ْ

ر
ميِّة ِّ
السِّ ِّ
العل ِ
يةِِّّ ِ
للدكتور

حسن هبشان

سبتمرب 2021م

1

املعلوماتُ الشخصيَّة
االسم

حسن س ِال هبشان

الرتبة األكادميية

أستاذ مشارك

املسمى الوظيفي

أستاذ الدراسات القرآنية املشارك

عنوان العمل احلالي

جامعة الشارقة /كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية – قسم أصول الدين
ص.ب ]27272 [ :

hhabshan@sharjah.ac.ae

الربيد اإللكرتوني

املؤهالت العلمية
الكلية واجلامعة املاحنة

البلد

املؤهل

جامعة القاهرة

مجهورية مرص

كلية دار العلوم

العربية

جامعة القاهرة

مجهورية مرص

كلية دار العلوم

العربية

دبلوم ماجستري ()1

جامعة القاهرة

مجهورية مرص

يف الرشيعة اإلسالمية (خاص)

كلية دار العلوم

العربية

اجلامعة اليمنية – كلية اآلداب

اليمن

دكتوراه
يف الرشيعة اإلسالمية
( التفسري والقراءات)
ماجستري
يف الرشيعة اإلسالمية
( علوم القرآن والقراءات)

دبلوم ماجستري ()2
يف الدراسات اإلسالمية (عام)

ليسانس
يف القرآن الكريم وعلومه
(ومعه القراءات السبع املتواترة)

جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

الكلية العليا للقرآن الكريم

اليمن

سنة التخرج
2010م

التقدير
( امتياز )
مع مرتبة الرشف األول

2006م

2003م

____

2000م

____

-1995

جيد جدا مرتفع

1999م

() %86

وقد تم معادلة مجيع الشهادات من وزارة التعليم العايل بدولة اإلمارات العربية املتحدة
2

ممتاز

اخلربات التدريسية
الرتبة العلمية

اجلامعة

جامعة الشارقة

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

جامعة الشارقة

15يناير 2019م

اآلن

16سبتمرب 2014م 14يناير 2019م

أستاذ مساعد

جامعة الدمام باململكة العربية السعودية

أكتوبر 2011م

سبتمرب 2014م

أستاذ مساعد

جامعة حضموت للعلوم والتكنولوجيا

يوليو 2010م

أكتوبر 2011م

معيد /حماضر

جامعة حرضموت للعلوم والتكنولوجيا

2000م

يونيو 2010م

م
1

من

اىل

اخلربات اإلدارية
منسق قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية  -جامعة الدمام  -السعودية

2013 -2012م

اجلوائز العلمية
م

اسم اجلائزة

اجلهة املاحنة

السنة

1

جائزة جامعة الشارقة للتميز يف جمال التدريس

جامعة الشارقة

2021/2020م

جائزة الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم  -حاكم ديب "رعاه الل"

جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم

(مسابقة أيام اخلري  -علمية ثقافية ) ضمن العرشة األوائل بالدولة

اإلمارات العربية املتحدة

2

3

جامعة حضموت

جائزة الباحث املتميز يف الدراسات العليا

للعلوم والتكنولوجيا

2019م

2010م

االستشارات العلمية

 عضو جملس أمناء (جائزة الشيخ سال بن حم للتميز ِالعلمي )  ،اإلمارات – العي

 -2017اآلن

 -عضو هيئة التحرير وحمكم بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

 -2017اآلن

 -عضو حمكم بوحدة الدراسات والبحوث بجائزة ديب الدولية للقرآن الكريم – إمارة ديب  -اإلمارات

 -2014اآلن

 حمرر مساعد وعضو مراجع بمجلة (الرصاط) كلية العلوم اإلسالمية للبحوث والدراساتاإلسالمية القارنة  -جامعة اجلزائر1
3

2016م -اآلن

 حمرر مساعد وعضو مراجع بمجلة (البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية) ،مرب الرشيعة بجامعة اجلزائر – 2116 1اآلن -عضو حمكم بمجلة ( مدونة الدراسات) بالنتدى اإلسالمي بإمارة الشارقة  -اإلمارات

 – 2019اآلن

 -عضو هيئة حتكيم (مراجع) جملة ( املنهل للبحوث والدراسات اإلسالمية)  -اجلزائر

نوفمرب 2020م -اآلن

 -عضو هيئة حترير جملة كلية الرتبية  -جامعة حضموت للعلوم والتكنولوجيا.

2011 – 2010م

اإلنتاج العلمي
أوالً :الكتب املطبوعة
م
1

2

3

عنوان الكتاب

مكان وتاريخ النشر

دار النشر

( توجيه املفرسين ِ
للقراءات املختارة للقرآن الكريم حتى هناية

اإلمارات  -ديب

جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم

2013م

وحدة البحوث

( التواتر يف ِ
القراءات القرآنية وما أثري حوله من شبهات )

اإلمارات  -ديب

جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم

[ رسالة املاجستري ]

2013م

وحدة البحوث

القرن الرابع اهلجري )

[ رسالة الدكتوراه]

جامعة الشارقة

كتاب [ الـم ِ
وضح يف علو ِم القرآن ] ،تأليف مشرتك

2019م

اختصار العالمة حممد بن عمر بحرق احلضمي (ت930:هـ)
حتقيق وتعليق

5

اجلامعة لشؤون البحث العلمي
والدراسات العليا
مقبول للنرش

مترص من كتاب ( التبيان يف ِ
آداب حلة القرآن)
4

إصدار  ،177بمكتب نائب مدير

اإلمارات – ديب

بجائزة ديب الدولية للقرآن الكريم

2019م

– وحدة البحوث ،وسينرش يف
شهر أكتوبر 2021م

كتاب ( أحكام التالوة وقواعد التجويد ) 3-1

-

نظري -تطبيقي

4

-

ثانيا :البحوث املنشورة واملقبولة للنشر
م
1

2

3

عنوان البحث

بيانات النشر

مكان النشر

الفتوة يف القرآن الكريم

بحث مقبول للنرش بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية

اإلمارات-

دراسة موضوعية

والدراسات اإلسالمية 21 ،سبتمرب 2021م ( بحث مشرتك)

الشارقة

سورة الــقــارعـــــة

بحث مقبول للنرش بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية

اإلمارات-

دراسة حتليلية

والدراسات اإلسالمية16 ،يونيو 2021م ( بحث مشرتك )

الشارقة

الداللة بي النظرية والتطبيق

بحث مقبول للنرش بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية

اإلمارات-

دراسة تطبيقية من سورة األنفال

والدراسات اإلسالمية 24 ،مارس 2021م (بحث مشرتك)

الشارقة

بحث مقبول للنرش بمجلة (الرصاط) كلية العلوم اإلسالمية
4

الكلمة القرآنية  -الكوثر

للبحوث والدراسات اإلسالمية القارنة  -جامعة اجلزائر12 ،

اجلزائر

مارس 2021م(.بحث مشرتك)
5

6

7

8

أثـر أسباب النزول يف ترجيح املعنى عند
املفرسين

بحث منشور بـ "جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية"
مرب الرشيعة  -جامعة اجلزائر  ،1العدد األول ( التسلسل
رقم )27الجلد اخلامس عرش – أكتوبر 2020م.

[ الشبهات حول اإلمام أيب بكر حممد بن

بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية

احلسن النقاش (ت  351 :هـ) وتفسريه

والدراسات اإلسالمية ،الجلد  ،17العدد  ،2ربيع الثان

"شفاء الصدور" والرد عليها ]

1442هـ  /ديسمرب 2020م ( بحث مشرتك)

املناسبات يف التفسري الكبري لفخر الدين

بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية

الرازي (606هـ)" نامذج تطبيقية من سورة

والدراسات اإلسالمية ،الجلد  ،18العدد  ،1ذو القعدة

الرحن "

1443هـ  /ديسمرب 2021م ( بحث مشرتك)

املناسبات يف التفسري الوسيط للقرآن الكريم
" أمثلة تطبيقية عىل سورة البقرة "

اجلزائر

بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية
والدراسات اإلسالمية ،الجلد ( -)16العدد ( )2ديسمرب
2019م

5

اإلمارات-
الشارقة

اإلمارات-
الشارقة

اإلمارات-
الشارقة

9

10

11

12

13

14

ِدالالت قِصة أصحاب السبت
يف القرآن الكريم

بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية
والدراسات اإلسالمية ،الجلد ( -)16العدد ()1
شوال 1440هـ /يونيو 2019م

[ مقومات مدرستي القرآن والتفسري عند بحث منشور بـ "جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية"
مرب الرشيعة جامعة اجلزائر  ،1العدد  - 15ديسمرب 2017م

اإلمارات-
الشارقة

اجلزائر

عبد الل بن مسعود رض الل عنه ]
[ ِداللة ال ِقراءات القرآنية عند أيب عمرو بن

بحث منشور بـ " حولية كلية أصول الدين  -جامعة األزهر

مجهورية مرص

العالء]

بالقاهرة" .العدد الثالثي ،ديسمرب 2017م .

العربية

[ جلنة مجع القرآن الكريم يف العهد البكري :
الدواعي واألهداف واخلطة التنفيذية ]

بحث منشور بمجلة (الرصاط) كلية العلوم اإلسالمية
للبحوث والدراسات اإلسالمية القارنة  -جامعة اجلزائر ،
العدد اخلامس والثالثي  -يوليو 2017م

(مترص من كتاب االستغناء بالقرآن )

بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات القرآنية بمجمع

للعالمة حممد بن عمر بحرق احلضمي

اللك فهد لطباعة الصحف الرشيف  ،العدد ( ،)13السنة

(ت930:هـ) دراسة وحتقيق

التاسعة ،الحرم 1435هـ  -نوفمرب 2014م.

[ املفاضلة والرتجيح بي القراءات
" نامذج تطبيقية مؤصلة " ]

اجلزائر

الدينة النورة-
السعودية

بحث منشور بـ "جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية "
مرب الرشيعة  -جامعة اجلزائر  ( 1بن يوسف بن خدة ) ،العدد

اجلزائر

الثان عرش  -شهر يناير 2017م -
بحث منشور بمجلة (الرصاط) كلية العلوم اإلسالمية

15

[ أثـر تنوع القراءات املتواترة يف

للبحوث والدراسات اإلسالمية القارنة  -جامعة اجلزائر -

األحكام العقدية ]

السنة ( -)18العدد ( ،)33رمضان 1437هـ  -يوليو

اجلزائر

2016م
16

17

[ ِعلم توجيه القراءات وصلته بالعلوم

بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية،

اإلمارات-

الرشعية والعربية ]

الجلد ( ، )13العدد ( - )1رمضان 1437هـ /يونيو 2016م

الشارقة

[ العرضة األخرية للقرآن الكريم وأثرها

بحث منشور بمجلة قطاع أصول الدين بجامعة األزهر

مجهورية مرص

يف منهج القراءة واإلقراء ]

بالقاهرة – العدد  - 10اجلزء األول1436 ،هـ 2015 -م

العربية

6

ثالثاً :املؤمترات والندوات العلمية
م

عنوان البحث

اسم املؤمتر أو الندوة

مكان وتاريخ املؤمتر
كلية العلوم اإلسالمية بجامعة

الؤمتر الدول الثالث للدراسات اإلسالمية
1

العارصة والقضايا الستجدة 2020م ،حتت

النبات يف القرآن الكريم

الدينة العالية بالتعاون مع كلية

عنوان:

دالالت وفوائد

الدراسات اإلسالمية باجلامعة

( األوبئة واألمراض من املنظور اإلسالمي)

" شجرة اليقطي أنموذجا "

الوطنية الاليزية

مؤمتر افرتاض عرب اإلنرتنت  -برنامج الزووم

ديب – اإلمارات

اللهجة احلضمية وارتباطها

مشرتك

املجلس الدويل للغة العربية -

الربانيون  ..وراثة النبوة

 30-27رجب 1437هـ
سيؤن -حرضموت

ــــــ

وعظم املسئولية

بحث

 7-4مايو 2016م

بالقرآن الكريم ولسان العرب

اإلمارات  -ديب
3

بحث

 30-29سبتمرب 2020م

املؤمتر الدويل اخلامس للغة العربية،
2

نوع املشاركة

أكتوبر 2010م

منفرد

حضور

رابعاً :املقاالت املنشورة
م

عنوان املقال

1

(متعة االمتحانات  ..طريق النجاح )

2

اإلضافة يف جمال البحث العلمي

التاريخ

اجمللة  /الكتاب
الكتاب السنوي لدرسة منارة الشارقة اخلاصة
 العدد األول ،ص119جملة النرب بجامعة الشارقة

مايو 2015م
مارس 2020م

اإلشراف على رسائل املاجستري
تاريخ اإلشراف
ونوعه

م

عنوان الرسالة

الطالب/ة

1

جهود أيب ِجملز السدوس يف القراءات القرآنية

أروى أمحد باشا

الكليات الترشيعية يف القرآن الكريم وأثرها يف

حممد بوسف

2021/09/9م

استنباط األحكام

السعدي

( مشرتك)

2

7

2021/05/25م
منفرد

احلالة
ـــــ
ـــــ

اجلامعة
جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة

املناسبات النصف األول من جزء قد س ِمع من خالل
3

التفسري الكبري لفخر الدين الرازي (ت606 :هـ) " مريم حممد عبد
مجعا ودراسة ومقارنة" ،مع نظم الدرر للبقاعي

الل عبيد

2020/05/13م
منفرد

ـــــ

جامعة
الشارقة

(885هـ )
املناسبات يف سورت الدخان و اجلاثية من خالل
4

التفسري الكبري لفخر الدين الرازي (ت606 :هـ)
"مجعا ودراسة وموازنة "
كتاب شفاء الصدور من تفسري القرآن للشيخ أيب بكر

5

حممد بن احلسن املعروف بالنقاش (ت351:هـ)
(سورة يونس ،هود) "دراسة وحتقيق وتريج"
املناسبات يف سور الرحن ،الواقعة ،احلديد من خالل

6

التفسري الكبري للرازي (ت606:هـ)
"مجعا ودراسة وموازنة "

نجية بشري توفيق 2020/01/28م
مشتهى

منفرد

أمحد جوهر

2019/12/25م

العروس

منفرد

حياة أمحد

2018/12/23م

منصور

منفرد

املناسبات يف سور القصص من خالل التفسري الكبري
7

لفخر الدين الرازي (ت606:هـ)

سلمى صالح

"مجعا ودراسة ومقارنة "
8

(نقل إرشاف)

تعقيبات اجلصاص يف كتابه أحكام القرآن عىل اإلمام

خلود عبده

2016/4/5م

الشافعي

سعيد

منفرد

ريم عبد الجيد

2014/9/8م

اخلاجه

منفرد

املناسبات يف سورة النور من خالل مفاتيح الغيب –
9

2019/02/4م

التفسري الكبري -لفخر الدين الرازي (ت606:هـ) "
مجعا ودراسة ومقارنة"
كتاب شفاء الصدور من تفسري القرآن للشيخ أيب بكر

 10حممد بن احلسن العروف بالنقاش (ت351:هـ) (من عبد الل جوهر
اآلية  34من سورة التوبة إل خامتتها) دراسة وحتقيق

8

ـــــ

ـــــ
نوقشت يوم
اخلميس ،الوافق
2021/02/18م
نوقشت يوم
اخلميس ،الوافق
2019/05/16م
نوقشت يوم
اخلميس ،الوافق
2018/03/15م
نوقشت يوم
اخلميس ،الوافق
2016/5/26م

جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة
جامعة
الشارقة

2014م

نوقشت يوم االثني

جامعة

مشرتك

2017/1/9م

الشارقة

كتاب شفاء الصدور من تفسري القرآن للشيخ أيب بكر
11

حممد بن احلسن العروف بالنقاش (ت351:هـ)
(سورة املائدة) "دراسة وحتقيق وتريج"

أمحد صالح

2014م

الظاهري

منفرد

نوقشت يوم الثالثاء
 الوافق2016/10/4م

جامعة
الشارقة

مناقشة الرسائل العلمية ( ماجستري )

م
1

عنوان الرسالة

الطالب/ة

تراكيب نحوية وداللتها يف النصف األول من اجلزء

أسامء عبد الرمحن

الثان عرش من القرآن الكريم

عبد الل حسن

تاريخ املناقشة

الكلية واجلامعة
كلية اآلداب  -قسم اللغة

2021/07/10م

العربية وآدابا  -جامعة
الشارقة

[ املناسبات يف النصف األول من جزء تبارك من
2

خالل تفسري الرازي (ت606:هـ) ،مجعا ودراسة

عل بدر عل طالب

ومقارنة ].مع نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور

الفيلكاوي

2021/05/06م

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

للبقاعي ( ت885 :هـ )
3

تراكيب نحوية وداللتها يف النصف األول من اجلزء

فاطمة مرهون

الثامن عرش من القرآن الكريم

سعيد العلوي

املناسبات يف سورة " لقامن "من خالل التفسري الكبري
4

لفخر الدين الرازي (ت606:هـ) ،مجعا ودراسة
ومقارنة.

حسي معي مال الل
حممد احلوسني

كلية اآلداب  -قسم اللغة
2020/12/17م

العربية وآدابا  -جامعة
الشارقة

2020/12/10م

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

املناسبات يف "النصف األول من جزء عم (من سورة
5

النبأ إل سورة األعىل) من خالل تفسري الرازي ،مجعا

عهد عيسى بن

ودراسة ومقارنة ،مع مجعا ودراسة ومقارنة مع أيب

فاضل آل عل

حيان األندليس (ت745:هـ).

9

2020/10/14م

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

املناسبات يف "النصف الثان من جزء قد س ِمع" من
6

خالل "التفسري الكبري" للرازي ،مجعا ودراسة

مساعد نبيل خالد

ومقارنة ،مع "نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور"

الفرحان

2020/04/16م

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

للبقاعي
7

تراكيب نحوية وداللتها يف النصف األول من اجلزء

شيخة عبد الل

العرشين من القرآن الكريم

الزعايب

كلية اآلداب  -قسم اللغة
2019/05/23م

الشارقة

تغري أبنية ِ
الفعلي املاض واملضارع يف نامذج من
8

القراءات القرآنية وأثره يف املعنى
( ِدراسة صفية ِداللية)
املناسبات يف سور اإلرساء من خالل التفسري الكبري

9

لفخر الدين الرازي (606هـ)
"مجعا ودراسة ومقارنة"
املناسبات يف سور ة النمل من خالل تفسري الرازي

10

(ت606 :هـ) مجعا ودراسة ومقارنة مع تفسري
التحرير والتنوير البن عاشور (ت1393:هـ)

11

حقيقة العالقة بي فضائل السور وموضوعاهتا
املناسبات يف سور األحزاب وسبأ وفاطر من خالل

 12مفاتيح الغيب – التفسري الكبري -لفخر الدين الرازي
" مجعا ودراسة ومقارنة"
13

العربية وآدابا  -جامعة
كلية اآلداب  -قسم اللغة

هبة هشام القولق

2019/05/19م

العربية وآدابا  -جامعة
الشارقة

هناء رياض عاشور
وادي
أفراح عبد الل حممد
قلنده
حممد براء الصباغ
حممد عبد احلميد
يونس رسور

تراكيب نحوية وداللتها يف النصف األول من اجلزء

موزة مهري اخليال

األول من القرآن الكريم

الطنيجي

10

2019/05/9م

2019/05/6م

2018/05/14م

2017/05/25م

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية اآلداب  -قسم اللغة

2017/05/25م

العربية وآدابا  -جامعة
الشارقة

املناسبات يف سورت (احلج واملؤمنون) من خالل
 14التفسري الكبري لفخر الدين الرازي (ت606:هـ) -
رحه الل " -مجعا ودراسة ومقارنة"
املناسبات يف سورة ( الفرقان والشعراء ) من خالل
 15مفاتيح الغيب – التفسري الكبري -لفخر الدين الرازي
"مجعا ودراسة ومقارنة"
16

حفصة عبد الل

2017/05/15م

حممد السعدي
سال بن نارص بن

2016/12/21م

سعيد السعدي

اخلصائص الرتكيبية والبالغية يف سورة الصافات

سعاد عبد الل

"دراسة بالغية حتليلية"

الطربان احلمودي

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية اآلداب  -قسم اللغة
العربية وآدابا  -جامعة

2016/5/12م

الشارقة

(كتاب شفاء الصدور من تفسري القرآن) للشيخ أيب
17

بكر حممد بن احلسن العروف بالنقاش (ت351:هـ)
من أول سورة األعراف إل اآلية 158هـ "دراسة

حممد أبو بكر التائب

كلية الرشيعة والدراسات

2015/12/9م

اإلسالمية  -جامعة الشارقة

وحتقيقا وتريا ومقارنة")
18

التفسري البيان للقرآن الكريم يف القرن العرشين

خديه مسعد

" نامذج مؤصلة "

السعدي

كلية اآلداب  -قسم اللغة
العربية وآدابا  -جامعة

2015/1/8م

الشارقة

اإلشراف على رسائل الدكتوراه
م

عنوان الرسالة
منهج اإلمامي النقاش وابن أيب حاتم يف

1

تفسرييام يف إيراد الدخيل "دراسة نقدية
مقارنة"

الطالب/ة

تاريخ اإلشراف
ونوعه

سيد أكرب سيد

2019/03/28م

حممد

منفرد

احلالة
نوقشت يوم
اخلميس ،الوافق
2021/06/17م

اجلامعة
جامعة
الشارقة

مناقشة الرسائل العلمية (دكتوراه )

م

عنوان الرسالة

الطالب/ة

11

تاريخ املناقشة

الكلية واجلامعة

1
2
3
4

داللة االلتفات يف خطابات القرآن الكريم

هنادة قمرب

2021/06/24م

عائشة أمحد معاذ حقي

2020/05/19م

نامذج موضوعية مقاصدية
االبتالء األرسي يف بيوت األنبياء ،دراسة داللية يف
رحاب القرآن الكريم

داللة النكرة يف السياق القرآن وأثرها يف تفسري آيات سالمة سلطان راشد بن
قبا الهريي

املقاصد القرآنية

املناسبة بي اإلعرتاض والسياق املوضوعي يف السور ميادة رشدي عبد الكريم
عكاوي

القرآنية "دراسة حتليلية "

2019/ 05/22
2019/05/2

كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة
كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

االستشارات العلمية
يف حتكيم الكتب والبحوث واألوراق العلمية
م
1

عدد األحباث احملكمة

اسم اجمللة  /املؤسسة
"مؤمتر التكنولوجيا احلديثة أحد التحديات القانونية املعاصة"
بجامعة الشارقة 2021 -2020م

حتكيم ثالثة بحوث علمية

2

جملة جامعـة الشارقـة للعلـوم الرشعية والدراسات االسالمية

حتكيم تسعة بحوث علمية يف فرتات متفرقة

3

جملة جامعـة الشارقـة للعلـوم الرشعية والقانونية

حتكيم ثالثة بحوث علمية يف فرتات متفرقة

4
5
6
7

جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية  -مرب الرشيعة
بجامعة اجلزائر 1
جملة (الرصاط) كلية العلوم اإلسالمية للبحوث والدراسات
اإلسالمية املقارنة  -جامعة اجلزائر1
جملة (املنهل) للبحوث والدراسات اإلسالمية  /جامعة الوادي
 -اجلزائر

حتكيم سبعة بحوث علمية يف فرتات متفرقة
حتكيم سبعة بحوث علمية يف فرتات متفرقة
حتكيم بحث علمي واحد

جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم

حتكيم أربعة عرش كتابا يف تصص

وحدة البحوث

( التفسري  -وعلوم القرآن  -والقراءات ) يف فرتات متفرقة

12

جملة "مدونة الدراسات" الصادرة عن املنتدى اإلسالمي

8

حتكيم مخسة بحوث علمية

يف إمارة الشارقة
الكلية اجلامعية للم والعلوم األرسية بعجامن  -اإلمارات

9

10

11
11

مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم (نور)
بجامعة طيبة باملدينة املنورة  -السعودية

حتكيم مخسة بحوث لغرض الرتقية إل (أستاذ مشارك )
حتكيم أربعة بحوث مقدمة لـ " الؤمتر الدول يف توظيف
تقنية العلومات خلدمة القرآن الكريم وعلومه" 1435هـ
 2013مالشاركة يف حتكيم بحوث الؤمتر العلمي الرابع لطالب

وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية

وطالبات التعليم العال1433 ،هـ 1434 -هــ .

مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم (نور)

حتكيم مرشوع بحثي بعنوان:

بجامعة طيبة باملدينة املنورة  -السعودية

" تعليم القرآن الكريم للطلبة العاقي "

عضوية اللجان
عىل مستوى اجلامعة
 -عضو هيئة حترير جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

الفرتة
2021 – 2020م
2022 – 2021م

 -عضو املجلس االستشاري األكاديمي األعىل التابع ملكتب السيد نائب املدير األكاديمي يف جامعة الشارقة 2021 – 2020م

 -عضو اللجنة العلمية ملؤمتر "التكنولوجيا احلديثة أحد التحديات القانونية املعاصة"

2019/10/27م

 -عضو مركز التعليم املستمر والتطوير املهني بجامعة الشارقة  -اإلمارات

2016 -2015م

 -عضو ممتحن يف التعليم االلكرتون والتعلم عن بعد  -جامعة الدمام  -السعودية

2014 – 2012م

عىل مستوى الكلية
 -عضو جلنة فاعلية الربامج واالعتامد األكاديمي بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2022 – 2021م

 -عضو جلنة النجاح الطاليب بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2022 – 2021م

 -عضو جلنة املكتبة بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2020 – 2019م

13

 -منسق مساق [ فقه السرية النبوية ] بكلية الرشيعة  -جامعة الشارقة

2019 -2018م
2021 -2020م
2019 -2017م

 -عضو اللجنة الثقافية بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2021 -2020م

 -عضو اللجنة االجتامعية بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2021 – 2019م

 -أمي رس جملس كلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2018 -2017م

 -ممثل أساتذة قسم أصول الدين بمجلس كلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2018 -2017م

 -عضو جلنة معادلة املساقات بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2019 -2017م

 -عضو جلنة اجلداول الدراسية واالمتحانات بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2017 -2015م

 -عضو جلنة اإلعالم واألرشفة بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2017 -2015م

 -اإلرشاد األكاديمي لعدد من طالبات البكالوريوس بجامعة الشارقة

2020 -2014م

 -عضو جلنة إجراء املقابالت والتقييم للطلبة الدكتوراه املتقدمي للتدريس بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2016 -2015م

 -منسق جلنة التطوير والتدريب العلمي للطلبة بكلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2016 -2015م

 -منسق قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية  -جامعة الدمام

2013 -2012م

 -عضو جلنة معادلة املساقات الدراسية بكلية الرتبية  -جامعة الدمام

2013 -2012م

عىل مستوى القسم
 -أمي رس جملس الدراسات العليا – أصول الدين بكلية الرشيعة  /جامعة الشارقة

2021 – 2019م

 -عضو جلنة الدراسات العليا – بقسم أصول الدين بكلية الرشيعة  /جامعة الشارقة

2022 – 2019م

 -منسق مساق ( علوم القرآن ) بقسم أصول الدين بكلية الرشيعة  /جامعة الشارقة

2021 – 2020م

 -منسق مساق [ التالوة واحلفظ والتجويد ( ] )3-1بقسم أصول الدين – كلية الرشيعة  /جامعة الشارقة

2021 -2020م

 -عضو جلنة الرتقيات بقسم أصول الدين – كلية الرشيعة /جامعة الشارقة

2020 – 2019م

 عضو جلنة تطوير اخلطط الدراسية يف التفسري وعلوم القرآن بقسم أصول الدين ،كلية الرشيعة ،جامعة الشارقة 2020 -2018م -منسق مساق ( دراسات يف علوم القرآن ) الدراسات العليا  -ماجستري  ،كلية الرشيعة بجامعة الشارقة 2020 – 2019م

 عضو جلنة تطوير اخلطط الدراسية يف العقيدة بقسم أصول الدين  -كلية الرشيعة /جامعة الشارقة14

2019 -2018م

 -منسق مساق [ التالوة واحلفظ والتجويد ( ] )3-1بقسم أصول الدين – كلية الرشيعة /جامعة الشارقة

2020 -2017م

 -أمي رس جملس قسم أصول الدين ،كلية الرشيعة – جامعة الشارقة

2017 -2015م

 -منسق جلنة اجلودة بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية بحفر الباطن -جامعة الدمام

2013 -2012م

مهارات ودورات خاصة بالقرآن الكريم وجتويده

( خدمة اجلامعة واجملتمع )
رئيس جلنة حتكيم السابقة القرآنية خلريي جامعة الشارقة  ،فرعي الطالب
1

والطالبات  ،عن بعد [بواسطة برنامج مايكروسوفت تيمز]  6رمضان/

شهادة من رابطة خريي جامعة الشارقة

1442هـ  /18 ،أبريل2021 /م ولدة ثالثة أيام.
رئيس جلنة حتكيم املسابقة القرآنية خلرجيي جامعة الشارقة  ،فرع الطالب
2

(الدورة اخلامسة) عن بعد [بواسطة برنامج مايكروسوفت تيمز] 13

شهادة من رابطة خريي جامعة الشارقة

رمضان1441 /هـ 2020 /5 /6 ،م ولدة ثالثة أيام.
عضو جلنة حتكيم " جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية" – الدورة
3

احلادية والعرشون ١٤٣٨هـ 2017 -م ،والتي تنظمها مؤسسة الشارقة
للقرآن الكريم والسنة النبوية .يف الفرتة من  24 –18يناير 2018م

4

شهادة من مؤسسة الشارقة للقرآن
الكريم والسنة النبوية

عضو جلنة حتكيم "مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم" – الدورة

شهادة من جائزة ديب الدولية للقرآن

الثامنة عرشة ،والتي تنظمها جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم – ديب ،يف الفرتة

الكريم  -بتاريخ  8مجادى اآلخر

من  21فرباير –  28فرباير 2017م

1438هـ  -الوافق  7مارس 2017م

عضو جلنة حتكيم املسابقة القرآنية خلرجيي جامعة الشارقة  ،فرعي الطالب
5

والطالبات (الدورة األول) والتي أقيمت يف كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية – جامعة الشارقة  ،يف  / 16 - 15رمضان1437 /هـ -19 -
2016 / 6 /20م

15

شهادة من رابطة خريي جامعة الشارقة

مشاركة وحضور دورة {مهارات حتكيم املسابقات القرآنية } املحلية والدولية،
برعاية األمانة العامة لسابقة اللك عبد العزيز الدولية حلفظ القرآن الكريم
6

شهادة بتقدير ( ممتاز )

وتالوته وتفسريه التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

(الرتتيب الرابع)

واإلرشاد بالملكة العربية السعودية -مكة الكرمة 24 -20 ،حمرم
1435هـ -نوفمرب 2013هـ
ألقيت دورة يف ( أحكام التجويد املتقدمة )
7

أشفت عليها

بمجمع الشيخ حسن العسكر لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن-

(شهادة من الجمع)

السعودية ،يف الفرتة من 12 -8مجادى األول 1435هــ
ألقيت دورة يف ( مهارات حتسي التالوة وتقويم اللسان )
8

أشفت عليها

لطالبات جامعة حرضموت-كلية الرتبية ،فرع سيؤن ( مجيع الستويات ) سنة

(شهادة من اجلامعة)

2011م لدة شهرين وبمعدل ساعتي أسبوعيا
ألقيت دورة علمية مكثفة (دروس) يف (أحكام التالوة والتجويد ) مع شح
9

حتفة األطفال للطالب املكفوفي بجمعية رعاية وتأهيل الكفوفي -فرع وادي
حرضموت ،لدة سنة كاملة ،وبمعدل يومي يف األسبوع 1431 ،هـ =

( شهادة من اجلمعية )

2011م

املشاركات يف خدمة اجلامعة واجملتمع
م

 -1الدورات والورشات والربامج وحلقات النقاش (السِّمينارات)
حضور ورشة عمل بعنوان( :الدراسات العليا من القبول إل التخرج ( برامج

1

الدكتوراه) والتي أقامتها كلية الدراسات العليا  ،بتاريخ 2021/09/22م من الساعة
 6 -4مساء.
حضور ورشة عمل بعنوان( :الدراسات العليا من القبول إل التخرج ( برامج

2

املاجستري) والتي أقامتها كلية الدراسات العليا  ،بتاريخ 2021/09/29م من الساعة
 6 -4مساء.
16

شهادة
شهادة من كلية الدراسات
العليا – جامعة الشارقة
شهادة من كلية الدراسات
العليا – جامعة الشارقة

3

4

5

6

تقديم حمارضة ( افرتاضية ) عرب برنامج (تيمز) بعنوان (االبتكار البحثي يف الدراسات

الربنامج الثقايف لكية

القرآنية  :السبل ،اإلبداع ،التجديد) يوم اخلميس  ،الوافق 2022/03/3م.

الرشيعة 2022 /2021م

الشاركة يف تقديم حمارضات يف برنامج [ الدبلوم املهني املستشار األرسي املتقدم ]
خالل الفرتة من  10أبريل 2021م ولغاية  28أغسطس 2021م

شهادة من مركز التعليم
الستمر والتطوير الهني
بجامعة الشارقة

شهادة حضور الورشة البحثية بعنوان:

شهادة من نائب مدير

( البحث العلمي يف جامعة الشارقة  :الفرص واملنح والتوقعات ) يوم األحد الوافق

اجلامعة لشؤون البحث

 11أبريل 2021م .عرب برنامج التيمز .

العلمي والدراسات العليا

شهادة حضور ورشة مقهى البحوث احلادية عرش بعنوان ( تأثريات كوفيد  19عىل

شهادة من نائب مدير

البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ) يوم األحد الوافق  4ابريل 2021م .عرب

اجلامعة لشؤون البحث

برنامج التيمز.

العلمي والدراسات العليا

قدمت أربع ورش عمل لطلبة الدراسات العليا ( عىل اختالف ختصصاهتم ) بعنوان:
 مناهج البحث العلمي  :ضوابط التفكري املنتج.7

 -موضوع البحث وتاريخ دراسة املوضوع.

 4شهادات من كلية
الدراسات العليا – جامعة

 -عنوان البحث وخطته ومجع مادته.

الشارقة

 البحث  :أسلوبه ولغته وعيوبه.والتي أقيمت بجامعة الشارقة يف الفرتة من 2021/02/16م إل 2021/03/9م
حضور دورة تدريبية بعنوان استكشف بالكبورد ألرتا ( Explore Blackboard

8

 ) ULTRAالتي أقامها قسم احلوسبة األكاديمية بمركز تقنية العلومات بجامعة
الشارقة وذلك يوم اخلميس الوافق 2021/01/21م بواقع ساعتي  .عرب منصة
التواصل االلكرتون Ms Teams

9

شهادة من مركز احلوسبة
األكاديمية بمركز تقنية
العلومات بجامعة الشارقة

حضور دورة تدريبية بعنوان ( خربة تعليمية متكاملة – نموذج التصميم العكيس

شهادة من معهد القيادة يف

للمساقات ) وذلك يوم اخلميس الوافق 2021/02/ 18م بواقع ساعتي ،عرب منصة

التعليم العال بجامعة

التواصل االلكرتون Ms Teams

الشارقة

17

10

11

حضور دورة تدريبية بعنوان ( إنشاء عرض تقديمي تفاعيل بواسطة Nearpod

شهادة من معهد القيادة يف

لزيادة مشاركة الطالب وحتفيزهم نحو التعلم ) وذلك يوم اخلميس الوافق /02/4

التعليم العال بجامعة

2021م بواقع ساعتي  .عرب منصة التواصل االلكرتون Ms Teams

الشارقة

شهادة حضور مقهى البحوث الثامنة بعنوان ( حتديات البحث العلمي يف الدراسات
القانونية) يوم األحد الوافق  17يناير 2021م .عرب برنامج التيمز.
شهادة حضور الدورة العلمية ( تدريبات األداء الصوت ) والتي أقامتها رشكة ألوان

12

للتدريب بمملكة البحرين – عن بعد  -بواقع أربع ساعات ،يومي اجلمعة والسبت
 18 -17مجادى األول 1442هـ– الوافق 2021 /01 /2-1م.
حضور دورة تدريبية بعنوان (إدارة االمتحانات اإللكرتونية و معاجلة املشكالت الفنية)

13

التي أقامها قسم احلوسبة األكاديمية بمركز تقنية العلومات بجامعة الشارقة وذلك يوم
األحد الوافق 2020 /11/30-29م  . ،عرب منصة التواصل االلكرتون Ms
Teams
حضور دورة تدريبية بعنوان( أدوات التفاعل يف نظام بالك بورد وخارجه) التي أقامها

14

قسم احلوسبة األكاديمية بمركز تقنية العلومات بجامعة الشارقة وذلك يوم اخلميس
الوافق 2020 /11 / 12م بواقع ساعة ونصف  .عرب منصة التواصل االلكرتون Ms
Teams
شهادة حضور الدورة العلمية ( الوقف واالبتداء ) والتي أقامتها اجلمعية العلمية

15

شهادة من نائب مدير
اجلامعة لشؤون البحث
العلمي والدراسات العليا
شهادة من رشكة ألوان
للتدريب بمملكة البحرين
شهادة من مركز احلوسبة
األكاديمية بمركز تقنية
العلومات بجامعة الشارقة
شهادة من مركز احلوسبة
األكاديمية بمركز تقنية
العلومات بجامعة الشارقة

السعودية للقرآن الكريم " تبيان" بالتعاون مع رشكة ألوان للتدريب بمملكة البحرين

اجلمعية العلمية السعودية

– عن بعد  -بواقع ساعتي ،يوم السبت  21ربيع األول 1442هـ– الوافق /11/7

للقرآن الكريم " تبيان"

2020م.
شهادة حضور الدورة العلمية ( شح علم التجويد ) والتي أقامتها اجلمعية العلمية
16

السعودية للقرآن الكريم " تبيان" بالتعاون مع رشكة ألوان للتدريب بمملكة البحرين

اجلمعية العلمية السعودية

– عن بعد  -بواقع ساعة ونصف ،يوم األربعاء  18ربيع األول 1442هـ – الوافق /4

للقرآن الكريم " تبيان"

2020 /11م.
18

شهادة حضور الدورة العلمية ( معايري جودة األبحاث العلمية يف الدراسات القرآنية)
17

والتي أقامتها اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم " تبيان" بالتعاون مع رشكة

اجلمعية العلمية السعودية

ألوان للتدريب بمملكة البحرين – عن بعد  -بواقع ساعتي ،يوم السبت  14ربيع

للقرآن الكريم " تبيان"

األول 1442هـ – الوافق 2020 /10 /31م.
شهادة حضور ورشة عمل بعنوان ( :التعريف بربنامج جامع خادم احلرمي الرشيفي
 18للسنة النبوية املطهرة) والتي أقامتها كلية الرشيعة وذلك يوم اخلميس الوافق /09/24
2020م عرب منصة التواصل اإللكرتون الـ . Ms Teams :
19
20

21

22

شهادة من كلية الرشيعة -
جامعة الشارقة

تقديم حمارضة ( افرتاضية ) عرب برنامج تيمز بعنوان (مزايا البحث العلمي وعيوبه )

الربنامج الثقايف لكية الرشيعة

يوم اخلميس  ،الوافق 2020/10/1م.

2021 /2020م

حضور ومشاركة الورشــة التفاعليــــة " اإلرشـــــاد األكـــــاديمـــي :أفضــــل مركز الوارد لذوي اإلعاقة
املمـــارسات العـــــامليـــة" يوم اخلميس  ،املوافق 2020/08 /27م
حضور دورة تدريبية بعنوان ( :تصميم مساق تفاعيل يف بالكبورد ) خالل الفصل
الصيفي 2020 -2019م  ،عرب منصة التواصل االلكرتون Ms Teams
حضور دورة تدريبية بعنوان ( :أداء الواجبات وقواعد التقدير ) خالل الفصل
الصيفي 2020 -2019م  ،عرب منصة التواصل االلكرتون Ms Teams

بجامعة الشارقة
شهادة من مركز احلوسبة
األكاديمية بمركز تقنية
العلومات بجامعة الشارقة
شهادة من مركز احلوسبة
األكاديمية بمركز تقنية
العلومات بجامعة الشارقة

مشاركة وحضور الورشة التدريبية التي أقامتها كلية الرشيعة بالتعاون مع عامدة ضامن
23

اجلودة والفاعلية الؤسسية واالعتامد بعنوان( :ربط حمتويات مواد املساق املوجودة يف

شهادة من كلية الرشيعة -

البالكبورد مع امللف اإللكرتون للمساق) وذلك يوم اجلمعة الوافق  15مايو 2020م

جامعة الشارقة

عرب منصة التواصل االلكرتون Ms Teams
مشاركة وحضور الورشة التدريبية التي أقامتها كلية الرشيعة بعنوان( :كيفية تأمي
24

االمتحانات عرب البالكبورد) وذلك يوم اخلميس الوافق  23أبريل 2020م عرب منصة
التواصل االلكرتون Ms Teams
19

شهادة من كلية الرشيعة -
جامعة الشارقة

مشاركة وحضور الورشة التدريبية التي أقامتها كلية الرشيعة بعنوان ( كيفية تصميم
25

االمتحانات عىل نظام البالكبورد) وذلك يوم السبت الوافق  11أبريل 2020م عرب منصة
التواصل االلكرتون Ms Teams

26

27

28
29
30
31

قدمت أربع ورش عمل لطلبة الدراسات العليا بعنوان ( كيفية كتابة الرسالة العلمية) والتي
أقيمت بجامعة الشارقة يف الفرتة من 2020/02/16م إل 2020/03/8م

العليا – جامعة الشارقة

حضور مقهى البحوث ( حتديات البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية ) يوم اخلميس
الوافق  6فرباير 2020م

شهادة من نائب مدير اجلامعة
لشؤون البحث العلمي
والدراسات العليا

ورشة تدريبية بعنوان ( أساسيات التقييم من أجل حتسي املناهج والتعليم) وذلك يوم

شهادة من معهد القيادة يف

اخلميس  5ديسمرب 2019م بمعهد القيادة األكاديمية يف التعليم العال بجامعة الشارقة

التعليم العال بجامعة الشارقة

مشاركة وحضور ورشة بعنوان ( دعم اإلرشاد األكاديمي ) وذلك يوم اخلميس الوافق 24

شهادة من كلية الرشيعة -

أكتوبر 2019م

جامعة الشارقة

ورشة عمل بعنوان ( :التدريس واإلشاف لطلبة الدراسات العليا ) إعداد عميد كلية

شهادة من كلية الدراسات

الدراسات العليا – أقيمت يف 2019 / 10 /23م

العليا – جامعة الشارقة

حضور الدورة التدريبية اخلاصة باليوم التوجيهي لتقنية العلومات – فصل اخلريف الدراس مركز تقنية العلومات بجامعة
الشارقة

2020 /2019م

2019/11/27م.

34

جامعة الشارقة
شهادة من كلية الدراسات

تقديم حمارضة بقاعة أمحد بن حنبل بمبنى الطالبات ( )W1بعنوان (منظومة التفسري
 32املشهورة بـ " منظومة الزمز ِمي" وأهيتها لطالب الدراسات القرآنية ) يوم األربعاء  ،الوافق

33

شهادة من كلية الرشيعة -

الربنامج الثقايف لكية الرشيعة
2020 /2019م

مشاركة وحضور ورشة بعنوان ( احلقيبة التعليمية االلكرتونية)يوم اخلميس الوافق  2مايو شهادة من عميد كلية الرشيعة
2019م

 -جامعة الشارقة

ورشة تدريبية بعنوان ( مهارات البالكبورد املتقدمة ملساق تفاعيل) وذلك يوم اخلميس 28

شهادة من معهد القيادة يف

مارس 2019م بمعهد القيادة األكاديمية يف التعليم العال بجامعة الشارقة

التعليم العال بجامعة الشارقة

20

35
36
37
38
39
40
41

ورشة عمل بعنوان( :مناقشة الرسائل العلمية ) إعداد عميد كلية الدراسات العليا – أقيمت شهادة من كلية الدراسات
يف  /21مارس 2019 /م

العليا – جامعة الشارقة

دورة تدريبية بعنوان [ استخدام التكنولوجيا يف التعليم  :أدوات وأفاق ] ،فصل اخلريف 8

شهادة من معهد القيادة يف

نوفمرب 2018م بمعهد القيادة األكاديمية يف التعليم العال بجامعة الشارقة

التعليم العال بجامعة الشارقة

مشاركة وحضور ورشة يف { مصادر املعلومات وقواعد البيانات بمكتبة جامعة الشارقة}
يوم اخلميس 2018 / 10 /25م
إلقاء حمارضة بقاعة اإلمام البخاري بمبنى الطالب ( )M1بعنوان ( املنهج النبوي يف تعليم

الربنامج الثقايف بكلية

القرآن الكريم ) االثني  ،املوافق 2018/ 12/03م.

الرشيعة 2019/2018م

حلقة نقاش ( سيمينار ) بقاعة أحد بن حنبل بمبنى الطالبات ( )W1بعنوان ( انتشار رواية

الربنامج الثقايف بكلية

حفص عن عاصم يف األمصار ) يوم األحد ،املوافق 2019/3/03م.

الرشيعة 2019/2018م

دورة تدريبية بعنوان [ أدوات البالكبورد لتحسي التفاعل بي الطالب واملدرس ] ،فصل

شهادة من معهد القيادة يف

الربيع  16مايو 2018م بمعهد القيادة األكاديمية يف التعليم العال بجامعة الشارقة

التعليم العال بجامعة الشارقة

إلقاء حمارضة بعنوان  ( :دور القراءة يف بناء شخصية الطالب ) ضمن مرشوع ترج طلبة  -شهادة شكر وتقدير من كلية
كلية االتصال – قسم العالقات العامة – األربعاء الوافق 11إبريل 2018م
ورشة عمل بعنوان  { :حتقيق معايري االعتامد األكاديمي من خالل امللفات اإللكرتونية

42

للمساقات والربامج وأعضاء هيئة التدريس} يف جامعة الشارقة  ،يوم اخلميس الوافق
2018 /03/22م.
حضور واجتياز الربنامج التدريبي " األستاذ اجلامعي املتميز " يف معهد القيادة األكاديمية

 43يف التعليم العال بجامعة الشارقة ،خالل الفرتة من  15 -13فرباير 2018م  ،و بمعدل 10
ساعات تدريبية
44
45

شهادة من عميد الكلية

دورة ( بالك بورد) التدريبية – االختبارات اإللكرتونية – فصل اخلريف 2018 -2017م
مركز احلوسبة األكاديمية بمركز تقنية املعلومات بجامعة الشارقة

االتصال
شهادة من عامدة ضامن اجلودة
والفاعلية الؤسسية واالعتامد
شهادة من معهد القيادة يف
التعليم العال بجامعة الشارقة
شهادة من اجلامعة

إلقاء حمارضة بقاعة أمحد بن حنبل بمبنى الطالبات ( )W1بعنوان

الربنامج الثقايف لكية الرشيعة

( متون التجويد  :تأريخ وتعريف ) يوم االثني ،الوافق 2018/3/28م.

2018 /2017م

21

46
47
48
49
50
51
52

حلقة نقاش ( سيمنار ) بقاعة اإلمام البخاري بمبنى الطالب ( )M1بعنوان :

الربنامج الثقايف لكية الرشيعة

(املباحث املشرتكة بي علم التجويد وعلم الفقه) االثني  ،الوافق 2017/ 11/13م.

2018 /2017م

حضور ومشاركة الربنامج التدريبي " املحارضة الفعالة " يف معهد القيادة األكاديمية يف التعليم

شهادة من معهد القيادة يف

العال بجامعة الشارقة ،خالل الفرتة من  8 -6مارس 2017م  ،و بمعدل  9ساعات تدريبية

التعليم العال بجامعة الشارقة

مشاركة وحضور ورشة يف { اإلرشاد األكاديمي }بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية –
جامعة الشارقة – بالتعاون مع إدارة التسجيل باجلامعة  ،يوم اخلميس 2017 /03/2م
مرشح الطالب والطالبات – بأمر سعادة عميد كلية الرشيعة  -لتالوة القرآن الكريم يف
املحافل واملؤمترات ومناسبات جامعة الشارقة منذ عام 2015م  ..إل اآلن.

شهادة من عميد الكلية
ـــــــــــــ

إلقاء حمارضة بمسجد اجلامع الكبري باجلامعة بعنوان ( العلم وحسن اخللق وأثرها عىل

الربنامج الثقايف لكية الرشيعة

السعادة يف الدنيا من منظور قرآن ) 2016/10/18م.

2017 /2016م

ورشة عمل بعنوان { تفعيل وتوثيق معايري اجلودة واالعتامد يف ملفات الربامج واملساقات} شهادة من عامدة ضامن اجلودة
والفاعلية الؤسسية واالعتامد

يف جامعة الشارقة  ،يوم األحد الوافق 2016 /6/5م.

إلقاء حمارضة بقاعة أحد بن حنبل بمبنى الطالبات ( )W1بعنوان ( متعة االمتحانات  ..رس الربنامج الثقايف لكية الرشيعة
من أرسار النجاح ) يف 2016/5/5م.

2016 /2015م

دورة ( بالك بورد) (إنشاء وإدارة االختبارات واالستطالعات )2016/3/23 -م
53

دورة ( بالك بورد) [إدارة درجات الطالب إلكرتونيا ]2016/3/23 -م

شهادة من جامعة الشارقة

دورة متقدمة يف مركز التقديرات ( بالك بورد) 2016/3/23 -م
54
55
56

ورشة عمل بعنوان { الفاعلية املؤسسية واالعتامد األكاديمي } يف جامعة الشارقة  ،يوم

شهادة من عامدة ضامن اجلودة

اخلميس الوافق 2015 /11/26م.

والفاعلية الؤسسية واالعتامد

مشاركة وحضور دورة يف ( برنامج النظم واللوائح اجلامعية يف شؤون اهليئة التدريسية ) يف

شهادة من مركز التعليم

جامعة الشارقة  ،خالل الفرتة من  10-8يونيو 2015م.

الستمر

مشاركة وحضور دورة اللغة اإلنجليزية  – Level ( 2 ) -جامعة الشارقة ( ستون ساعة

شهادة من مركز التعليم

تعليمية) يف الفرتة من /22مارس /10 -مايو 2015م

الستمر

22
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دورة البالك بورد التدريبية ،يومان – بمعدل  6ساعات تدريبية ،جامعة الشارقة  -فصل
الربيع 2014م2015 -م
مشاركة وحضور دورة ( املهارات التطويرية يف استخدام اخلدمات اإللكرتونية يف املعلومات

58

شهادة من اجلامعة

يف جمال التعليم األكاديمي) يف جامعة الشارقة – بمعدل  6ساعات تدريبية  ،خالل الفرتة

شهادة من مركز التعليم

من  25-23نوفمرب 2014م.

الستمر

 -2الدورات والورش العلمية باملنتدى اإلسالمي بإمارة الشارقة
م
1
2

الدورة  -الورشة
 املشاركة يف الطاولة املستديرة ( مناقشة الرسائل اجلامعية) االثني 2021 /05/31م -رسالة دكتوراه بعنوان ( أصلالتعامل مع داللة ظاهر النص القرآن وتطبيقاهتا يف تفسري البحر املحيط أليب حيان األندليس (ت745:هـ) د.مروان النقبي
 شاركت يف تقديم حمارضة ( افرتاضية عرب برنامج فيديو كونفرنس "ويبكس") بعنوان ( القراءات القرآنية  :املفهوموالنشأة والفوائد) يوم الثالثاء 2020 / 09 /29م.

 - 3مشاركة وحضور ورشة علمية بعنوان { األدوات املساعدة يف البحث } خالل الفرتة من 2016 /11 /15 -14م.
 - 4شاركت يف تقديم ورشة علمية  -جمموعة حمارضات حول ( القراءات القرآنية ) خالل الفرتة من 2016 / 6 /23 -22م.

5

 -مشاركة وحضور دورة { املخطوطات اإلسالمية ودورها يف حفظ الرتاث اإلسالمي } خالل الفرتة من 2016 /4/25 -23م.

 - 6مشاركة وحضور دورة حول { املطالع واملواقيت } خالل الفرتة من 2015 /10 /28 -27م.
 - 7مشاركة وحضور دورة { الدخل إل التعريف بالصحف الرشيف والرسم العثامن }خالل الفرتة من2015/7/6 -4م.

 - 8مشاركة وحضور دورة { رشح منظومة ملحة اإلعراب يف علم النحو للحريري } خالل الفرتة 2015/5/28-24م.
 - 9مشاركة وحضور دورة { النحو القرآن } بالنتدى اإلسالمي بالشارقة -خالل الفرتة 2015 /1 /22 -20م.
 - 10مشاركة وحضور دورة { أهية علوم اآللة يف الدرس القرآن }خالل الفرتة 2014 /10 /22 -18م.
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 -3الدورات والورش العلمية (أماكن متلفة ومهارات خاصة )
م

الدورة  -الورشة  -املهارة
مشاركة وحضور ورشة بعنوان  {:اإلبداع يف تدريس اللغة العربية}

1

األمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية – الدورة العارشة 2017/2016م  -جامعة خليفة

شهادة  -تقدير
شهادة من جائزة خليفة
الرتبوية

للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي– اإلمارات العربية التحدة  ،يوم السبت 2016 /9 /24م.
شاركت يف تقديم ورشة علمية بعنوان ( مراجعات يف مهامت علوم القرآن والقراءات )

شهادة من وزارة األوقاف

 2عل هامش جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكريم وقراءاته وجتويد تالوته ،الدورة السابعة – والشئون اإلسالمية بدولة
التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت – يف الفرتة من 2016/4/19 -17م

 3شهادة كامربدج الدولية املتقدمة يف مهارات تقنية املعلومات (  ) CID - ITإبريل 2013م
4

ثالث ورش علمية يف ( "ملف املقرر" و"تقرير املقرر" و"توصيف املقرر" ) بكلية الرتبية
بحفر الباطن – جامعة الدمام بالسعودية.

الكويت
شهادة بتقدير ممتاز
ضمن إفادة اخلربة من
جامعة الدمام

 5إجادة التعامل مع احلاسوب وبراجمه الختلفة مثل الوورد والباوربوينت واإلكسل
 6إعداد الحارضات بواسطة رشائح برنامج ( ،)powerpointوعرضها بواسطة الناقل الضوئي ()projector
7
م

1
2

م

مهارة خاصة يف برنامج ( ،)winwordيف كتابة البحوث وتنسيقها ،وإعداد الفهارس الختلفة  -دورة من مركز خدمة
الجتمع – جامعة القاهرة سنة 2004م

املشاركة يف الربامج اإلذاعية ( السمعية واملرئية)

الشاركة يف برنامج ( يف حضة كتاب " :حممد  -صىل الل ع ِ
ليه وسلم  -خري الربية") يوم االثني 2016 /11/28م ،
وذلك يف مؤسسة الشارقة للعالم والتليفزيون  -قناة الشارقة .
شاركت يف ندوة بإذاعة سيؤن بحرضموت عن {ظاهرة الغش يف االمتحانات  :التعريف  -األهداف  -العالج } ضمن
برنامج اجلامعة يف خدمة الجتمع  -يناير 2011م.

العضوية املهنية

1

عضو جملس أمناء (جائزة الشيخ سال بن حم للتميز ِ
العلمي ) بدولة اإلمارات  -2017 -إل اآلن .

2

عضو { مجعية حاية اللغة العربية } بالشارقة – رقم العضوية [  ، ]981فرباير 2017م
24

املساقات اجلامعية اليت درستها
( مرحلة البكالوريوس )

مساقات التخصص
1

القرآن الكريم ( تالوة وحفظا وأداء )

2

التالوة واحلفظ والتجويد ( ) 3-1

3

التفسري التحلييل ( ) 2 -1

4

التفسري املوضوعي

5

مناهج املفرسين

6

علوم القرآن ()2- 1

7

إعجاز القرآن الكريم

8

تفسري آيات األحكام

9

أساليب البيان يف القرآن الكريم

10

املدخل إل علوم القرآن والسنة

11

املدخل إل علم القراءات

مساقات فرعية ( متطلبات اجلامعة )
12

الثقافة اإلسالمية

13

السرية النبوية

14

النظام االقتصادي يف اإلسالم

15

النظام االجتامعي يف اإلسالم

مساقات الدراسات العليا
( برنامج املاجستري)

1

مساق ( مناهج البحث وحتقيق املخطوطات )

2

مساق ( دراسات يف علوم القرآن )
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3

حمارضات تطوعية عامة يف (البحث العلمي وكيفية كتابة الرسالة) ( لدورتي متتاليتي )
لطلبة الدراسات العليا عىل اختالف ختصصاهتم بجامعة الشارقة

 ( -وما توفِ ِيقي إِال بِالل) -
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