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الحديث وعلومه
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أصول الدين

القرآن والحديث

الحديث وعلومه
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عنوان أطروحة الدكتوراه:

أحداث وأحاديث فتنة الهرج في كتب السنة النبوية(جمع وتبويب ودراسة وتحقيق)

عنوان أطروحة الماجستير

شرف الطالب في أسنى المطالب ،البن قنفذ القسنطيني .دراسة وتحقيقا

التخصص الدقيق:

الحديث الشريف وعلومه

العمل الحالي:
مكان العمل
الحالي :

أستاذ الحديث الشريف وعلومه
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات العربية المتحدة

)(1

التدرج في الرتب العلمية
من

الى

الجامعة

الدرجة الوظيفية
معيد

9172

9115

جامعة األمير عبد القادر

محاضر

9115

9111

جامعة األمير عبد القادر

أستاذ مساعد

9111

2552

جامعة اإليمان

أستاذ مشارك

2552

2551

جامعة اإليمان

أستاذ

2551

2592

أستاذ

2592

2525

مالحظات

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
جامعة الشارقة

البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة ،أو المقدمة للنشر
الموضوع

المجلة وتاريخ النشر أو القبول

المكان

 .9معالم التوثيق في فـي نسـخة نفيسـة مـن كتـاب األربعـين حـدي ا عـن

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

الشارقة

 .2إيضــاا اإلشــكال فــي قــول البخــاري بــاإلعالل إلســناد حــديث فــي

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

الم َفضَّل المقدسي (مشترك)
أربعين شيخا البن ُ

كفارة المجلس (مشترك)

والدراسات اإلسالمية (مق ّدم للتحكيم)
والدراسات اإلسالمية (مق ّدم للتحكيم)

الشارقة

الم َؤلََّفــات ال ـواردة فــي مقبول للنشر في مجلة الصراط ،مجلد
 .3اإلمـ ُ
عيســى ال ـ ََّعــالبي ُ
وم ْع َجـ ُـم ُ
ـام أبُـو َم ْهــدي َ

الجزائر

منشور بمجلة الشهاب بجامعة الوادي،

الجزائر

( ،)22العدد (2525 ،)09

الم ْج ُموع)
كتابه ( َكْنز الرَواة َ

 .0أسانيد أبي مهدي عيسى ال عالبي في رواية فقه اإلمام مالك

المجلد ( ،)59العدد ( ،)50ديسمبر،
2591

 .9اإلمام ال عالبي وموارده في كتاب (كنز الرواة المجموع)

مقبول للنشر في مجلة جامعة الكويت،

الكويت

 .2األحاديث النبوية الواردة في زكاة العسل ـ تخريجا وتفقها

مقبول للنشر في مجلة الصراط2591 ،

الجزائر

 .1اإلمــام أبــو مهــدي عيســى ال عــالبي ومنهجــه فــي كتــاب نكنــز الــرواة مق ّدم للنشر في مجلة جامعة أم القرى،

السعودية

2525

بمكة المكرمة2591 ،

المجاز ويواقيت المسموعن
المجموع من درر ُ

 .7اإلم ــام أب ــو جعف ــر أحم ــد ب ــن نص ــر ال ــداودي ومنهج ــه ف ــي كت ــاب
ناألموالن

مقبول للنشر في مجلة المعيار جامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،

قسنطينة ـ الجزائر

2591

ضــل فــي الجــرا والتعــديل والحكــم علــى الحــديث مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة،
 .1جهــود ابــن المف ّ
2591

(مشترك)

)(2

الشارقة

ضل المقدسي ومكانته العلمية
علي بن المف ّ
 .95اإلمام أبو الحسن ّ

مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة

الشارقة

 .99اإلعالم بمن أبهم في عمدة القاري من المؤلفين األعالم

منشور بمجلة الصراط ،العدد (،)31

الجزائر

(مشترك)

للعلوم الشرعية2591 ،
2591

منشور بمجلة جامعة أم القرى،

 .92اإلعالم بمن أبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم

العدد( ،)17محرم 9009ه ـ سبتمبر،

السعودية

2591
منشور مجلة الصراط ،السنة ( ،)91العدد

 .93معالم الحوار النبوي في الدعوة إلى الله تعالى

( ،)32ربيع األول ،9031 ،ديسمبر،

الجزائر

2591
 .90األحاديث الواردة في حكم اإلقامة في البالد غير اإلسالمية ـ
تخريجا وتفقها

منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم

الشرعية ،المجلد  ،92العدد  ،2ربيع

الشارقة

ال اني 9009ه/ديسمبر 2591م

منشور بمجلة الصراط ،السنة (،)97

 .99األحاديث الواردة في التخيير في األحكام الشرعية

العدد ( ،)30ربيع األول

الجزائر

9031ه/ديسمبر 2592م.
 .92إتحــاف الســادة الفضــالا بمخبــار مــن مــات فجــمة مــن الــرواة مقبول للنشر بمجلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟2599
والعلماا

 .91أحكام الرؤية أثناا الحضانة

منشور بمجلة كلية العلوم اإلسالمية ـ

الجزائر

منشور بمجلـة المعيـار بكليـة اإلمـام مالـك،

دبي

الجزائر2599 ،

كررها البخاري في صحيحه سندا ومتنا
 .97األحاديث التي ّ

مصر

العــدد ( ،)50ربيــع األول 9032ه/ين ــاير
2599م.

منش ـ ــور بمجل ـ ــة الصـ ـ ـراط ،الس ـ ــنة (،)91

 .91الطالق وآثاره التشريعية والتربوية

العـ ـ ــدد ( ،)39رمضـ ـ ــان 9032ه/يوليـ ـ ــو

الجزائر

2599م.
 .25الجهاد في سبيل الله قرااة في المصطلح وأشياا أخرى

منشور مجلة معهد بحوث ودراسات العالم الخرطوم ـ السودان
اإلس ــالمي ـ جامع ــة أم درم ــان اإلس ــالمية،

العــدد ( ،)95ربي ـع األول 9030ه/ين ــاير
2593م.

 .29أخالقيات العمل اإلداري في اإلسالم في ضوا السـنة النبويـة مجل ــة العل ــوم الش ــرعية والقانوني ــة بجامع ــة
الشارقة2592 ،

وعمل السلف الصالح

)(3

الشارقة

 .22القــيم الحضــارية بــين الســنة النبويــة واإلعــالن العــالمي لحقــوق مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة،

دبي

 .23ال ـ ــدرر المص ـ ــنوعة فيم ـ ــا رواه الص ـ ــحابة ع ـ ــن الت ـ ــابعين م ـ ــن مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة،

دبي

العدد  2551 ،05ـ 2595

اإلنسان (بين النظرية والتطبيق)

 2557ـ 2551

األحاديث المرفوعة

 .20صــنعانيون ،ولكــن مــن دمشــق (الــرواة المنســوبون إلــى صــنعاا مجل ـ ــة جامع ـ ــة أم الق ـ ــرى لعل ـ ــوم الشـ ـ ـريعة
والدراســات اإلســالمية ،العــدد  ،01محــرم

دمشق)

مكة المكرمة

9039هـ/يناير 2595م.

 .29اإلم ـ ــام أحم ـ ــد ب ـ ــن نص ـ ــر ال ـ ــداودي المس ـ ــيلي الم ـ ــالكي(ت مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة،

دبي

 .22زوال الشك والظنون بعناية المح ّدثين بنقد المتون

مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة،

دبي

 .21روايات تاريخ الصحابة في ميزان الجرا والتعديل

هيئــة تفعيــل التــاريخ والت ـراث الــوطني ـ أبــو

أبو ظبي

2551

053هـ) ،وكتابه :النصيحة في شرا صحيح البخاري

2559

ظبـ ـ ـ ـ ــي2552 ،م( ،الكتـ ـ ـ ـ ــاب السـ ـ ـ ـ ــنوي
األول)
المحكم ّ

مجلة شؤون العصر التي تصدر عن المركـز

 .27مظاهر االنحراف في فهم السنة والسبيل إلى عالجها

اليمن ـ ـ ــي للدراس ـ ـ ــات والبح ـ ـ ــوث ،الع ـ ـ ــدد

صنعاا ـ اليمن

الســادس9022 ،هـ ـ ـ 2552م .ثـ ّـم طبــع

كتابا بمكتبة الصحابة بالشارقة ،ط9
الكتب المطبوعة
عنوان الكتاب

مكان وتاريخ النشر

دار النشر

المجــاز ويواقيــت المســموع ،ألبــي
 .9كنــز الــرواة المجمــوع مــن درر ُ

جامعة الشارقة9009 ،ه ـ 2525م

شؤون البحث العلمي

الذب عن سنة أبي القاسم البن الوزير الصنعاني
 .2الروض الباسم في ّ

بيروت 2597

المدار اإلسالمي

 .3شــرف الطالــب فــي أســنى المطالــب ،البــن قنفــذ .دراســة وتحقيقـا.

الجزائر2599 ،

دار عالم المعرفة

نبي عليه الصالة والسالم( ،في سـيرة النب ّـي ،)
 .0وسيلة اإلسالم بال ّ

دبي 2599

جائزة دبي الدولية

 .9إتحاف األنام بشرا أحاديث األحكام ـ العبادات والمعامالت

بيروت ـ 2593

دار ابن حزم

 .2موســوعة اإلمــام أبــي جعفــر الــداودي ف ـي اللغــة والحــديث والفقــه

الجزائر ـ 2593

عالم المعرفة للنشر

عيسى ال عالبي .دراسة وتحقيقا.

والدراسات العليا
بالجامعة

ـ دراسة وتحقيقا.

طبعة جديدة ومنقحة

لإلمام ابن قنفذ القسنطيني ،دراسة وتحقيقا.

والتفسير

)(4

للقرآن الكريم

والتوزيع ـ الجزائر

الجزائر ـ 2592

دار كردادة للنشر

 .1اإلمام السنوسي وجهوده في خدمة الحديث الشريف
 .7تفسير الموطم لإلمام البوني (ت 005هـ)

قطر2599 ،

وزارة األوقاف القطرية

 .1المقترا من قواعد علم المصطلح

مصر2551 ،

مكتبة جيل المستقبل،

 .95اإلمــام الــداودي أحمــد بــن نصــر المســيلي ،المــالكي ،محــدثا

مصر2552 ،

مكتبة جيل المستقبل،

 .99أحـ ــداث وأحاديـ ــث فتنـ ــة الهـ ــرج فـ ــي كتـ ــب السـ ــنة ( رسـ ــالة

الشارقة2553 ،

مكتبة الصحابة ـ

 .92شرف الطالب في أسنى المطالب ( رسالة الماجستير)

الشارقة2553 ،

مكتبة الصحابة ـ

الرياض2550 ،

مكتبة الرشد ـ الرياض،

وفقيها

الدكتوراه)

والتوزيع

ط9
ط9

الشارقة ،ط.9
الشارقة ،ط.9
ط.9

 .93قصص اإليمان والبطولة (من تاريخ ثورة الجزائر)

الشارقة2553 ،

مكتبة الصحابة ،ط9

 .90مظاهر االنحراف في فهم السنة وضوابط العصمة من ذلك

الشارقة2553 ،

مكتبة الصحابة ،ط9

 .99السعي الح يث إلى شرا اختصار علوم الحديث

بيروت ـ لبنان2552 ،

مؤسسة الريان ،ط2

 .92إتحاف األنـام بشـرا أحاديـث األحكـام ـ الجـزا األول ـ قسـم

بيروت ـ لبنان2552 ،

مؤسسة الريان ،ط9

 .91روايات تاريخ الصحابة في ميزان الجرا والتعديل

صنعاا ـ اليمن9117 ،

دار الشوكاني للطباعة

العبادات

والنشر
مصر،

العلي المنعم بشرا مق ّدمة اإلمام مسلم
 .97فتح ّ

مكتبة الصحابة،ط9

المؤتمرات العلمية

عنوان البحث

اسم المؤتمر

 .9الملتق ــى ال ــدولي الخ ــامس عش ــر مؤلفـ ــات المالكيـ ــة فـ ــي المعـ ــامالت
للم ــذهب الم ــالكي ـ المع ــامالت الماليـ ــة ـ كتـ ــاب (األم ـ ـوال) لإلمـ ــام
المالية في المذهب المالكي

 .3مؤتمر الريادة واالبتكار والتميّز

عين الدفلى ـ الجزائر 9 ،ـ

بحث

2591/99/1

الداودي المالكي أنموذجا

اري في تقرير
السْب ُق
 .2المـ ــؤتمر الـ ــدولي السـ ــابع للعلـ ــوم َّ
اإلسالمي الح َ
ض ّ
ّ
االجتماعية

مكان وتاريخ المؤتمر

نوع المشاركة

اإلنسانية
الحقوق َ

معـ ــالم م ـ ـنهج التسـ ــامح فـ ــي السـ ــيرة

النبوية والتاريخ اإلسالمي

انقرة ـ تركيا 29 ،ـ

بحث

رأس الخيمة ـ اإلمارات العربية

بحث

2591/95/21

المتحدة 22 ،ـ 2591/95/23

 .0مناهج تحقيق المخطـوط الشـرعي تجربتــي فــي عــالم تحقيــق المخطــوط المغرب ـ  22ـ  27مارس  2597م
المغربي األندلسي

المغربي

)(5

بحث

 .9المـ ـ ــؤتمر الـ ـ ــدولي السـ ـ ــابع للغـ ـ ــة مكان ـ ــة اللغ ـ ــة العربي ـ ــة عن ـ ــد علم ـ ــاا دبي ـ  91ـ  29أبريل2597 ،
العربية

بحث

الحديث ،تحصيال وتمليفا

 .2مـ ـ ــؤتمر الفقـ ـ ــه الـ ـ ــدولي ال الـ ـ ــث :األحاديــث النبويــة ال ـواردة فــي حكــم
اإلقامــة فــي الــبالد غيــر اإلســالمية ـ

األقليات اإلسالمية

جامعة اإلمام ـ الرياض

بحث

 35ـ 2592/95/39

تخريجا وتف ّقها

 .1الملتقـ ـ ــى الـ ـ ــدولي ال ـ ـ ــاني عشـ ـ ــر اإلمامـ ـ ــان الـ ـ ــداودي والبـ ـ ــوني :بـ ـ ــين

والية عين الدفلى ـ الجزائر
 2ـ 2592/59/3

ـجل حافــل فــي
للمـ ـ ــذهب المـ ـ ــالكي ـ االتجـ ـ ــاه الشــيخ والتلميــذ ..سـ ّ
الحدي ي في المذهب المالكي

خدمة الحديث النبوي الشريف

ماليزيا

 .7المؤتمر العالمي ال اني في العقيدة منهج الحوار النبوي فـي الـدعوة إلـى
والدعوة والشريعة اإلسالمية

بحث

2592/59/95

الله تعالى

 .1المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية اإلمـــام البشـــير اإلبراهيمـــي ،نظ ـ ـرات

بحث

دبي2599/59/57 ،

بحث

وعبرات
 .95الملتق ـ ــى الــ ــدولي الخــ ــامس الق ــيم الحض ــارية ب ــين الس ــنة النبوي ــة جامعة األميـر عبـد القـادر بقسـنطينة ـ
للس ــنة النبويـــة ـ القـــيم اإلنسـ ــانية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والحضارية في السنة النبوية

 1ـ 2593 /0/1

 .99الملتقى الدولي ال الث للسنة أس ــباب االنحـ ـراف ع ــن فه ــم الس ــنة جامعة األميـر عبـد القـادر بقسـنطينة ـ
النبويــة ـ الســنة النبوي ـة بــين الفه ـم النبوية

2595

السديد والواقع المعيش.

 .92الملتقى الـدولي ال ـاني للسـنة الش ـ ــيخ عب ـ ــد الحمي ـ ــد ب ـ ــن ب ـ ــاديس جامعــة األميــر عبــد القــادر بــالجزائر،
النبوية ـ جهود العلماا المغاربة في وجهوده في خدمة السنة النبوية

خدمة السنة النبوية

2551

 .93الجهــود المبذولــة فــي خدمــة جهود الشيخ عبد الحميد بن باديس جامعة الشارقة2559 ،

بحث

بحث

بحث

بحث

السنة النبوية من بداية القرن الرابع في خدمة الحديث الشريف

عشر إلى اليوم

 .90الحديث الشـريف وتحـديات السنة النبوية بين حماتها ونفاتها
العصر

 .99علوم الحديث ـ واقع وآفاق

علــوم الحــديث بــين المتقــدمين
والمتمخرين

كلي ــة الدراس ــات اإلس ــالمية والعربي ــة

بحث

كلي ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ــالمية

بحث

بدبي2559 ،

والعربية بدبي2553 ،

مناقشة الرسائل العلمية
عنوان الرسالة
 .9منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام  .دراسة وتحقيقا..

)(6

تاريخ المناقشة

الجامعة

2525/59/91

جامعة الشارقة

 .2مفاض ــلة الترم ــذي ف ــي جامع ــه ب ــين الح ــدي ين ف ــي الص ــحة ،م ــن أبـ ـواب
الشهادات إلى نهاية أبواب القرااات ،جمعا وتخريجا ودراسة

 .3الــرواة الــذين لــيس لهــم فــي جــامع الترمــذي إالّ حــديث واحــد ـ جمعــا

2525/59/97
2591/52/57

جامعة الشارقة
جامعة الشارقة

ودراسة

النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ جمعـا
 .0األحاديث النبوية الواردة في إشارات ّ

2591/59/29

جامعة الشارقة

 .9اختالف األصوليين في أحكام السنة النبوية

2591/59/22

كلية الشريعة/قسم الفقه وأصوله

 .2المنظومات الحدي ية وشروحها في القرن السابع الهجري إلى نهاية العقد

2592/92/15

جامعة الشارقة

 .1مفاضلة اإلمـام الترمـذي فـي جامعـه بـين الحـدي ين فـي الصـحة مـن بدايـة

2592/52/52

جامعة الشارقة

 .7الدراسات المفردة في سنن أبي داود ،جمعا وتعريفا

2592/52/52

جامعة الشارقة

 .1الوقاية من األمراض والضغوط النفسية في السنة النبوية

2590/99/29

جامعة الشارقة

 .95األحاديث الواردة في الخدم ،جمعا وتخريجا وتحليال

2590/59/99

جامعة الشارقة

 .99الرواة الذين ضعّف حدي هم في بعض األمكنة دون بعض

2590/0/20

جامعة الشارقة

2592/9/91

جامعة الشارقة

2599/9/97

جامعة الشارقة

 .90نبراس العقول الذكية شرا األربعين حدي ا النبوية

2595/2/22م

جامعة الشارقة

 .99الترجيح بالقرائن في كتاب علل الحديث البن أبي حاتم

2557/9/91م

جامعة الشارقة

وتخريجا وتحليال

ال الث من القرن الخامس عشر وأثرها في خدمة علوم الحديث
كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب الطالق واللعان

 .92األحاديث التي ق ّدم فيها ابن خزيمة المتن على اإلسناد
 .93حاشية األجهوري على نزهة النظر

اإلشراف على الرسائل العلمية
تاريخ اإلشراف

عنوان الرسالة

الجامعة

 .9األحاديــث التــي قــال فيهــا اإلمــام الترمــذي :نال نعرفــه إال مــن هــذا 2525/59/35
الوجهن .دراسة نظرية عملية [رسالة دكتوراه]

جامعة الشارقة

 .2مــن أبهمهــم الحــاف ابــن حج ــر وتع ّقــبهم فــي فــتح البــاري [رس ــالة 2525/50/25
دكتوراه]

جامعة الشارقة

 .3فتوا الوقت فيما يؤثر عن إمام الوقت ،للموفق البغدادي

2591

جامعة الشارقة

 .0تفسير عبارات الجرا والتعديل عند األئمة

2597

جامعة الشارقة

2592/52/59

جامعة الشارقة

 .2مفاضلة الترمذي في جامعه بين الحدي ين في الصحة [أبواب البيوع 2592/50/53
واألحكــام والــديات والحــدود والصــيد واألضــاحي] ،جمعــا وتخريجــا

جامعة الشارقة

 .9منهج اإلمام أبي عبد الملك البُوني في كتابه (تفسير الموطم)

ودراسة
)(7

 .1تعقبات الحاف ابن حجر في فتح الباري على القاضي عياض

2599

جامعة الشارقة

 .7تعقبات الحاف ابن حجر البن التين في فتح البارئ

2590

جامعة الشارقة

 .1منهج اإلمام القرطبي في مختلف الحديث في كتابه :المفهم

2590

جامعة الشارقة

 2593ـ 2590

جامعة الشارقة

 .95منهج الشيخ األلباني في زيادة ال قة

 .99التحـ ـ ــديات والن ـ ـ ـوازل التـ ـ ــي تواجـ ـ ــه األسـ ـ ــرة المسـ ـ ــلمة فـ ـ ــي  2599ـ 2592
المجتمعات غير اإلسالمية (ماجستير)
 .92اإلمام أحمد بن نصر الداودي فقيها (رسالة ماجستير)

 2599ـ 2592

 .93اللغــة الصــامتة فــي الحــديث النبــوي الشـريف ـ دراســة فــي ضــوا  2551ـ 2595
سيمائيات الحركة (رسالة ماجستير)

جامعة أم درمان ـ الخرطوم ـ السودان
معهد الدعوة الجامعي للدراسات

اإلسالمية ،قسم الدراسات العليا ـ بيروت
كلية الدراسات العربية واإلسالمية .دبي

االستشارات العلمية
اسم المؤسسة
 .9مجلة الشهاب ـ جامعة الوادي ـ الجزائر

موضوع وطبيعة االستشارة

تاريخ االستشارة

محمد ين يوسف
تحكيم بحث :منهج اإلمام ّ

2525/52/93

السنوسي(ت719ه) في عرض علمي الحديث واللغة من خالل
ّ

مكمل إكمال اإلكمال
كتابه ّ

 .2جامعة طيبة بالمدينة المنورة

تحكيم أربعة بحوث للترقية إلى درجة أستاذ مشارك

2525/59/39

 .3مجلة الذخيرة ـ جامعة غرداية ـ الجزائر

تحكيم بحث :موقف بعض الحداثيين من حجية السنة النبوية

2525/59/21

 .0مجلة الشهاب ـ جامعة الوادي ـ الجزائر

علوم الحديث التي أبرزها اإلمام أبو العرب القيرواني من خالل

2525/59/59

 .9جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة

تحكيم سبعة بحوث للترقية إلى أستاذ

2020/52/25

 .2جامعة الملك عبد العزيز بجدة ـ

تحكيم أربعة بحوث للترقية إلى درجة أستاذ مشارك

2525/59/52

 .1مجلة جامعة أم القرى

األمن النفسي األسري وأثره في ضوا السنة النبوية

2525/50/97

 .7مجلة الشهاب ـ جامعة الوادي ـ الجزائر

قرائن نفي الصحبة عند ابن حجر في كتابه :اإلصابة في تمييز

2525/50/59

طبقات علماا أفريقية وتونس

الصحابة

مدونــة ـ مجمــع الفقــه اإلســالمي ـ الخطم في فهم السنة النبوية ،أسبابه وعالجه
 .1مجلّــة ال ّ
الهند.

2525/53/39

.95

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

تحكيم بحث :قول البخاري في الراوي

2525/52/93

.99

جامعة عجمان ـ كلية القانون

تحكيم كتاب منهجي

2525/52/92

.92

جامعة الكويت

تحكيم عشرة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ

2591/92/22

)(8

.93

مجلة جامعة الكويت

تحكيم بحث بعنوان :الحديث المتروك عند ابن حجر

2591/99/90

.90

جامعة الكويت

تحكيم التقرير النهائي لمشروع بحث :طرق تمييز المهملين ممن

2591/99/51

.99

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

تحكيم بحث بعنوان :قول ابن عدي :أحادي ه يحمل بعضها

2591/95/91

.92

مجلة جامعة الوصل ـ دبي

تحكيم بحث بعنوان :المضاربة من كتاب الوجيز

2591/95/52

.91

مجلة الصراط ـ جامعة الجزائر

تحكيم بحث بعنوان :األحاديث التي انفرد بها مسلم في

2591/51/97

.97

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

تحكيم بحث بعنوان :جودة العبادات ،مفهومها ،اهتمام اإلسالم

2591/51/51

.91

مجلة جامعة الكويت

تحكيم بحث بعنوان :موازنة بين موطم مالك وصحيح البخاري

2591/57/50

شراا السنة
نقل عنهم ّ

بعضا ،في كتابه :الكامل في ضعفاا الر جال

للسرخسي(ت919ه) وتحقيق لبعض مباح ه
صحيحه عن باقي الستة
بها ،أسبابها

 .25مجلـ ــة الشـ ــهاب ـ جامعـ ــة ال ـ ـوادي ـ الحديث المقبول عند المحدثين ومصطلحاته
الجزائر

2591/51/92

 .29جامع ـ ــة العل ـ ــوم اإلس ـ ــالمية العالمي ـ ــة ـ تحكيم تسعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك
األردن

2591/59/99

.22

جامعة البلقاا التطبيقية ـ األردن

تحكيم سبعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك

2591/59/52

.23

مجلس التعليم بالشارقة

عضوية لجنة مسابقة اللغة العربية بين مدارس الشارقة

2591/50/20

.20

جامعة اليرموك ـ األردن

تحكيم ثمانية بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ

2591/53/29

.29

جامعة الملك عبد العزيز بجدة

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى أستاذ مشارك

2591/52/21

.22

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

تحكيم بحث :طريقة االنتقاا عند اإلمام البخاري في صحيحه

2591/59/91

دراسة تطبيقية على مرويات عبد الرزاق (الصنعاني) عن معمر بن
راشد

 .21كلي ـ ــة الدراسـ ـ ـات اإلس ـ ــالمية والعربي ـ ــة تحكيم بحث :شروط العمل بخبر الواحد ـ دراسة موازنة
بدبي

2597/99/99

.27

مجلة جامعة الشارقة

تحكيم بحث :ابن األبار القضاعي ،منهجه وموارده في كتابه:

2597/99/59

.21

جامعة الكويت

تحكيم مشروع بحث :طرق تمييز المهملين ممن نقل عنهم

2597/95/90

التكملة لكتاب الصلة
شراا السنة
ّ

.35

)(9

.39

مجلة جامعة الشمال ـ السعودية

.32

جامعة الكويت

.33

جامعـ ــة البلقـ ــاا التطبيقيـ ــة ـ السـ ــلط ـ

.30

جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة

تحكيم أربعة بحوث للترقية إلى أستاذ مشارك

.39

جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة

تحكيم أربعة بحوث للترقية إلى أستاذ مشارك

2597/59/20

.32

مجلـ ــة البحـ ــوث العلميـ ــة والدراس ـ ــات

تحمل الحديث عند القاضي عيــاض
طرق ّ

2597/59/20

.31

مجلة الذخيرة ـ الجزائر

بحث ظاهرة إعادة ترتيب الكتب عند المحدثين

2597/59/95

.37

جامعة بغداد ـ كلية العلوم اإلسالمية

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية

2597/52/21

.31

مجلة جامعة الكويت

تحكيم بحث :جهالة الراوي عند علماا الحديث دراسة تطبيقية

2597/52/99

.05

حامعة الملك عبد العزيز بجدة

األردن

اإلسالمية ـ الجزائر

تحكيم بحث :األحاديث الموضوعة وأثرها في تهديد البناا

2597/95/95

تحكيم بحث :مرصد القواعد األصولية لالفتئات

2597/95/57

تحكيم ثمانية بحوث بغرض الترقية إلى أستاذ مشارك

2597/51/52
2597/59/20

النبوي لإلنسان

على كتاب المحلّى البن حزم األندلسي ومخالفته لنقاد الحديث
في الحكم على ك ير من الرواة

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية (هناا)

2597/52/95

.09

جامعة مؤتة ـ األردن

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية

2597/59/27

.02

مجلـ ــة البحـ ــوث العلميـ ــة والدراس ـ ــات

تحكيم ثالث بحوث للنشر في المجلة

2591/92/51

.03

جامعة عجمان

تحكيم أربعة بحوث للترقية إلى أستاذ مشارك

2591/95/23

.00

جامعة األنبار

تحكيم ثالثة بحوث إلى األستاذية

2591/95/22

.09

جامعة الملك عبد العزيز ـ السعودية

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية

2591/95/51

.02

جامعة اليرموك

تحكيم سبعة بحوث للترقية إلى األستاذية

2591/51/20

.01

جائزة دبي الدولية للقرآن والسنة

المطولة الصديقية في المعجزات النبوية خير
تحكيم كتاب :شرا ّ

2591/51/50

.07

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

تحكيم بحث :جهالة الراوي عند علماا الحديث دراسة تطبيقية

2591/57/29

.01

مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :الفيلسوف االنجليزي توماس كارليل وقرااته في

اإلسالمية ـ الجزائر

البرية

على كتاب المحلّى البن حزم األندلسي ومخالفته لنقاد الحديث
في الحكم على ك ير من الرواة

والقانونية

.95

الجامعة العراقية ـ كلية اآلداب

.99

مجل ـ ـ ــة كلي ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ــالمية

والعربية بدبي

السيرة النبوية ـ عرض ونقد

2591/59/92

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2591/50/97

تحكيم بحث :المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراا

2591 /50/51

المالكية ـ دراسة في المعالم المنهجية
(1
)0

.92

مجلة جامعة األنبار

.93

مجلة الصراط

تحكيم بحث (لجنة جمع القرآن الكريم في العهد البكري)

.90

الجامعة األردنية

تحكيم عشرة بحوث بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2591/53/27

.99

مجلــة جامعــة الش ـارقة للعلــوم الشــرعية

ي الحدي ّي والمرويّات التاريخيّة
تحكيم بحث :المنهج النقد ّ

2591/03/21

.92

مجل ــة الشـ ـريعة والدراس ــات اإلس ــالمية تحكيم بحث (صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن

والقانونية

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2591/50/51
2591/53/39

بجامعة الكويت

2591/52/93

عبد الله األنصاري )

.91

مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية

تحكيم بحث :عقوبة إعدام بني قريظة في ضوا السيرة

2591/52/50

.97

جامعة الملك عبد العزيز ـ ج ّدة

تحكيم ستة بحوث بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2591/59/57

.91

الجامعة األردنية

تحكيم أحد عشر بح ا بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2591/59/95

.25

مجلـ ــة البحـ ــوث العلميـ ــة والدراس ـ ــات

تحكيم بحث للنشر في المجلة

2592/92/29

.29

مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :الرواة المشهورون برواية اإلسرائيليات ـ أبو العالية

والقانونية

اإلسالمية ـ جامعة الجزائر ـ مخبر الشريعة

الصحيحة .دراسة حدي ية تحليلية موضوعية

وابن جريج أنموذجا

والقانونية

.22
.23

جامعة الملك عبد العزيز ـ ج ّدة

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ـ دبي

.20

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ـ دبي تحكيم كتاب من ثالث مجلدات في شرا الشفا للقاضي عياض

2592/92/90

تحكيم أربع بحوث بغرض الترقية إلى درجة (أستاذ مشارك)

2592/99/23

تحكيم كتاب :رسالة اإلسالم في أنغام الحسام ،محمد عامر

2592/95/50

عبد الحميد

2592/51/59

.29

قناة الوسطى الجديدة ـ منطقة الذيد

المشاركة في تصوير برنامج تلفزيوني لقناة الوسطي الجديدة،

2592/59/29

.22

مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية

النبي صلّى اله عليه وسلّم مع
تحكيم بحث :مخاطبة وتعامل ّ

2592/59/23

.21

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ـ دبي تحكيم كتاب :تصويبات القاضي عياض ألوهام الموطّم من خالل

2592/59/51

.27

مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :سماحة السنة النبوية في أحكام العشرة الزوجية

2592/52/52م.

والقانونية ـ الشارقة

بعنوان :يوم في حياة طالبة.

الملوك والعظماا في ضوا السيرة النبوية
كتابه (مشارق األنوار) ـ دراسة نقدية

والقانونية

.21

مجلـ ــة البحـ ــوث العلميـ ــة والدراس ـ ــات

.15

مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث

.19

جامعة حائل ـ السعودية

اإلسالمية ـ جامعة الجزائر ـ مخبر الشريعة

تحكيم عدد ( )9من البحوث :للنشر في المجلة المذكورة

2592/59/59

تحكيم كتاب :الوسيلة لمعرفة علماا المسيلة

2599/99/35

تحكيم عدد ( )2بحوث؛ بغرض الترقية إلى درجة (أستاذ

2599/95/27

مشارك)

(1
)1

.12

جامعة البلقاا التطبيقية

.13

مجلــة (الصـراط) التــي تصــدر عــن كليــة

تحكيم عدد ( )3من البحوث :للنشر في المجلة المذكورة

.10

جامعة الوادي ـ معهد العلوم اإلسالمية ـ

االستشارة العلمية وتحكيم أبحاث المجالت:

.19

مجلـ ــة البحـ ــوث العلميـ ــة والدراس ـ ــات

.12

جامعة بغداد ـ كلية العلوم اإلسالمية

العلوم اإلسالمية ـ جامعة الجزائر
الجزائر

تحكيم عدد ( )1بحوث؛ بغرض الترقية إلى األستاذية

2599/51/95
2599

 9ـ مجلة الشهاب للبحوث والدراسات اإلسالمية

2599/57/25

 2ـ مجلة الدراسات الفقهية والقضائية
 3ـ مجلّة الذخائر للدراسات العربية واإلسالمية
تحكيم عدد ( )2من البحوث :للنشر في المجلة المذكورة

2599/52/50

تحكيم عدد ( )9بحوث؛ بغرض الترقية إلى األستاذية

2599/50/21

.11

مجلــة (الصـراط) التــي تصــدر عــن كليــة

تحكيم عدد ( )2من البحوث :للنشر في المجلة المذكورة

2599/50/90

.17

المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية ـ دبي

رئاسة الندوة رقم ( )79من ندوات المؤتمر

2599/59/57

.11

مجلــة (الصــراط) التــي تصــدر عــن كليــة

عضو الهيئة االستشارية

2599

اإلسالمية ـ جامعة الجزائر ـ مخبر الشريعة

العلوم اإلسالمية ـ جامعة الجزائر

العلوم اإلسالمية ـ جامعة الجزائر
الدورة التمهيلية السادسة لتحقيق المخطوطات

.75

مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث

.79

النبي صلّى
مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :القرائن الدالة على اإلباحة من أقوال ّ

والقانونية

.72
.73

جامعة الملك عبد العزيز

.70

مجلـة كليــة العلــوم اإلسـالمية ـ الجامعــة

.79

مجل ــة كلي ــة اآلداب والعل ــوم اإلنس ــانية تحكيم بحث :من صور المجتمع اإلسالمي في الحـديث النبـوي

بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

2599/53/23

الله عليه وسلّم

منطقة رأس الخيمة التعليمية

العراقية ـ بغداد ـ العراق

2599/50/51

برنامج التدريب التخصصي

2590/92/22

تحكيم عدد ( )1بحوث ،بغرض الترقية إلى درجة األستاذية

2590/92/51

خبير استشاري بالمجلة ال قافية

 2590ـ 2599

الشريف :دراسة بالغية

2590/51/25

.72

جمعيــ ــة الحـ ـ ــديث الش ـ ـ ـريف بجامعـ ـ ــة

قرااة في صحيح البخاري (ندوة)

2590/50/21

.71

جمعيــ ــة الحـ ـ ــديث الش ـ ـ ـريف بجامعـ ـ ــة

محاضرة بعنوان :عوائق طلب العلم

2590/52/0

الشارقة
الشارقة

 .77مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :اختصار الحديث وأثره في نشوا اإلشكال بين
والقانونية
الروايات
.71

جامعة أم القرى

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك
(1
)2

2590/9/25
2590/9/95

.15

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

تحكيم ستة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ

2593/92/91

.19

جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك

2593/51/22

 .12مجل ـة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :دراسة عقدية للحديث ألشريف( :ال حول وال قوة
والقانونية
إال بالله كنز من كنوز الجنة وعالقته بحقيقة أفعال العباد)

2593/1/91

.13

مجل ــة عي ــدان الخي ــل لل قاف ــة والعل ــوم

تحكيم بحث للنشر في المجلة

2593/2/97

.10

مجل ــة عي ــدان الخي ــل لل قاف ــة والعلـ ـوم

تحكيم ثالثة بحوث للنشر في المجلة

2593/2/95

.19

مجل ــة عي ــدان الخي ــل لل قاف ــة والعل ــوم

عضو الهيئة االستشارية بالمجلة

2593/59/93

.12

جامعة القصيم

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية

2593

.11

جامعة أم القرى

تحكيم ستة بحوث للترقية إلى األستاذية

2593

.17

مركــز جمعــة الماجــد لل قافــة والت ـراث ـ

تحكيم كتاب (مخطوط)

2592/1/25

تحكيم أربعة بحوث بغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك

2592/9/99

واآلداب
واآلداب
واآلداب

دبي

.11

جامعة الملك سعود

 .955مجلــة جامعــة الش ـارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :دور المقاصد الشرعية في ترجيح األدلة الظنية في
والقانونية
الفتوى
 .959جامعة أم درمان اإلسالمية
 .952جامعة الكويت

تحكيم خمسة بحوث للترقية إلى األستاذية
تحكيم ثالثة عشر بح ا للترقية إلى األستاذية

 .953كلي ــة الدراس ــات اإلس ــالمية والعربي ــة ـ تحكيم بحث :انتقـاد بعـض األئمـة لـبعض األحاديـث فـي صـحيح
دبي

 .950مركــز جمعــة الماجــد لل قافــة والت ـراث ـ
دبي

مسلم

تحكيم كتاب :أمالي عبد الرزاق بن همام الصنعاني

2592/3/97
2592/2/21
2592/9/97
2599/92/29
 2599ـ 2592

 .959جامعة أم القرى

تحكيم بحث :نقد الروايات بسلوك الجادة

2599/92/29

 .952جامعة أم القرى

رد دعوى اضطراب حديث( :ال
تحكيم بحث :كشف البيان عن ّ

2599/92/29

 .951جامعة أم القرى

ترد يد المس) رواية ودراية
تحكيم بحث :جزا في حديث( :ال ّ

2599/92/29

 .957جامعة أم القرى

تحكيم بحث :المرويات الواردة في نكاا التحليل ـ رواية ودراية

2599/92/29

المصتان)
مصة و ّ
تحرم ال ّ
ّ

(1
)3

 .951مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكــيم بحــث :االســتيطان فيمــا يعتصــم بــه باللــه مــن الشــيطان ـ

2599/95/25

 .995مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :منهج اإلمام ال وري في العدالة والضبط واإلسناد

2599/3/99

والقانونية

دراسة وتحقيقا

والقانونية
 .999جامعة أم القرى

عمــار،
تحكــيم بحــث :اإلمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن ّ

2599/9/23

 .992جامعة أم القرى

تحكيم بحث :اليمين وكفارته في ضوا الكتاب والسنة

2599/9/23

 .993جامعة أم القرى

تحكيم بحث :من دعا لهم رسول الله  بالرحمة

2599/9/23

 .990جامعة أم القرى

تحكيم بحث :الغضب :أضراره ،وعالجه

2599/9/23

 .999جامعة أم القرى

تحكيم بحث :فتنة التشبع بما لم يعطه في ضوا الكتاب والسنة

2599/9/1

 .992جامعة أم القرى

تحكيم بحث :العقبات والعوائق األسرية في ضـوا القـرآن الكـريم

2599/9/1

 .991جامعة أم القرى

تحكيم بحث :النهج األرشد في الكشف عن مسند أحمد

2599/9/1

 .997جامعة أم القرى

تحكــيم بحــث :منــاظرة علــي بــن أبــي طالــب وعبــد اللــه بــن عبــاس

2599/9/1

 .991جامعة أم القرى

تحكيم بحث :آيات الدعوة إلى الله تعالى في القرآن الكريم

2599/9/1

 .925جامعة أم القرى

تحكــيم بحــث :اإلتحــاف بتمييــز مــا تبــع فيــه البيضــاوي صــاحب

2599/9/1

المخرمي ،الموصلي(ت 202هـ).
ّ

والسنة النبوية

للخوارج ـ رواية ودراية

الكشاف

 .929كلية أصول الدين ـ الجامعة اإلسالمية ـ خبير استشاري بالمجلة ال قافية
بغداد ـ العراق

 .922مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكــيم بحــث :مجلــس مــن أمــالي الحــاف الناقــد ثقــة الــدين أبــي
والقانونية

القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه بــن عبــد الل ـه بــن الحســين

2599
2595/95/25

الشافعي رحمه الله

 .923مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :العمليات االجتماعية في القرآن الكريم

2595/99/95

والقانونية
 .920كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

عضو لجنة المعادالت

 .929مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكــيم بحــث :القصــة القرآنيــة فــي تصــور مدرســة المنــار ـ دراســة
والقانونية

نقدية

 2551ـ 2595
2551

 .922مجل ـ ـ ـ ـ ــة األحمدي ـ ـ ـ ـ ــة(دائرة الش ـ ـ ـ ـ ــؤون تحكيم بحث :رحمة النبـي  فـي التعامـل مـع المخـالفين وآثارهـا 2595/95/22م
اإلسالمية والعمل الخيري) ـ دبي

االجتماعية والدعوية في ضوا وسطية اإلسالم

 .921كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

رئيس هيئة تحرير مجلة (ميالد فجر)

 2595ـ 2599

 .927كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

أمين هيئة تحرير مجلة (ميالد فجر)

 2552ـ 2557

(1
)4

 .921مجل ـ ـ ــة كلي ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ــالمية تحكيم بحث :ومضـات مـن حـوار الرسـول  ومنهجـه األخالقـي
والعربية بدبي

في الدعوة إلى الله ودورها في مواجهة التحديات

2595/99/1

 .935كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

أمين هيئة تحرير مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 2551ـ 2595

 .939جامعة الشارقة

أمـ ــين هيئـ ــة تحريـ ــر مجلـ ــة جامعـ ــة الشـ ــارقة للدراسـ ــات الشـ ــرعية

 2551ـ 2595

 .932زوارة ـ ليبيا

سلسلة محاضرات بمساجد المدينة

2595

 .933مركز تحفي القرآن بالزاوية ـ ليبيا

محاضرات توجيهية إرشادية

2595

والقانونية

 .930الجامعة األسمرية ـ كلية العلوم الشرعية محاضرات توجيهية وتعليمية بمناسبة الموسم ال قافي المفتوا
بمسالتة ـ ليبيا

2595

 .939لجن ــة أوق ــاف وش ــؤون الش ــيخ س ــيدي محاضرات توجيهية إرشادية
عبد السالم األسمر الفيتوري

2595

 .932وزارة األوقاف الليبية ـ طرابلس ـ

المشاركة في فعاليات جائزة الفاتح لحف القرآن الكريم وتجويده

 .931وزارة األوقاف الليبية ـ طرابلس ـ

المشاركة في فعاليات جائزة الفاتح لحف القرآن الكريم وتجويده

2595

(الدورة السابعة)

2551

(الدورة السادسة)

 .937مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية تحكيم بحث :األسس األخالقية للعمل في القرآن الكريم

2551/95/29

والقانونية
 .931الجامعة اإلسالمية بغزة

تحكيم بحث :ابن السني ومنهجه في كتابة عمل اليوم والليلة

 .905مؤسسة القرآن والسنة بالشارقة

عضو هيئة تحكيم جائزة الشارقة للقرآن والسنة

2557/0/20
2557

 .909مجل ـ ـ ـ ـ ــة األحمدي ـ ـ ـ ـ ــة(دائرة الش ـ ـ ـ ـ ــؤون تحكيم بحـث :أحاديـث نبويـة لـم ينبّـه عليهـا الميـداني فـي مجمـع 2551/99/51م
اإلسالمية والعمل الخيري) ـ دبي

 .902كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

الميداني

المشــاركة فــي فعاليــات النــدوات الدوليــة األولــى وال انيــة وال ال ــة

والرابعة والخامسة

 .903جامعــة الملــك ســعود بالريــاض ـ مركــز تحكــيم بحــث :الجــرا المــردود فــي تطبيقــات الحــاف ابــن حجــر
بحوث كلية التربية

 .900إذاعة وتلفزيون الشارقة

في كتابه :هدي الساري

سلسلة برامج وحلقات حول األحاديث الموضوعة المشهورة بين
النـاس ،وحــول مناســبات رمضــان وعيـد األضــحى المبــارك ،وحــول

 2559ـ 2557
2551
 2550ـ 2551

إعادة كتابة التاريخ.
الخبرات اإلدارية
اللجان /الخدمات

الفترة

(1
)5

الدور

مالحظات

 .9لجنــة النظ ـر فــي إشــغال وظيفــة أســتاذ مســاعد
فــي الحــديث النبــوي الش ـريف ـ فــرع الذيــد،

 2597ـ 2591

منسقا

خريف  2597ـ 2591
 .2لجنة تحديث الخطط والدراسية لبـرامج قسـم
أص ــول ال ــدين وخط ــط المس ــاقات ف ــي مـ ـواد

 2597ـ 2591

منسقا

الحديث الشريف وما يتصل بها
 .3لجن ـ ـة تحـ ــديث ملـ ــف االعتمـ ــاد األكـ ــاديمي

 2597ـ 2591

عضوا

 .0لجن ــة مش ــاركة أعض ــاا الهيئـ ـة التدريس ــية ف ــي

 2597ـ 2591

منسقا

 .9لجنــة التــدريب العلمــي للطلبــة والتنســيق مــع

 2597ـ 2591

عضوا

لدرجة الماجستير في التفسير والحديث

المؤتمرات العلمية

مركز التعليم المستمر
 .2لجن ــة مش ــاركة أعضـ ـاا الهيئ ــة التدريس ــية ف ــي

 2591ـ 2597

منسقا

 .1قسم أصول الدين

 2599ـ 2592

رئيسا

المؤتمرات العلمية

 2592ـ 2591
 .7مساعد عميد للكلية للدراسات العليا

 2590ـ 2599

 .1لجنة االعتمـاد األكـاديمي وتقـويم المخرجـات

 2599ـ 2592

عضوا

 .95لجنة الترقيات العلمية بالكلية

 2599ـ 2592

عضوا

 .99لجنة تقييم بحوث الطلبة

2599

عضو

 .92لجنـ ـة فح ــص بح ــوث الطلب ــة ـ المرحل ــة

2599

عضو

 .93لجنة مقابالت الطلبة لمرحلة الماجستير

2599

عضو

 .90لجنــة فحــص بحــوث الطلبــة ـ الدراســات

2599

عضو

 .99لجنـ ــة المكافـ ــمة التشـ ــجيعية فـ ــي مجـ ــال

2599

عضو

 .92لجنة مقابالت الطالب لمرحلة الـدكتوراه

2599

عضو

 .91لجنة دراسـة ملفـات األسـاتذة المرشـحين

2599

عضو

التعليمية بجامعة الشارقة

الجامعية

العليا

التدريس

بالقسم

لعضوية هيئة التدريس بالقسم

(1
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 .97مســاعد عميــد كلي ـة الش ـريعة والدراســات

 2590ـ 2599

 .91مجلس الكلية

 2590ـ 2599

عضو ومقرر

 .25لجنة الدراسات العليا بالكلية

 2590ـ 2599

عضوا

 .29مجلس الدراسات العليا بجامعة الشارقة

 2590ـ 2599

عضوا

 .22لجنـ ـ ـ ــة االعتمـ ـ ـ ــاد األكـ ـ ـ ــاديمي وتقـ ـ ـ ــويم

 2593ـ 2590

عضوا

 .23اللجنــة المنظمــة لمــؤتمر كليــة الش ـريعة ـ

2590

عضوا

اإلسالمية

المخرجات التعليمية بجامعة الشارقة

جامعـــة الشـــارقة (الـــدواا والغـــذاا فـــي ضـ ــوا

اإلش ـراف علــى شــؤون

الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بالكلية

المستجدات من منظور الفقه اإلسالمي)
 .20لجنة الخطط والمنـاهج والنظـام الدراسـي

 2593ـ 2590

عضوا

 .29لجنــة المكتبــة وتطــوير تقنيــة المعلومــات

 2593ـ 2590

منسقا

بجامعة الشارقة

واالنترنت بجامعة الشارقة
 .22لجنة الجداول الدراسية بجامعة الشارقة

 2593ـ 2590

عضوا

 .21اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلعالميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات

 2593ـ 2590

عضوا

 .27لجنــة الصــياغة بمــؤتمر :علــوم الحــديث

2593

عضو

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة

 .21لجنــة القــرااة والمراجعــة األوليــة لاعمــال

 2599ـ 2592

عضو

قرااة وتقييم أعمال

 .35النــدوة الدوليــة للحــديث الش ـريف بكليــة

 2551ـ 2595

مساعد األمين العام للندوة

 .39لجنــة الح ــديث الش ـريف وعلوم ــه بقس ــم

 2559ـ 2557

رئيس

والمطبوعات بجامعة الشارقة

وعالقتها بالعلوم األخرى بجامعة الشارقة

العلمية بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية

توصيات المؤتمر

لجان البحث العلمي
في مشروع الكتاب
المقرر

الدراسات اإلسالمية والعربية

أصـ ــول الـ ــدين بكليـ ــة الدراسـ ــات اإلسـ ــالمية

اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ألعمـ ـ ـ ـ ـ ــال

الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخامسة

والعربية

إعداد المناهج ،ووضع

المفـ ـ ـ ــردات ،ومتابعـ ـ ـ ــة
تنفيذ المقررات.

(1
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 .32مكتــب البحــوث والدراســات المؤسســية

 2552ـ 2551

عضو

 .33لجنــة تمديــب اإلداريــين بكليــة الدراســات

 2559ـ 2595

عضو

 .30لجن ــة الصـ ـياغة للن ــدوة العلمي ــة الدولي ــة

2559

عضو

بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية

اإلسالمية والعربية

إع ـ ــداد بـ ـ ـرامج تط ـ ــوير
المناهج الدراسية علـى

مستوى الكلية
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا
المعروضــ ـ ــة المتعلقـ ـ ـ ــة
بالنزاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
اإلداريين

ال اني ــة للح ــديث الشـ ـريف بكلي ــة الدراس ــات
اإلسالمية والعربية

 .39لجنــة العالقــات العامــة والتش ـريفات فــي
الن ــدوات الدوليـــة ال ال ــة والرابعـــة والخامســـة

الدراسات اإلسالمية والعربية

للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ،والبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الختامي

 2551ـ 2595

رئيس

بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 .32لجنـ ــة الب ـ ـرامج ال قافيـ ــة والعلميـ ــة بكليـ ــة

إعداد النشرات اليومية

متابعـ ـ ــة سـ ـ ــير الن ـ ـ ــدوة
الدولية ال ال ة للحديث

الشريف
 2557ـ 2551

عضو

إقامــة جملــة مــن األيــام

ال قافي ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــرحالت
العلمية

الدورات والورشات العلمية والبرامج التدريبية والمهارات الخاصة
مالحظات

المهارة
 .9تحديات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ،يوم الخميس2525/52/52 ،
 .2ورشة عمل بعنوان ن التعلم الممزوج و المعكوس" ،يوم األحد2591/99/91 ،
 .3ورشة تدريبية بعنوان :بناا مساق دراسي عبر نظام بالكبورد ،يوم الخميس2591/99/51 ،
 .0ورشة ندمج اإلرشاد األكاديمين ،يوم الخميس2591/95/20 ،م
 .9ورشة :الحقيبة التعليمية اإللكترونية ،يوم الخميس2591/59/52 ،م.
 .2مهارات البالكبورد المتقدمة لمساق تفاعلي "باللغة العربية التي عقدت في  27مــارس  M3- ،2591مختبر
الحاسوب .599

 .1مهارات البالكبورد األساسية " باللغة العربية التي عقدت في  29مـارس  - M3 - 2591مختبر الحاسوب
.599

 .7ورشــة عمــل بعنـوان مناقشــة الرســائل العلميــة لســعادة عميــد الدراســات العليــا الخمــيس  ،2591 /3/90قاعــة
البيروني .M9

 .1تصميم وإنشاا محاضرات تفاعلية للصفوف المعكوسة المقلوبة بتاريخ 2597/7/35-27
 .95ورشة تحقيق معايير االعتماد األكاديمي من خالل الملفات اإللكترونية للمساقات والبرامج وأعضاا هيئـة
التدريسن .بتاريخ 2597/53/22م
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 .99البرنامج التدريبي (المحاضرة الفعالة) الذي نظمه معهد القيادة األكاديمية بجامعة الشارقة خالل الفترة من
 2ـ /7مارس.2591/

 .92ورشة عمل بعنوان (تفعيل وتوثيق معـايير الجـودة واالعتمـاد فـي ملفـات البـرامج والمسـاقات) التـي عقـدتها
عمادة ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية واالعتماد بجامعة الشارقة ،يوم األحد2592/52/59 ،م.
 .93الـنظم واللـوائح الجامعيـة ألعضـاا الهيئـة التدريسـية) ،الـذي نظمـه مركـز التعلـيم المسـتمر والتطـوير المهنـي
بجامعة الشارقة ،خالل الفترة من  57ـ  95يونيو 2599م.

 .90دور العمــداا ورؤســاا األقســام وأعضــاا الهيئــة التدريســية فــي دعــم العمليــة التعليميــة واالعتمــاد األكــاديمي
()2599/99/22
 .99ورشة عمل بعنوان (الفاعلية المؤسسية واالعتماد األكاديمي) التي عقدتها عمادة ضمان الجودة والفاعلية
المؤسسية واالعتماد بجامعة الشارقة ،يوم الخميس2599/99/22 ،م.

 .92برنامج النظم واللوائح الجامعية في شؤون الوظائف القيادية في الكليات ( 53ـ )2599/99/59
 .91برنامج النظم واللوائح الجامعية في شؤون الهيئة التدريسية( 57ـ )2599/52/95
Skills Development in Using UOS e-services, 15-19/02/2015 .97
 .91برنــامج تــدريبي فــي مهــارات اســتخدام تقنيــة المعلومــات فــي مجــال التعلــيم األكــاديمي ،بجامعــة الشــارقة،
.2590/99/25

 .25دورة في اللغة االنجليزية من مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة2590/52/59 ،

ممتاز
جيد جدا

 .29منظومة المؤهالت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج ،بتاريخ 2593/1/91
جيد جدا

 .22دورة في اللغة االنجليزية من المجلس البريطاني بالشارقة بتاريخ 2593/1/90
 .23دورات تدريبية خاصة بنظام البالكبورد بجامعة الشارقة خالل العام الجامعي 2593/2592

ممتاز

 .20الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (2552/59/51 ،)Icdl
 .29إجادة التعامل مع الحاسوب وبرامجه المختلفة م ل الوورد والباوربونت واإلكسل

ممتاز

 .22إعـ ـ ـ ــداد المحاض ـ ـ ـ ـرات بواسـ ـ ـ ــطة ش ـ ـ ـ ـرائح برنـ ـ ـ ــامج( ،)powerpointوعرضـ ـ ـ ــها بواسـ ـ ـ ــطة الناقـ ـ ـ ــل

ممتاز

خاصة في برنامج( ،)winwordفي كتابة البحوث وتنسيقها ،وإعداد الفهارس المختلفة
 .21مهارة ّ

ممتاز

الضوئي()projector

 .27دورة في اللغة االنجليزية بتاريخ 2557/99/29

متوسط

الجوائز الدولية والمحلية
طبيعة الجائزة

الجهة المانحة

التاريخ

 .9جائزة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية ألعضاا هيئة التدريس المتميزين فـي مجـال

جامعة الشارقة

2592/59/92

التدريس

اإلجازات العلمية
نوع اإلجازة

الشيخ المجيز
(1
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تاريخ اإلجازة

البلد

9117

 .9إجازة عامة في الحـديث الشـريف الش ـيخ أب ــو محمــود محم ــد شــكور ب ــن محم ــود
الح ــاجي أمري ــر المي ــاديني ،ع ــن الش ــيخ محم ــد

وغيره

سوريا

ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي
الشــيخ محمــد بــن يوســف بــن محمـد بــن يوســف

9117

اليمن

 .2إجازة في صحيح البخاري

 .3إجــازة عام ــة ،وأخــرى خاص ــة ف ــي الشــيخ محمــد بــن قاســم بــن إســماعيل ،الوشــلي،

9117

اليمن

الشــيخ العالمــة الفقيــه علــي بــن أحمــد بــن محمــد

2555

اليمن

صحيح البخاري

حربة ،أحد علماا اليمن

الحسني ،أحد علماا اليمن

 .0إجازة في الكتب الستة وغيرها

ب ـ ــن عم ـ ــر ب ـ ــن قاس ـ ــم ،القاس ـ ــمي ،الصــ ــعفاني،
الحرازي ،أحد مشاهير علماا اليمن

 .9إجازة بمؤلفات اإلمام النووي

الشيخ محمد بن صالح السامرائي

2551

العراق

 .2إجازة بصحيح اإلمام البخاري

الشيخ محمد بن صالح السامرائي

2551

العراق

بحوث منشورة في مجالت غير محكمة أو في مواقع على االنترنت
تاريخ النشر

مكان النشر

عنوان البحث
 .9من درر النصائح لطالب العلم الناجح

مجلة الضياا ،دائرة الشؤون اإلسـالمية والعمـل

دبي

 .2اإلمام البشير اإلبراهيمي األديب وثورة الجزائر

مجل ــة الفيص ــل األدبي ــة ،مرك ــز المل ــك فيص ــل

الرياض

الخيري ،دبي ،العدد  ،921مارس2593 ،

للبحــوث والدراســات ،العــدد ال الــث ،جمــادى
األولــى ـ رجــب9022 ،ه ــ/يونيو ـ أغســطس،
2559م.

http://ww

 .3رد هادئ على كتاب ”:هرمجدون  ..آخر بيان يا أمة اإلسالم“

2553

 .0جمعية العلماا المسلمين الجزائريين ودورها في التنوير والتغيير

مجل ـ ـ ـ ـة المنتـ ـ ـ ــدى ،العـ ـ ـ ــددان (،)12( ،)19

اليمن

 .9فتنة الهرج والقتال بين المسلمين

مجلـ ـ ـ ــة المنت ـ ـ ـ ــدى ،األع ـ ـ ـ ــداد (،)27( ،)21

اليمن

w.fiqhsya

si.com
.2552

(2559 ،)15( ،)21
مجلــة شــؤون العصــر التــي تصــدر عــن المركــز صنعاا ـ اليمن

 .2السنة النبوية  ..هذه المعجزة

اليمنــي للدراســات والبحــوث ،العــدد الخــامس،
 2555ـ 2559م .
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