1433

التجديد اإلسالمي )التنوير اإلسالمي( ضروراته  35
 وآفاقه

 18ـ  17مؤتمر دار العلوم في جامعة القاهرة: 
 م.2012أبريل/  

 قدم إلى مجلة جامعة الشاقة .نقد سند التوراة 36

الخيل للثقافة العلوم / السنة الولى/ العدد مجلة عيدان  التداوي باليوغا في ضوء الشريعة اإلسالمية  37
 م2013هـ / الموافق ديسمبر 1435الثاني، صفر 

ندوة اإلمام الشافعي العالمية / كلية اإللهيات /  عقيدة اإلمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي 38
 م.2013/ 3/  31ـ  30جامعة استانبول /
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 المجلة عنوان البحث م

  المرأة المسلمة والدعوة إلى هللا تعالى 39
وازل المرأة خارج ديار اإلسالم( وزارة مؤتمر )ن

هـ 1435جماد أول/  26 – 24 تاريخ األوقاف الكويتية/
 م2014/ 4/  27 -25الموافق 

( )الحكمة( الجامعة اإلسالمية lasagesseمجلة )  العولمة والعقيدة اإلسالمية 40
 بماليزيا

السبب الذي حمل اليهود على محاولة قتل المسيح  41
 م2016 مجلة جامعة المنوفية 

الحكمة في العهد القديم دراسة تحليلية مقارنة  42
 لمفهوم الحكمة في القرآن الكريم

الحكمة في الثقافة واألديان / الجامعة اإلسالمية 
 م2016/ 9/ 28-27ماليزيا / الثالثاء واألربعاء 

 أبو بكر الرازي وإسهاماته في الطب 43
العلوم التطبيقية والطبية عند العرب المؤتمر األول لتاريخ 

والمسلمين  / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / 
 2017/ 4/5-2الثالثاء واألربعاء والخميس: 

 مؤتمر عن اإلمام المال خليل السعردي/ جامعة سعرد إجازة اإلمام المال خليل السعردي: دراسة تحليلية 44

اسة تحليلية في التوراة واإلنجيل والقرآن: در  45
 كتاب قدم لرابطة العالم اإلسالمي لطباعته أسانيدها

 
46 

اللطائف المستنبطة من قوله تعالى : )إن هللا 
 ومالئكته يصلون على النبي( دراسة بيانية

قدم لمجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية / جامعة 
 الكويت. 

 

 ج . حلقات البحث) سيمنار(

 ةالجه عنوان البحث م
منهج اإلمام )  حلقة بحث )سيمنار( بعنوان: 1

 m1مسرح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /  (في الرد على الفالسفة الغزالي

أثر عزرا في الديانة ) وانعنب حلقة بحث )سيمنار( 2
 (اليهودية

يوم الثالثاء مسرح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ 
 م2007 /3/ 6هـ الموافق 1428/ 2/ 16

الميثاق والتوراة حلقة بحث )سيمنار( بعنوان ) 3
 (والصحف

/  w1 مسرح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/
 م2009

ذو القرنين الملك حلقة بحث )سيمنار( بعنوان ) 4
 (الصالح

 w1  /31 مسرح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/
 م2011/ 3/ 

 M1  /21  مسرح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ (سند التوراة نقدحلقة بحث )سيمنار( بعنوان: ) 5
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 م2012/ 10/ 
6   
   

 

 

 المؤتمرات -6

 :أ ـ المؤتمرات
 التاريخ الجهة عنوان المؤتمر م
مستقبل العلوم اإلنسانية واالجتماعية في مؤتمر) 1

 (التعليم الجامعي
العربية  جامعة اإلمارات
 م2001إبريل  3-1من  المتحدة بالعين.

مؤتمر )دور المؤسسات المصرفية في االستثمار  2
 والتنمية(

 م .2002مايو  8 – 7 جامعة الشارقة

 مؤتمر) العولمة التعامل والتفاعل(. 3
جامعة اإلمارات العربية 

 م .2003/  3/  24 – 23 المتحدة بالعين

مؤتمر ) حاضر العالم اإلسالمي عوامل التخلف و  4
 النهوض(

تمر العلمي الخامس المؤ 
لكلية الشريعة في جامعة 

 الجرش الهلية.
 م.2003/  10/  16 – 14

م،الموافق 1424ذي الحجة 7إلى5 وزارة الحج بمكة المكرمة ( 2مؤتمر )مكة عاصمة الثقافة اإلسالمية  5
 م . 2004يناير  29يناير إلى 27

مؤتمر ) اإلعجاز العلمي السابع في القرآن  6
 م.2004 زة القرآن الكريم بدبيجائ والسنة(

هـ  1428الول ربيع30–28 جامعة الشارقة مؤتمر )الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي( 7
 م2007/  4/  18 -16الموافق

مؤتمر )إسهامات المسلمين والعرب العلمية في  8
 م2008/ 3/ 27-24 جامعة الشارقة خدمة اإلنسانية(

في اإلسالم ومنهجه  مؤتمر)أصول النظام الجنائي 9
 في حفظ المدنية(

/ كلية جامعة الشارقة
 م.2008/ 4/ 30-29 القانون 

الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي  10
 الدولي

دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة / الشارقة

هـ/ 143جمادى اآلخر 1-5
 م.2009/إبريل/ 30ـ26الموافق

كلية الشريعة والدراسات  اإلسالمي مؤتمر الحوار مع اآلخر في الفكر 11
 م2007 اإلسالمية

 منهاج البحث والتأليف في العقيدة اإلسالمية 12
كلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي/ مجموعة 
بحوث العقيدة والديان 

 والمذاهب المعاصرة.
 م2009

 مؤتمر التفسير الموضوعي لقرآن الكريم  13
 )واقع وآفاق(

راسات كلية الشريعة والد
اإلسالمية / جامعة 

 الشارقة
 م.2010/ 4/ 

مركز المير عبد  الوعي الحضاري فاعلية وتمكين وشهود 14
 م2010/ 5/ 15 المحسن بن جلوي 

 مؤتمر أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية 15
جامعة الشارقة / كلية 
الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية
 م2011/ 5/  10ـ  9
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 التاريخ الجهة عنوان المؤتمر م
 لفكر اإلسالمي: ضروراته وآفاقهالتنوير في ا 16

/ جامعة كلية دار العلوم
 م2012أبريل  24ـ  23 القاهرة

 م29/3/2013-26 وزارة الوقاف الكويتية ةالتاسع الدورةمؤتمر مجمع فقهاء الشريعة ب 17

 م2013 العالمي ألصول الفقهمؤتمر ال 18
جامعة العلوم اإلسالمية 

 م.2013/ 10/ 24 -23 الماليزية 

19 
مؤتمر )نوازل المرأة خارج ديار اإلسالم( 

هـ 1435جماد أول/  26 – 24 وزارة الوقاف الكويتية الدورة العاشرة 
 م2014/ 4/  27 -25الموافق 

مؤتمر الغذاء والدواء في ضوء  20

 المستجدات من منظور الفقه اإلسالمي
جامعة الشارقة / كلية 

 م2014/ 17-16 الشريعة

الدولي األول في التمويل  مؤتمر الشارقة 21

 اإلسالمي
 م6/11/2014 – 5 جامعة الشارقة

المؤتمر الثاني لتاريخ العلوم عند العرب  22

 والمسلمين 
 م2014/ 11/12 – 8 جامعة الشارقة

المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم  23

 الفضاء والفلك
 م2014/ 11/12- 8 جامعة الشارقة

 انالحكمة في الثقافة واألدي 24
الجامعةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةالمية 

 ماليزيا

/ 9/ 28 -27الثالثاء واألربعاء 

 م2016

25 
 

المةةةؤتمر األول لتةةةاريخ العلةةةوم التطبيقيةةةة والطبيةةةة 
 عند العرب والمسلمين  

جامعة اإلمام محمد بن 
-2الثالثاء واألربعاء والخميس:  سعود اإلسالمية

4/5 /2017 

 

الندوات: -ب   

خالتاري الجهة عنوان الندوة م  

ندوة رعاية الطفولة في اإلسالم والمؤسسات  1
 المتخصصة

جامعة الشارقة، كلية الشريعة 
 م1998ديسمبر. 17 – 16 والقانون 

 م1998 الدائرة الصحية بدبي ندوة عن عملية زرع الرحام 2
 ندوة مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة 3

جامعة الشارقة، كلية الشريعة و 
 م .2001إبريل  19 – 17 القانون.

 ندوة االحتشام والسلوك العام وأثره في المجتمع 4
جامعة الشارقة، كلية الشريعة 

 م.2001أكتوبر  24 – 23 والدراسات اإلسالمية.

 ندوة نحو فقه سديد لواقع أمتنا المعاصر 5

مركز المير عبد المحسن بن 
جلوي للبحوث والدراسات 

 اإلسالمية
 م.2002أكتوبر /  26

ندوة القرآن الكريم و الجهود المبذولة في خدمته من  6
 م2003 جامعة الشارقة كلية الشريعة القرن الرابع عشر الهجري حتى اليوم . بداية القرن 

جامعة الشارقة / كلية الشريعة  ندوة ) الطالق السباب اآلثار العالج ( 7
 و الدراسات اإلسالمية

هـ 1425ربيع الول  2 – 1
 م2004/  4/ 22- 21/ 
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ندوة ) الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية من  8
 بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم (

جامعة الشارقة / كلية الشريعة 
 و الدراسات اإلسالمية

هـ 25-26/3/1426
/ 5/ 5-4الموافق : 

 م.2005
 م.25/1/2006-22 جامعة الشارقة (بني على المخرجات وآليات التقويمندوة )التعليم الم 9

جامعة الشارقة / كلية الشريعة  ندوة )القضاء الشرعي في العصر الحاضر( 10
 .م 2006/ 4/  13 – 11 اإلسالمية و الدراسات

ندوة )الملتقى السنوي الثاني للبحث العلمي في  11
 م2006/  5/  3 – 2 جامعة الشارقة جامعة الشارقة (

 كريم في الدراسات االستشراقية(ندوة )القرآن ال 12
مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف / المدينة 

 المنور /
هـ 16-18/10/1427

 م 9/11/2006-7  الموافق

ندوة )التيسر في الحج في ضوء نصوص الشريعة  13
 ومقاصدها(

وزارة الحج / المملكة العربية 
 / السعودية

هـ 1427ذي الحجة  3 – 2
ديسمبر  24 – 23الموافق 
 م .2006

ندوة )مدى مواءمة التشريعات التجارية لألوضاع  14
 م.2007/ 5/ 3 جامعة الشارقة/ طلية القانون  االقتصادية الراهنة في دولة اإلمارات(

ندوة )الزمة المالية المعاصرة في ضوء الشريعة  15
 اإلسالمية(

جامعة الشارقة/ كلية الشريعة 
 والدراسات اإلسالمية

هـ، 1430دى اآلخر جما 12
 م.2009/ 5/ 7الموافق 

مناهج البحث والتأليف في العقيدة )ندوة  16
 (اإلسالمية

مجموعة بحوث العقائد والديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة 

 الشارقة

/ جمادى اآلخر/ 15
/ 5/ 10: هـ/ الموافق1430
 م.2009

  م.2013/ 3/  31 – 30 استانبولكلية اإللهيات / جامعة  ندوة اإلمام الشافعي العالمية 17
الندوة الدولية النضال الشرعي في اإلسالم  18

 م2016/ مارس/ 16-15 جامعة لوفان بروكسل بلجيكا ومكافحة التطرف والعنف

 

الدورات -7  
 

 الدورات التي حضرتها: -أ 

 تاريخها الدورة م
 ية / الرياضمكتبة الملك فهد الوطن دورة في تصنيف الكتب على نظام ديوي  1

 جامعة الشارقة دورة في تعليم اللغة اإلنجليزية مدة شهرين 2

 جامعة الشارقة دورة في كيفية وضع أسئلة االمتحان )ليوم واحد( 3

 جامعة الشارقة دورة في الكمبيوتر 4

 م.2004/ 5/ 24جامعة الشارقة،  ورشة العمل في تقييم مخرجات البرامج التعليمية. 5
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 تاريخها الدورة م
 م .2004/ 12/ 11جامعة الشارقة، خطة تقويم البرنامج العلمي. ورشة عمل 6

/ 6/ 20/ إلى 4/ 2جامعة الشارقة  (icdlالحصول على الشهادة الدولية لقيادة الكومبيوتر ) 7
 م.2005

 م23/2/2007-22جامعة الشارقة، دورة )إكسل( 8

 م2007جامعة الشارقة، أبريل/  دورة )بورتل ( 9

 م2007جامعة الشارقة،  حول نظام البالك بورددورة تدريبية  10

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الفترة من  دورة ) التخطيط التكتيكي واالستراتيجي في مؤسساتنا( 11
 م.2007/ 19/8ولغاية  18

 20مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الفترة  دورة )تنمية المهارات القيادية والسلوكية  ( 12
 م.2007 /8/

 ديسمبر 17 -16جامعة الشارقة. دورة التخطيط االستراتيجي. 13

 م2008جامعة الشارقة. نوفمبر/  دورة التخطيط االستراتيجي للجامعة 14

 م2008جامعة الشارقة.  دورة ) تنمية مهارات أعضاء التدريس .. االختبارات والعالمات( 15

 م2008جامعة الشارقة،  دورة بانر. 16

 -12التدريب والدراسات القضائية،  معهد دورة الرضا الوظيفي. 17
 م2009/ 5/ 13

جامعة الشارقة، فصل الخريف /  الدورة التدريبية في التقنيات التعليمية. 18
 م.2009/2010

 م2010جامعة الشارقة/  دورة تدريبية ماكروسفت أوفس 19

 م2012/  19/2ـ 7دى اإلسالمي المنت ندوة في فقه التزكية )شرح الحكم العطائية( 20

 م2012/ 6/ 6جامعة الشارقة :  حول إعداد تقارير أداء المساق والبرنامج الكاديمي عمل الورشة  21

 م2012/ 12/ 4جامعة الشارقة :  ورشة عمل حول آليات تقويم البرامج الكاديمية والمساقات 22

 م2012/ 12/ 6جامعة الشارقة :  مية أسس وآليات تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت العل 23

 م2015/ 2/ 10جامعة الشراقة  الحاسب االفتراضي  24

 م2015/ 2/ 12جامعة الشراقة   (أداة الواجبات و أداة كشف نسبة االقتباسدورة بالك بورد في ) 25

 م2015/ 2/ 12جامعة الشراقة  (دورة بالك بورد في )مركز التقديرات 26

مركو التعليم المستمر  والتطوير المهني في  دي ومهارات التغيير والتخطيط االستراتيجيالتميز القيا 27
 م4/6/2015-31/5جامعة الشارقة: 

عمادة ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية  الفاعلية المؤسسية واالعتماد الكاديمي 28
 م26/11/2015واالعتماد 
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 تاريخها الدورة م
 م2017/ 3/ 2يوم الخميس  اإلرشاد الكاديمي  29

 م8/3/2017-6 المحاضرة الفعالة 30

 

 الدورات التي شاركت فيها:ب ـ 

 التاريخ الدورة م

 م2006/ 2/ 27ـ 18 .فقه المرأة المعاصرة وآداب البيت المسلم 1

دورة في مجال البحث العلمي بجانبيه النظري والعلمي في ميدان الدراسات القرآنية والسنة  2
 الصولوالعقيدة اإلسالمية والفقه و 

/ 7/ إلى 10/ 26 – 29
 م2006/ 11

دورة في مجال البحث العلمي بجانبيه النظري والعلمي في ميدان الدراسات القرآنية والسنة  3
 .والعقيدة اإلسالمية والفقه والصول

 م2007/ 2/ 8 – 4

 م2007/ 3/ 27 -21 دورة تدريبية على طرق تدريس التربية اإلسالمية. 4

 م3/6/2008 .المتحاناتورشة مخرجات ا 5

 م21/2/2009 .ورشة إعادة النظر في خطة مساق الثقافة اإلسالمية 6

 م 2012/ يونيو/ 6 ورشة العمل حول إعداد تقارير أداء المساق والبرامج  الكاديمية. 7

هـ الموفق 11/11/1434 ورشة منظومة المؤهالت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج. 8
 م.2013/ 17/9

هـ الموافق 1435/محرم/6 ورشة تقويم مخرجات التعليم وبناء االختبارات 9
 م2013/ 11/ 9

يوم الحد الموافق  توثيق معايير ضمان الجودة في البرامج والمساقات 10
 م05/06/2016
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 )بعد آخر تقييم(  مشاريع بحثية بينية مشتركة -9

 السنة وعأسماء المشاركين في المشر  عنوان المشروع البحثي م

 (الثقافة اإلسالمية)كتاب  1

 وهو يدرس اآلن في الجامعة

أ. د. فتحي الزغبي، أ. د. مصطفى 
مسلم، أ. د. صالح رضا، أ. د. ياسر 

 الشمالي، د. أحمد عباس بدوي.

 م2008/2009

2    

 

 مشاريع بحثية: هـ. 

 السنة أسماء المشاركين في البحث عنوان البحث م

 ( في الديان مذكرة في دراسات)  

 يدرس للطالب الكلية قرر من قبل القسم

   جامعة الشارقة

   جامعة الشارقة )الملل والنحل(مذكرة  
 

. عضوية الجمعيات العلمية وهيئات تحرير الدوريات وتحكيم البحوث العلميةو  

 الدولة اسم الجمعية العلمية م

 ية المتحدة / الشارقةاإلمارات العرب جمعية المحافظة على اللغة العربية 1

 

 الصفة في هيئة التحرير عنوان الدورية م

 الهيئة االستشارية مجلة عيدان الخيل  1
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 هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  2

 

  

 عضوية الجامعية:

 عةالصفة في الجام الجامعة م

 لجامعةا عضو هيئة أمناء جامعة األندلس للعلوم 1

 

 ي ـ تحكيم أبحاث 

 عنوان الدورية عنوان البحث المحّكم م

 م2005جامعة الشارقة /  تحكيم أبحاث ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة 1

 مجلة جامعة الشارقة العلمانية بين االعتناق الغربي والرفض اإلسالمي 2

 الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية تحكيم أبحاث المؤتمرات التي تقيمها كلية الشريعة 3

 مجلة جامعة الشارقة المؤيدات النبوية في إثبات الدعوة إلى اإلسالم 4

5 
تحكيم أبحاث مؤتمر أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه 

 في حفظ المدنية
 كلية القانون 

6 
لترقية لتحكيم إنتاج العلمي لدكتورة في جامعة الملك فيصل 

 لدرجة أستاذ مشارك
 جامعة الملك فيصل

 مجلة جامعة الشارقة القدوة قبل أن تسقط العمامة 7

 مجلة جامعة الشارقة عولمة المرأة في المجتمعات المسلمة 8
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 عنوان الدورية عنوان البحث المحّكم م

9 
منهج القرآن الكريم العقلي والحواري في تصحيح عقائد أهل 

 الكتاب
 مجلة جامعة الشارقة

 مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  ميالكون واإلنسان والعالقة بينهما في التصور اإلسال 10

11 
لة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية تحكيم أبحاث في مج

 جامعة الكويت
 م3013جامعة الكويت / 

12 
لة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أبحاث في مجتحكيم 

 جامعة قطر
 م2013جامعة  قطر / 

13 
تدريس في جامعة تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة ال

 طيبة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك
 م2013جامعة طيبة / 

14 
في جامعة  عضو هيئة التدريسلتحيكم إنتاج البحث العلمي 

 الكويت للترقية إلى رتبة أستاذ
 هـ2014جامعة الكويت / 

15 
تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في الجامعة 

 تبة أستاذ مشاركالردنية للترقية إلى ر 
 م2014الجامعة الردنية / 

16 
تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في جامعة آل 

 البيت للترقية إلى رتبة أستاذ  
 م2014جامعة آل البيت / 

17 
تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في كلية 

 اذ مشاركللترقية إلى رتبة أستفي الكويت التربية الساسية 
 م2014كلية التربية الساسية الكويت / 

18 
تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في جامعة 

 الملك عبد العزيز للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك
 م2014جامعة الملك عبد العزيز / 

 م2014جامعة الكويت / تحيكم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في جامعة  19
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 عنوان الدورية عنوان البحث المحّكم م

 بة أستاذالكويت للترقية إلى رت

20 
دراسة  ، وحكم اإلسالم فيهارقَيُة النصارى للمسلمين ماهيتها

 وصفية
 م2016مجلة جامعة الشارقة/ 

 تقييم أبحاث ترقية إلى درجة أستاذ ، ستة أبحاث . 21
جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية  

 م2016

 م.2016مجلة جامعة الشارقة   تحليليَّة دراسة -يديةالشرقية التقل الديان في الرموز فلسفة 22

 م2016جامعة آل البيت  -إحدى عشر بحثا –تحكيم أبحاث ترقية إلى درجة أستاذ  23

24   

 

النشطة اإلدارية بالجامعة -8  
 

 ساهمت في النشطة التالية )ضع عالمة(:

O رئيس قسم   O منسق برنامج 

 يات طالبيةمشرف على جمع O   منسق تدريب √

 عضو في فريق على مستوى الكلية أو الجامعة أو الدولة √

O ............................................... )أخرى )أذكر 

 التاريخ الواجبات النشاط م

 م1998/ 1997 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو مجلس الكية 1
 م2000/ 1999 اإلسالمية كلية الشريعة الدراسات عضو اللجنة الثقافة 2
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 التاريخ الواجبات النشاط م

 م2000/ 1999 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة المكتبة 3
 م2000/ 1999 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة المعادلة 4
 م.2001/ 200 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة المكتبة 5
 م.2001/ 200 سات اإلسالميةكلية الشريعة الدرا عضو اللجنة الثقافة 6
 م.2001/ 200 قسم الشريعة عضو لجنة االمتحانات 7

8 
عضو لجنة ندوة مقتضيات الدعوة في 

 ضوء المعطيات المعاصرة
 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

هـ/ 1422محرم 23-25
 م2001إبريل  19ـ 17

 م2002/ 2001 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو اللجنة الثقافة 9
 م2002/ 2001 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية اإلشراف على جمعية الطالبات 10

11 
منسق لجنة إعداد المادة العلمية 

 لإلنترنت عن الكلية
 م2003/ 2002 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

 م2002/2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة اإلرشاد الكاديمي 12
 م.2004/ 2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية اإلشراف على جمعية الطالبات 13

14 
منسق لجنة إعداد المادة العلمية 

 لإلنترنيت عن الكلية
 م.2004/ 2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

 م.2004/ 2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو اللجنة المكتبية 15
 م.2004/ 2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية جنة الثقافةعضو الل 16
 م.2004/ 2003 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة تدريب الطلبة 17
 م.2004/ 2003 جامعة الشارقة عضو لجنة ضبط السلوك العام 18
 2005/ 2004 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة التدريب في الكلية 19
 م2004/2005 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية مشرف على جمعية الطالبات 20
 2006/ 2005 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية منسق لجنة المادة العلمية لألنترنيت 21

22 
عضو لجنة برنامج الماجستير في 

 العقيدة والمذاهب المعاصرة
 م2006/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية
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 م2006/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة البحث العلمي 23
 م2006/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة التدريب العلمي للطالب 24
 م2006/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة خدمة المجتمع 25

26 
عضو اللجنة اإلعالمية وشؤون 

 يتاالنترن
 م2006/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

27 
عضو لجنة إعداد برنامج مؤتمر 

 الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي
 م2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

28 
منسق لجنة اإلشراف على جلسات 
مؤتمر الحوار مع اآلخر في الفكر 

 اإلسالمي
 م2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

 م2007/2008 قسم أصول الدين منسق لجنة اعتماد لقسم أصول الدين 29

30 
عضو لجنة دراسة مشروع القيام 

 برحلتين علميتين سنوياً 
 م2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

31 
عضو لجنة مراجعة ومقارنة الخطة 

 القديمة بالخطة الجديدة.
 م2007/2008 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

 م.2008م/2007 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية منسق اللجنة االجتماعية 32

 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضوية لجنة البحث العلمي 33
 م.2008م/2007
2010 /2011 

 م.2007/2008 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة معادلة المساقات 34

35 
قارنة الخطة عضو لجنة مراجعة وم
 القديمة بالخطة الجديدة

 م.2007/2008 قسم أصول الدين

 م.2007/2008 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو لجنة إعداد مخرجات المساقات 36

37 
عضو لجنة التنسيق بمركز التعليم 

 المستمر
 م2007/2008 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية
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38 
نائي عضو مؤتمر)أصول النظام الج

 في اإلسالم ومنهجه في حفظ المدنية(
 م2008 كلية القانون 

39 

عضوية لجنة التسويق لبرامج كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 واستقطاب طالب الثانوية المؤهلين
 م2008/2009 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

40 
عضو لجنة دورة إعداد الئمة 

 والخطباء
 م2009 ت اإلسالميةكلية الشريعة الدراسا

41 
عضو لجنة التقرير السنوي للقسم 

 للعام الجامعي.
 م.2009/ 2008 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

42 
عضو لجنة تأليف الكتاب المقترح 

 لمساق الثقافة اإلسالمية.
 م.2008/2009 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

43 
عضو مجموعة بحوث العقائد والديان 

 ذاهب المعاصرة.والم
 م2008/2009 عمادة البحث العلمي

44 
عضو ندوة مناهج البحث والتأليف في 

 العقيدة اإلسالمية.
مجموعة بحوث العقدية والديان 

 والمذاهب المعاصرة.
 م2009

45 
منسق لجنة موقع الكلية على 

 االنترنيت.
 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية

 م2008/2009
2010/2011 

46 
لجنة النظر في وضع خطة  عضو

 لكتاب الثقافة اإلسالمية
 م2008/2009 قسم أصول الدين/ عضو

 م2008/2009 قسم أصول الدين/ منسق لجنة قياس مخرجات مساق القسم 47
 م2008/2009 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو مجلس الكلية 48

49 

عضو لجنة متابعة اإلعداد العتماد 
الماجستير في  النهائي لبرنامج
 التفسير والحديث

 م2008/2009 قسم أصول الدين
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50 
منسق لجنة اإلعداد العتماد لبرنامج 
الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، 

 ولبرنامج والحديث الشريف
 م2009/2010 قسم أصول الدين

 م2009/2010 قسم أصول الدين عضو لجنة البحث العلمي 51

52 
مج عضو لجنة وضع خطط برنا

 الدكتوراه في التفسير  والحديث
 م2009/2010 قسم أصول الدين

53 
تحكيم تصفيات مسابقة الربعين 

 النووية الدورة الثانية
 جمعية الحديث الشريف

الولى جمادى  6
/ إبريل 21هـ/ 1431
 م2010

54 
مقرر لجنة الدراسات العليا في قسم 

 أصول الدين
 م2011/ 2010 قسم أصول الدين

55 
لجنة الخطط والمناهج  عضو

 واالعتماد والنظام الدراسي
 م2011/ 2010 كلية الشريعة

 م2011/ 2010 كلية الشريعة عضو اللجنة االجتماعية 56

57 
منسق لجنة اإلشراف على موقع 

 الكلية على االنترنيت
 م2011/ 2010 كلية الشريعة

 م2011/ 2010 كلية الشريعة عضو لجنة البحث العلمي 58

ضو لجنة الخطط والمناهج ع 59
 واالعتماد والنظام الدراسي

 م2011/ 2010 كلية الشريعة

عضو لجنة وضع خطة لمسار التربية  60
 اإلسالمية.

 م2011/ 2010 كلية الشريعة

منسق لجنة اإلشراف على موقع  61
 الكلية على االنترنت

 م2012/ 2011 كلية الشريعة

لجنة الخطط والمناهج واالعتماد  62
 النظام الدراسيو 

 م2012/ 2011 كلية الشريعة
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 م2012/ 2011 كلية الشريعة لجنة الجداول الدراسية 63
 م2012/ 2011 كلية الشريعة اللجنة االجتماعية 64
 م2013/  2012 منسق لجنة الجداول الدراسية 65

66 
لجنة الخطط والمناهج واالعتماد 

 والنظام الدراسي
 م2013/  2012 كلية الشريعة

 م2013/  2012 كلية الشريعة اللجنة االجتماعية 67

لجنة إعداد خطة برنامج لحلقة  68
 إعالمية تلفزيونية خاصة بالكلية 

 م2013/  2012 كلية الشريعة

 م2013/2014 كلية الدراسات العليا والبحث العملي عضوية لجنة الدراسات العليا 69
 م2014/2015 جامعة الشارقة عضو مجلس العمداء 70

ضو المجلس االستشاري الكاديمي ع 71
  الشارقة جامعةل

 م2014/2015 جامعة الشارقة

72 
عضوية الهيئة العليا لمركز الشارقة 
اإلسالمي للدراسات والبحوث المالية 

 اإلسالمية
 م2014/2015 جامعة الشارقة

عضو في الهيئة االستشارية لكلية  73
 القانون 

 م2016/ 2014 جامعة الشارقة

 م2016/2017 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  / منسقلجنة ضبط السلوك  74
 م2016/2017 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  اللجنة االجتماعية / عضو 75
 م2016/2017 قسم أصول الدين لجنة الدراسات العليا / عضو 76
 م2016/2017 قسم أصول الدين لجنة الترقيات / عضو 77
 م2017/ 2016 جامعة الشارقة  تظلم أعضاء الهيئة التدريس لجنة 78
 م2017/2018 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية لجنة قضايا طالبية وضبط السلوك 79
 م2017/2018 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية لجنة البحث العلمي  80
 م2017/2018 جامعة الشارقة عضو هيئة تحرير مجلة الشارقة 81
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 لدراسات اإلسالمية للعلوم الشرعية وا
 

 :الجوائز 

 م، عمادة شؤون الطالبات المشرف المتميز في مجال النشطة الطالبية2004ـ  2003جائزة التميز 


