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ية ت السرية الذا 

البيانات الشخصية 
 . العلواني أمحد معاذ علوان حقي السم:ا

 اجلنسية: تركي. 
الدائ  /  العنوان  عنتاب  غازي  مدينة   / تركيا  / Incilipinar mah/36014 nolu şok. No:9م: 

/Gaziantep ,Turkey/ Cod: 27000

 . 

 ehitkamil ş / a bulvarişGazimuhtarpa

م   تاريخ امليالد: 1958

الرتبة العلمية : أستاذ 

التخصص: العقيدة واملذاهب املعاصرة. 

hakkia1958@gmail.com    ربيد األلكرتوني:ال

: املؤهل العلمي 
الدين• أصول  يف  جدا /ليسانس  جيد  اإلسالمية/    /تقدير  سعود  بن  حممد  اإلمام  / ـه 1402جامعة 

 .م1982
األوىل• الشرف  مرتبة  املعاصرة/  واملذاهب  العقيدة  يف  سعود    /ماجستري  بن  اإلمام حممد  جامعة 

 .م1987هـ / 1407 /اإلسالمية 
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األوىل • الشرف  مرتبة  املعاصرة/  واملذاهب  العقيدة  يف  سعود    /دكتوراه  بن  حممد  اإلمام  جامعة 
 . م1992هـ / 1413/اإلسالمية 

 : التدرج الوظيفي 

قس  • بن  قيعال  مأمني  اإلمام حممد  جامعة  يف  الدين  دة  أصول  كلية   / اإلسالمية  -1411./سعود 

 .م1992-1991هـ / 1412
 م 1993-1992هـ / 1413-1412  /مدرس ملادة العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •

 .م2005-1994هـ / 1426 -1414  أستاذ مساعد / •
 .  م2012-2006/  هـ1433 – 1426أستاذ مشارك / •

 .م2013 -هـ 1433أستاذ / •
 .م 2014-2012/  هـ1434 – 1432  /مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  •
 م2015-2014هـ/1435-1434/  قائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  •

 : سنوات اخلربة بعد الدكتوراه 
 . م1993-1992 /ـ ه 1414 -1413   /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •

 .م1997-1994هـ/ 1417 -1414/   جامعة أم القرى فرع الطائف •
 .م2017-1997/ هـ1439 – 1417/  جامعة الشارقة •
   .م2020-2018/ جامعة الزهراء  •

 : األنشطة التدريسية 

 ، جامعة الزهراء. جامعة الشارقة، جامعة أم القرى /  (1العقيدة اإلسالمية ) •

 لزهراء.جامعة ا، ة، جامعة أم القرى الشارقة عجام  / (2العقيدة اإلسالمية ) •

 ، جامعة الزهراء.جامعة أم القرى / (3العقيدة اإلسالمية ) •

 ى.م القرعة أجام / آيات وأحاديث العقيدة •

 جامعة أم القرى. /راسات يف األخالق د •

 قة. جامعة الشار  ة /دراسة نصية يف العقيد •

 قة. جامعة الشار  /قضايا إسالمية معاصرة   •

 قة. جامعة الشار  /سالمية اإل ةف سفلال •

 قة. جامعة الشار  /ء اإلسالمذاهب املعاصرة يف ضوامل •

 قة. جامعة الشار  /فقه السرية  •

 قة. جامعة الشار  /نظام اإلسالم  •
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 قة. جامعة الشار  / (1سالمية )الثقافة اإل •

 قة. جامعة الشار  / (2الثقافة اإلسالمية ) •

 قة. جامعة الشار  / (3الثقافة اإلسالمية ) •

 قة. جامعة الشار  /حل والنل لامل •

 قة. ة الشار جامع /اسات يف األدياندر  •

   قة.جامعة الشار  /قضايا إسالمية معاصرة •
 قة. جامعة الشار  /الوعظ واخلطابة •

 قة. جامعة الشار  /حاضر العامل اإلسالمي •

 جامعة الزهراء. .قةجامعة الشار  /الغزو الفكري  •

 . ةقجامعة الشار  /راسات الشرعية الد املنطق يف •
 ة / جامعة الزهراء. سالمية اإلالعقيد دراسةل لخدم •

 جامعة الزهراء.، قةجامعة الشار  /ا عليال دراسات لاج البحث / مناه •

 . زهراء جامعة ال /لياالعراسات دالج الدعوة / مناه •
 دراسات العليا / جامعة الزهراء. الاألديان /  •

 جامعة الزهراء. / علياال دراسات المذاهب وفرق /  •

 ليا / جامعة الزهراء. ت العدراساالاصرة / عم تكارمذاهب وح •

 جامعة الزهراء.  العليا /دراسات ال دعوة التوحيد /  •

  جامعة الزهراء. العليا / يخ الدعوة والدعاة / الدراسات تار  •
 . / جامعة الزهراء 1العقيدة لغري التخصص  •

 : األنشطة البحثية 
 : الكتب  

 ماجستير.لة د / رسا كانط دراسة ونق عند جب األخالقيظرية الوان .1

ت   باكت  تحقيق ودراسة جزء من .2 ال)بيان  ف لبيس  الكجهمية  بدعهم  تأسييس  اإلي  تيميةسالم  المية( لشيخ    /ابن 

 م. 2006 /هـ1427ف السعودية. ة األوقاار وز/  رسالة دكتوراه

 م.1993يق/ طوفضائل العبادة / دار  .3

 م. 1993ويق/ ط مشترك/ دار صفات النبي  .4

 م. 1994 /دار طويقمع شرحها/ ق األخال ديثا فياألربعون ح .5

 م. 1997  طويق /اهد / دار جممام البارك اإلم بن الهللاد عب .6

 م. 1997طويق / دار /   الفضيل بن عياض العالم القدوة .7

 .1998طويق دار  /قيقح ستواء ألبي عبد هللا الجويني تالا رسالة في .8

 م. 2008/ 1429 / اإلسالمي  رابطة العالم  /اإلنسانية ضارة أثر اإليمان في بناء الح .9

 م.2012ة/ الشارق معة جا /ات والنبو تاإللهيا :ميةسالالعقيدة اإل .10

 م.2013هـ/ 1434منهج الراسخين في تدبر وحي رب العالمين/ رابطة العالم اإلسالمي/  .11
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 مكتبة جامعة الشارقة.: كتاب مشترك مع أساتذة قسم أصول الدين/ فة اإلسالميةا قالث .12

 م. 2013علمي / عجاز الدار اإل شترك /م اب تكصدرها ، مجاالتها/ ، مفهومها مصدرها: مةالثقافة اإلسالمي .13

 م. 2015إجازة علماء السادة الحيدرية/ بيروت /  .14

 م.2020-2019المدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية / جامعة الزهراء   .15

   م.2020- 2019 /جامعة الزهراءالعليا تخصص الدعوة/  سات احيد / درتو دعوة ال .16

 م. 2021 -2020 /ءجامعة الزهرا: النبوات / العقيدة اإلسالمية .17

 : اث األب 

 م. 1990هـ / 1411/ ربيع اآلخر  محكمة مجلة )عالم الكتب( مجلة/  مؤلفات عمانوئيل كانط .1

2. /  

 م . 1998ديسمبر  17ـ  16هـ الموافق 1419 ـ شعبان27فترة المنعقدة في ال /

/  مبحث    /  .3 األحمديةحكم  األولى    .  / مجلة  جمادى  الرابع،  أغسطس  1420العدد  هـ/ 

 م 1999

/  محث  بح  /   .4 في  كم  الرابع عشر،  /  6/  30العدد 

 . م2002

محكم     .5 بحث  اإلسالمية  كل،    //  الدعوة  ية 

 م .2002العدد السادس عشر، في  /بالقاهرة

6. 

 

العدد التاسع عشر ، في   /ر العلوم  صحيفة دا  /حكمحث  / ب  منهج اإلمام الغزالي في نقد الفالسفة ـ علوم اإللهية .7

 . م2003

االحتشام  ن  / .8 السارقة/  / دوة  الموافق 1422شعبان    7-6جامعة  هـ 

   .م24/10/2001

جامعة اإلمارات العربية المتحدة،    /  .9

 م. 2001

  /ةالدعوة اإلسالمية والعولم  .10

  /افيةلعولمة الثقالمسلمون وا  .11

جامعة جرش    /   / .12

 م.2003األهلية 

13. 

 . م2003 /

  /بحث محكم    / .14

 

15. /  

 . م2004 (/2) 

-1جامعة الشارقة،      / .16

 . م2004/ 4/ 21هـ الموافق  1425ربيع األول  2
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الدراسات     .17 و  الشريعة  كلية 

 . م2005/ 5/ 5-4هـ الموافق  1426ربيع الثاني  26ـ  25جامعة الشارقة /  اإلسالمية

 .م2004بحث محكم /  / .18

البيت،  بحث محكم /    /  .19 البحوث / جامعة آل  مجلة المنار للدراسات و 

 .  م2006هـ/ الموافق 1427األول، ربيع أول  عددال

األمقر .20 افتراق  من  تحد  قراءة صحيحة  الوحي  نص  آل    /ةاءة  جامعة   / اإلسالمية  المذاهب  لمؤتمر  مقدم  بحث 

 البيت.

21. 

الفترة:   /  18ـ  16في 

 . م 9/11/2006-7هـ الموافق  10/1427

 .م2006هـ / 1427 / .22

23. /  ، الشارقة    جامعة 

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

  بحث محكم/    / .24

 . م2008

25.  

/ جمادى  15د/  ليف في العقيدة اإلسالمية/ األحالبحث والتأندوة مناهج  /    دةمنهج علماء السلف في تقرير العقي .26

 . م2009/ 5/  10هـ/ الموافق 1430األولى 

27. 

 

28. 

 

ولية كلية أصول الدين والدعوة والقرآن  ي ححكم ف  .29

 . الكريم للقراءات وعلومها بطنطا/ جامعة األزهر

30.  /    / محكم  واإلنسانيةبحث  الشرعية  للعلوم  الشارقة  جامعة   / مجلة 

 م . 2011هـ/ يونيو1432، جمادي اآلخرة2، العدد  8المجلد

بحث محكم/    / .31

 . م2010هـ/ 1431/ القاهرة/ 24دد الع

المسيح  .32 شبه    بشرية  ألوهيتونقض  في  النصارى  والدراسات محكم/  بحث    /هات  الشريعة  كلية  مجلة 

 . م2013هـ/ يونيو 1434/رجب 28، السنة 93العدد  /سالمية في جامعة الكويتاإل

الشارقة بحث محكم / مجلة    / .33 / يونيو  1433، رجب  2لعدد  ، ا9المجلد    /جامعة  هـ 

 . م2012

34. /    العدد  9المجلد    /جامعة الشارقةبحث محكم / مجلة ، ذو 3، 

 .م2012هـ / اكتوبر 1433القعدة 

   /أبريل  18ـ    17مؤتمر دار العلوم في جامعة القاهرة:    /مي )التنوير اإلسالمي( ضروراته وآفاقهسالالتجديد اإل .35

 م. 2012
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36. 

 

الشافعياإلعقيدة   .37 إدريس  بن  محمد  المطلبي  جامع  /مام   / اإللهيات  كلية   / العالمية  الشافعي  اإلمام  ة ندوة 

 م.2013/ 3/  31ـ  30استانبول /

تعالى .38 إلى هللا  والدعوة  المسلمة  الكويتية/   /المرأة  األوقاف  وزارة  اإلسالم(  ديار  خارج  المرأة  )نوازل  مؤتمر 

 . م2014/ 4/  27 -25فق مواهـ ال1435جماد أول/  26 – 24تاريخ 

 . إلسالمية بماليزيا( )الحكمة( الجامعة ا lasagesseمجلة )  /العولمة والعقيدة اإلسالمية .39

 .م2016مجلة جامعة المنوفية محكم / بحث  /قتل المسيح السبب الذي حمل اليهود على محاولة  .40

الحكمة في الثقافة واألديان /   /ن الكريمقرآالحكمة في العهد القديم دراسة تحليلية مقارنة لمفهوم الحكمة في ال .41

 .م2016/ 9/ 28-27الجامعة اإلسالمية ماليزيا / الثالثاء واألربعاء 

المؤتمر األول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين  /   /أبو بكر الرازي وإسهاماته في الطب .42

 . م2017/ 4/5-2ربعاء والخميس: واألجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / الثالثاء 

 .المال خليل السعردي/ جامعة سعرداإلمام  مؤتمر عن /إجازة اإلمام المال خليل السعردي: دراسة تحليلية .43

44. 

 

 حلقات البحث) سيمنار(: 
بعن  -1 )سيمنار(  بث  الغزايل)   وان:حلقة  اإلمام  ا  منهج  ع يف  ال لرد  كلية    / ( ة فالسف لى  مسرح 

 . m1  جامعة الشارقة/   والدراسات اإلسالمية / الشريعة 
سرح كلية الشريعة والدراسات  م  / حلقة بث )سيمنار( بعنوان )أثر عزرا يف الديانة اليهودية(  -2

 . م 2007/  3/  6هـ املوافق  1428/  2/  16اإلسالمية/ يوم الثالثاء  
والصحف(   -3 والتوراة  )امليثاق  بعنوان  )سيمنار(  بث  والدراسات    / حلقة  الشريعة  كلية  مسرح 

 م w1 / 2009  جامعة الشارقة/   اإلسالمية/ 
ا  -4 امللك  القرنني  )ذو  بعنوان  )سيمنار(  بث  والدراسات    / حل( لصا حلقة  الشريعة  كلية  مسرح 

 . م w1 / 31 / 3/ 2011  جامعة الشارقة/   اإلسالمية/ 
التوراة(   بث   حلقة   -5 سند  )نقد  بعنوان:  والدراسات  /    )سيمنار(  الشريعة  كلية  مسرح 

 . م M1  /  21    /10 /  2012   جامعة الشارقة اإلسالمية/ 

 
   : مترات املؤ 

واالجتما • اإلنسانية  العلوم  اجلامعي(  عيةمؤمتر)مستقبل  التعليم  العربية    /يف  اإلمارات  جامعة 
 .م2001إبريل  3-1من  /املتحدة بالعني

 م . 2002مايو  8 – 7 /رقةجامعة الشا /املؤسسات املصرفية يف االستثمار والتنمية( )دور  مؤمتر •

والتفاعل( • التعامل  العوملة  بالعني  /مؤمتر)  املتحدة  العربية  اإلمارات    /  3/    24  –  23  /جامعة 
 .م2003
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النهوض( • و  التخلف  عوامل  اإلسالمي  العامل  حاضر   ( لكلية   /مؤمتر  اخلامس  العلمي   املؤمتر 
 م.2003/  10/  16 – 14 /هليةالشريعة يف جامعة اجلرش األ

اإلسالمية   • الثقافة  عاصمة  )مكة  املكرمة  /(   2مؤمتر  مبكة  احلج  احلجة  7إىل  5  /  وزارة  ذي 
 م . 2004 ايرين 29يناير إىل 27م،املوافق 1424

 م.2004 /جائزة القرآن الكريم بدبي /  مؤمتر ) اإلعجاز العلمي السابع يف القرآن والسنة( •

اإلنسانية( • خدمة  العلمية يف  والعرب  املسلمني  )إسهامات  الشارقة  /   مؤمتر  /  3/  27-24  /   جامعة 
 .م2008

  / شارقة/ كلية القانونال  جامعة/    مؤمتر)أصول النظام اجلنائي يف اإلسالم ومنهجه يف حفظ املدنية( •
 م.2008/ 4 /29-30

  5-1 /دولة اإلمارات العربية املتحدة / الشارقة /إلسالمي الدويلالدورة التاسعة ملؤمتر جممع الفقه ا •
 م. 2009/إبريل/ 30ـ26هـ/ املوافق143مجادى اآلخر 

 م.2007 / كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/  مؤمتر احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي •

جمموعة  كلية الدراسات العليا والبحث العلمي/    /منهاج البحث والتأليف يف العقيدة اإلسالمية •
 .م2009 /األديان واملذاهب املعاصرةبوث العقيدة و

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية / جامعة   /)واقع وآفاق(مؤمتر التفسري املوضوعي لقرآن الكريم  •
 م.2010/ 4 / /الشارقة

 .م2010/ 5/ 15 /مركز األمري عبد احملسن بن جلوي /عي احلضاري فاعلية ومتكني وشهودالو •
أث  • الوقف  مؤمتر  العلميةر  النهضة  يف  والدراسات  /    اإلسالمي  الشريعة  كلية   / الشارقة  جامعة 

 .م2011/ 5/  10ـ  9 /اإلسالمية 
وآفاقه • اإلسالمي: ضروراته  الفكر  يف  العلوم/  /    التنوير  دار  القاهرةجامكلية  أبريل    24ـ    23  /عة 

 .م2012
 .م29/3/2013-26 /يةقاف الكويتوزارة األو/  مؤمتر جممع فقهاء الشريعة بالدورة التاسعة •
 م.2013/  10/ 24 -23 /جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية /م2013املؤمتر العاملي ألصول الفقه   •

  مجاد   26  –  24  /وزارة األوقاف الكويتية   /  شرةمؤمتر )نوازل املرأة خارج ديار اإلسالم( الدورة العا •
 . م2014/ 4/  27 -25 املوافق هـ1435 /أول

ا • ومؤمتر  منظولغذاء  من  املستجدات  ضوء  يف  اإلسالميالدواء  الفقه  كلية   /ر   / الشارقة  جامعة 
 . م2014/ 17-16 الشريعة 

 م6/11/2014 – 5 / جامعة الشارقة /مؤمتر الشارقة الدويل األول يف التمويل اإلسالمي •
 م2014/ 11/12 – 8 /جامعة الشارقة /املؤمتر الثاني لتاريخ العلوم عند العرب واملسلمني  •
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 م 2014/ 11/12- 8 /جامعة الشارقة /الفلكاملؤمتر العربي احلادي عشر لعلوم الفضاء و •

 .م2016/ 9/ 28 -27الثالثاء واألربعاء  /اجلامعة اإلسالمية ماليزيا /احلكمة يف الثقافة واألديان •
التطبيقية والطبية عند العرب واملسلمني   • مد بن  جامعة اإلمام حم  /املؤمتر األول لتاريخ العلوم 

 م.2017/ 4/5-2:  الثالثاء واألربعاء واخلميس سالمية سعود اإل

 

 : ات ندو ال 
  16  /جامعة الشارقة، كلية الشريعة والقانون/    ندوة رعاية الطفولة يف اإلسالم واملؤسسات املتخصصة •

 .م1998.سمربيد 17 –
 .م1998/  الدائرة الصحية بدبي /   ندوة عن عملية زرع األرحام •
 17 جامعة الشارقة، كلية الشريعة و القانون.  وء املعطيات املعاصرة لدعوة يف ضمقتضيات ا ندوة •

 .  م2001 إبريل 19 –

اجملتمع • يف  وأثره  العام  والسلوك  االحتشام  الشارقة   /ندوة  وال  /جامعة  الشريعة  سات دراكلية 
 .م2001  أكتوبر 24 – 23 /اإلسالمية 

احملسن بن جلوي للبحوث والدراسات  مري عبد  مركز األ   /ندوة حنو فقه سديد لواقع أمتنا املعاصر •
 م.2002أكتوبر /  26 /اإلسالمية 

ندوة القرآن الكريم و اجلهود املبذولة يف خدمته من بداية القرن القرن الرابع عشر اهلجري حىت   •
 .م2003 / قة كلية الشريعةالشار  معةجا / اليوم 

 2  –  1  /ة الشريعة و الدراسات اإلسالميةكلي  قة /جامعة الشار   /ندوة ) الطالق األسباب اآلثار العالج   •
 . م2004/  4/ 22- 21/  هـ1425 األول ربيع

  / ندوة ) اجلهود املبذولة يف خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عشر اهلجري إىل اليوم   •
اإلسالميةاج الدراسات  و  الشريعة  كلية   / الشارقة  :  26/3/1426-25  /معة  املوافق  /  5/  5-4هـ 

 م.2005

 م.25/1/2006-22 /جامعة الشارقة /ندوة )التعليم املبني على املخرجات وآليات التقويم •

و / ندوة )القضاء الشرعي يف العصر احلاضر • الشريعة  كلية   / الشارقة  اإلسالجامعة    / ميةالدراسات 
 . م 2006/ 4/  13 – 11

/    5/    3  –  2 / معة الشارقةجا /ندوة )امللتقى السنوي الثاني للبحث العلمي يف جامعة الشارقة ( •
 .م2006

االستشراقية( • الدراسات  يف  الكريم  )القرآن  /   /ندوة  الشريف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 
   م9/11/2006-7هـ املوافق   18/10/1427-16 املدينة املنور /
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العربية    / ندوة )التيسر يف احلج يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها(  • اململكة   / احلج  وزارة 
 .  م2006 ديسمرب 24 – 23 املوافق هـ1427  احلجة ذي 3 – 2 ة /السعودي

اإلمارات( • دولة  الراهنة يف  االقتصادية  لألوضاع  التجارية  التشريعات  مواءمة  )مدى  جامعة    /ندوة 
 م. 2007/ 5/ 3 /نانوالشارقة/ طلية الق 

الشار  / ندوة )األزمة املالية املعاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية( • اجامعة  كلية  لشريعة  قة/ 
 م.2009/ 5/ 7هـ، املوافق 1430مجادى اآلخر  12 /والدراسات اإلسالمية

ال  /ندوة )مناهج البحث والتأليف يف العقيدة اإلسالمية( • عقائد واألديان واملذاهب جمموعة بوث 
 م. 2009/ 5/ 10هـ/ املوافق: 1430/ مجادى اآلخر/ 15 / ةاملعاصرة جبامعة الشارق

 .  م2013/ 3/  31 – 30 /كلية اإلهليات / جامعة استانبول /يةدوة اإلمام الشافعي العاملن •

والعنف • التطرف  ومكافحة  اإلسالم  يف  الشرعي  النضال  الدولية  ب   /الندوة  لوفان  روكسل جامعة 
 .م2016/ مارس/ 16-15 /بلجيكا

 : حضرتها الدورات التي  
 . لك فهد الوطنية / الرياضمكتبة امل /دورة يف تصنيف الكتب على نظام ديوي •
 . جامعة الشارقة /دورة يف تعليم اللغة اإلجنليزية مدة شهرين •
 . جامعة الشارقة / دورة يف كيفية وضع أسئلة االمتحان )ليوم واحد( •
 . جامعة الشارقة /تربيودورة يف الكم •
 م.2004/ 5/ 24جامعة الشارقة،  /ورشة العمل يف تقييم خمرجات الربامج التعليمية •

 م . 2004/ 12/ 11 /جامعة الشارقة / ة عمل خطة تقويم الربنامج العلميورش •

الشارقة /(icdlية لقيادة الكومبيوتر )احلصول على الشهادة الدول  • إىل  4/  2  /جامعة   /20  /6  /
 م.2005

 م23/2/2007-22جامعة الشارقة، /ة )إكسل(دور  •
 م 2007جامعة الشارقة، أبريل/  /دورة )بورتل ( •
 م2007جامعة الشارقة،  / نظام البالك بورد  دورة تدريبية حول •
مؤسساتنا( • يف  واالسرتاتيجي  التكتيكي  التخطيط   ( والرتاث مرك  /دورة  للثقافة  املاجد  مجعة  ز 

 .م2007/ 19/8ولغاية  18الفرتة من 
والسلوكية  د • القيادية  املهارات  )تنمية  الفرتة    /(ورة  والرتاث،  للثقافة  املاجد  /  8/  20مركز مجعة 

 م.2007

 .ديسمرب 17 -16 /جامعة الشارقة  / دورة التخطيط االسرتاتيجي •
 م2008شارقة. نوفمرب/ جامعة ال /دورة التخطيط االسرتاتيجي للجامعة •
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 م2008 /جامعة الشارقة  /ختبارات والعالمات(االدورة ) تنمية مهارات أعضاء التدريس ..  •
 .م2008جامعة الشارقة،  / دورة بانر •
 . م2009/ 5/ 13 -12 /عهد التدريب والدراسات القضائيةم/  دورة الرضا الوظيفي  •

 م. 2009/2010فصل اخلريف /  /جامعة الشارقة /الدورة التدريبية يف التقنيات التعليمية •

 م2010امعة الشارقة/ ج / دورة تدريبية ماكروسفت أوفس •
 م 2012/  19/2ـ 7 /املنتدى اإلسالمي /ندوة يف فقه التزكية )شرح احلكم العطائية( •

 م 2012/ 6/ 6 /جامعة الشارقة  /رشة العمل حول إعداد تقارير أداء املساق والربنامج األكادمييو •

 .م2012/ 12 /4 /جامعة الشارقة  ورشة عمل حول آليات تقويم الربامج األكادميية واملساقات •
 م2012/ 12/ 6 /جامعة الشارقة  / أسس وآليات تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت العلمية •
 .م2015/ 2/ 10 /قةر اجامعة الش /االفرتاضي باحلاس •
 .م2015/ 2/ 12جامعة الشراقة  /دورة بالك بورد يف )أداة الواجبات و أداة كشف نسبة االقتباس( •
 م 2015/ 2/ 12جامعة الشراقة  /يراتتقددورة بالك بورد يف )مركز ال •

التعليم التميز القيادي ومهارات التغيري والتخطيط االسرتاتيجي • والتطوير امل  مركو  ستمر  
 .م4/6/2015-31/5 /املهني يف جامعة الشارقة 

األكادميي • واالعتماد  املؤسسية  واالعتماد   /الفاعلية  املؤسسية  والفاعلية  اجلودة  ضمان  عمادة 
 .م26/11/2015

 م 2017/ 3/ 2يوم اخلميس  /اإلرشاد األكادميي •

 .م8/3/2017-6/  احملاضرة الفعالة •

 : لتي شاركت فيها الدورات ا 
 م 2006/ 2/ 27ـ 18 / فقه املرأة املعاصرة وآداب البيت املسلم / جامعة الشارقة •

والس • القرآنية  الدراسات  ميدان  يف  والعلمي  النظري  جبانبيه  العلمي  البحث  جمال  يف  نة دورة 
 م 2006/ 11/ 7 إىل/ 10/ 26 – 29 /العقيدة اإلسالمية والفقه واألصول / جامعة الشارقة و

البح • جمال  يف  والسنة دورة  القرآنية  الدراسات  ميدان  يف  والعلمي  النظري  جبانبيه  العلمي  ث 
 م 2007/ 2/ 8 – 4 /إلسالمية والفقه واألصول / جامعة الشارقة والعقيدة ا

 م2007/ 3/ 27 -21 /الرتبية اإلسالمية / جامعة الشارقة دريسدورة تدريبية على طرق ت  •
 . م3/6/2008 /ورشة خمرجات االمتحانات / جامعة الشارقة •
 . م21/2/2009 // جامعة الشارقة ورشة إعادة النظر يف خطة مساق الثقافة اإلسالمية •
األكادميية • والربامج   املساق  أداء  تقارير  إعداد  حول  العمل  الشا  /ورشة  يونيو/ 6  /رقة جامعة   /

 . م 2012
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والربامج • املساقات  وتقويم  اإلماراتية  املؤهالت  منظومة  الشارقة   /ورشة  هـ  11/11/1434  /جامعة 
 م. 2013/ 17/9املوفق 

املوافق  1435/حمرم/6 / لشارقةورشة تقويم خمرجات التعليم وبناء االختبارات / جامعة ا • / 9هـ 
 .م2013/ 11

الرب • يف  اجلودة  ضمان  معايري  الشارقة  امجتوثيق  جامعة   / املوافق    يوم  /واملساقات  األحد 
 .م05/06/2016

الشريعة اإلسالمية / أقامت كلية الشريعة والدراسات   ندوة علمية حوارية عن السنة ومكانتها يف •
 م5/12/2018عاء املوافق يوم األرب  /اإلسالمية جبامعة الزهراء 

الف • ودرع  الزيتون  غصن  منطقة  يف  الدعاة  تنوير  والدراسات    /رات  دورة  الشريعة  كلية  أقامت 
 م.2019/  7/ 27م إىل 2019/ 18/6من  /اإلسالمية جبامعة الزهراء 

/ 8/  31من    /ول الدين وإعداد الدعاة / كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الزهراء دورة أص •
 . م2019/ 9/ 1م إىل 2019

/  12/  30:  األربعاء يوم  زموم/  العرب  مؤسسة تآخ بال حدود،    أثره(  -حماضرة بعنوان )اإلحلاد تارخيه •
  .9:30إىل  8 الساعةمن  م.2020

 ركت فيها: ي شا الت   ت حترير الدوريات ية اجلمعيات العلمية وهيئا عضو 
 اإلمارات العربية املتحدة / الشارقة . مجعية احملافظة على اللغة العربية  •

 اإلمارات العربية املتحدة / الشارقة .لة عيدان اخليلجم حرير  عضو هيئة الت  •

عربية  اإلمارات ال  . اإلسالمية   لدراسات جامعة الشارقة للعلوم الشريعة وا جملة    ئة التحرير عضو هي  •
 .رقةاملتحدة / الشا

 . الشريعة يف أمريكا الشمالية   عضو جممع فقهاء  •
 . ن متعددة يف اجلامعة جلا ومنسق  عضوية   •
 لكلية. ا   اعتماد   ة عضوية جلن  •

 : حتكيم أباث 

 .م2005جامعة الشارقة /  السنة  حتكيم أباث ندوة اجلهود املبذولة يف خدمة •
 . ةجملة جامعة الشارق  / ميالعلمانية بني االعتناق الغربي والرفض اإلسال •
 . كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية حتكيم أباث املؤمترات التي تقيمها كلية الشريعة •
 . جملة جامعة الشارقة /يف إثبات الدعوة إىل اإلسالم املؤيدات النبوية •
 .كلية القانون /حتكيم أباث مؤمتر أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ومنهجه يف حفظ املدنية •
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جامعة امللك   / ة يف جامعة امللك فيصل للرتقية لدرجة أستاذ مشاركتور كيم إنتاج العلمي لدكحت •
 . فيصل

 . لة جامعة الشارقةجم /لعمامةالقدوة قبل أن تسقط ا •
 . جملة جامعة الشارقة /عوملة املرأة يف اجملتمعات املسلمة •
 لة جامعة الشارقة جم منهج القرآن الكريم العقلي واحلواري يف تصحيح عقائد أهل الكتاب •

   .جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  /واإلنسان والعالقة بينهما يف التصور اإلسالميون الك •
 .م3013  / لة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت جمحتكيم أباث يف •
 . م2013 / رجامعة قط /حتكيم أباث يف جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  •
العلميحتي • البحث  إنتاج  أستاذ لع  كم  رتبة  إىل  للرتقية  طيبة  جامعة  يف  التدريس  هيئة  ضو 

 .م2013جامعة طيبة /  مشارك 
البحث   • إنتاج  أستاذحتيكم  رتبة  إىل  للرتقية  الكويت  جامعة  يف  التدريس  هيئة  لعضو   العلمي 

 هـ2014جامعة الكويت / 

اجل • التدريس يف  هيئة  لعضو  العلمي  البحث  إنتاج  للرتقيةحتيكم  األردنية  أستاذ إىل  امعة  رتبة   
 م2014اجلامعة األردنية /  مشارك 

العلمي لعضو   • البحث  إنتاج  التدريس يف جامعة آحتيكم  رتبة أستاذ   هيئة  البيت للرتقية إىل  ل 
 . م2014جامعة آل البيت / 

لرتقية م إنتاج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس يف كلية الرتبية األساسية يف الكويت ليكحت •
 . م2014كلية الرتبية األساسية الكويت /  / اركمش إىل رتبة أستاذ

لك عبد العزيز للرتقية إىل رتبة ة التدريس يف جامعة املم إنتاج البحث العلمي لعضو هيئيكحت •
 م2014جامعة امللك عبد العزيز /  /أستاذ مشارك

الكويت  يكحت • جامعة  يف  التدريس  هيئة  لعضو  العلمي  البحث  إنتاج  أستام  رتبة  إىل   ذللرتقية 
 م 2014امعة الكويت / ج

دراسة   • فيها  اإلسالم  وحكم  ماهيتها،  للمسلمني  النصارى   
ُ
ة
َ
ال  /وصفيةرقي جامعة  شارقة/  جملة 

 .م2016
 م2016جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية   /تقييم أباث ترقية إىل درجة أستاذ ، ستة أباث  •
 دراسة حتليل -لتقليديةفلسفة الرموز يف األديان الشرقية ا •

 
 م.2016جملة جامعة الشارقة  /ة ي

 .م2016جامعة آل البيت  /-بثا عشر إحدى –حتكيم أباث ترقية إىل درجة أستاذ  •
 . م2018 /القرى أم جامعة  / أباث ستة –حتكيم أباث ترقية إىل درجة أستاذ  •

 م 2018 /جامعة أم القرى /حتكيم أباث ترقية إىل درجة أستاذ مشارك •
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 م. 2018جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية / جامعة الكويت /  /يالدنيف ا  شفاعة النبي  •

قارنة األديان عند ابن اجملد البعلي يف كتابه )الظل املمدود يف بعنوان: محتكيم رسالة الدكتوراه   •
 اجلامعة العاملية اإلسالمية / ماليزيا  /الذب عن نبي اهلل داود( حتقيق وحتليل

جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /   /)اختيار اهلل السابق( منوذجا  ية  عقيدة القدر يف املسيح •
 م. 2020جامعة الكويت / 

/   اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  جملة /نقدية دراسة –أمحد أمني من علم الكالم موقف  •
 . م2020/  الكويت جامعة

القيم اجلمالية اإلسالمية يف • والدراسات اإلسالمية   اإلطار الرتبوي  مركزية  الشريعة   / / جملة كلية 
   .م2020 جامعة الكويت /

/    اإلسالمية  والدراسات  لشريعةا  ةكلي أباث مخسة –حتكيم أباث ترقية إىل درجة أستاذ مشارك  •
 .م2020/  قطر جامعة

/   اإلسالمية  الدراساتو  الشريعة  كلية  جملة  /األهلية احلضارية لإلنسان، والرد على نظرية األجناس •
 . م2020/  الكويت جامعة

أستاذ   • رتبة  إىل  ترقية  أباث  البيت   -الشريعة  كلية   –حتكيم  آل  /ستة    –جامعة    / 12/  5  أباث 
 .  م2020

الشريعة  كلي  –  مساعدقية  إىل رتبة أستاذ  م أباث ترحتكي • أباث/ مخسة    –ك  الريموجامعة    –ة 
 م.2021

 : شراف اإل 
 . 2020-2018/    اجلامعة اإلسالمية مبنيسوتا   / ماجستري /    اهلل بغري احلق: دراسة عقدية القول على   •
 م.-202-2019/   جامعة الزهراء   تري /  ماجس   / يف نهضة األمة   أثر التشريعات األسرية  •

 م.-202-2019/   جامعة الزهراء   تري /  اجس م   /   ة يف نهضةاجلوانب األخالقي •

  جامعة الزهراء  تري /  ماجس   /احلسيني يف تفسري القرآن الكريم  املنهج الشيخ عبد اهلل سراج الدين •
 م.-2019-202 / 

ا  املرتبط باألطفال أثر املسجد يف اجلانب االجتماعي •
 
    / تري ماجس /  واليافعني: الشمال السوري إمنوذج

 م.-202-2019/   لزهراء جامعة ا 

 : جلامعة أنشطة اإلدارية با  •

 .م1998/ 1997 /سات اإلسالميةكلية الشريعة الدرا /عضو جملس الكية    •
 .م2000/ 1999 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية/  اللجنة الثقافة عضو •
 .م2000/ 1999/  كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /عضو جلنة املكتبة •



 

 17من  14صفحة 

 

 م 2000/ 1999 /عة الدراسات اإلسالميةلشريكلية ا /ادلةعضو جلنة املع •

 م.2001/ 2000/  لدراسات اإلسالميةكلية الشريعة ا /عضو جلنة املكتبة •

 م.2001/ 2000 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /لثقافةعضو اللجنة ا •

 م. 2001 /2000 /قسم الشريعة /عضو جلنة االمتحانات •

 / كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /ت املعاصرةعطياة يف ضوء املعضو جلنة ندوة مقتضيات الدعو •
 .م2001إبريل  19ـ 17هـ/ 1422حمرم 23-25

 م 2002/ 2001 /ات اإلسالميةكلية الشريعة الدراس /عضو اللجنة الثقافة •

 م 2002/ 2001 / كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية  /اإلشراف على مجعية الطالبات •

/  2002  /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية  /رتنت عن الكليةلإلنادة العلمية  منسق جلنة إعداد امل •
 .م2003

 م 2002/2003 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /نة اإلرشاد األكادمييعضو جل •
 م.2004/ 2003 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية  /اإلشراف على مجعية الطالبات •

/ 2003 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /يةالكلإلنرتنيت عن منسق جلنة إعداد املادة العلمية ل •
 م.2004

 م.2004/ 2003 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /يةعضو اللجنة املكتب •

 م.2004/ 2003 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /عضو اللجنة الثقافة •

 م. 2004/ 2003 /يعة الدراسات اإلسالميةكلية الشر عضو جلنة تدريب الطلبة •

 م.2004/ 2003 /جامعة الشارقة /نة ضبط السلوك العامضو جلع •

 م.2005/ 2004/كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية  /يف الكليةعضو جلنة التدريب  •

 م2004/2005 / كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية  /مشرف على مجعية الطالبات •
 م.2006/ 2005 /ميةسالالدراسات اإل كلية الشريعة /نيتمنسق جلنة املادة العلمية لألنرت •

اإلسالمية  عاصرةعضو جلنة برنامج املاجستري يف العقيدة واملذاهب امل • الدراسات  الشريعة   / كلية 
 .م2006/2007

 م2007/ 2006 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /عضو جلنة البحث العلمي •
 م2006/2007 /اإلسالميةلدراسات كلية الشريعة ا /عضو جلنة التدريب العلمي للطالب •
 . م2006/2007 /ةكلية الشريعة الدراسات اإلسالمي عضو جلنة خدمة اجملتمع •
 م 2006/2007 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو اللجنة اإلعالمية وشؤون االنرتنيت •
الدراسا عضو جلنة إعداد برنامج مؤمتر احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي • الشريعة  ت  كلية 

 .م2007 /سالمية اإل
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الشريعة  منسق جلنة اإلشراف على جلسات مؤمتر احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي •   كلية 
 .م2007 /الدراسات اإلسالمية

 .م2007/2008 /قسم أصول الدين /منسق جلنة اعتماد لقسم أصول الدين •
الدراس عضو جلنة دراسة مشروع القيام برحلتني علميتني سنويا   • الشريعة   / اإلسالمية ات  كلية 

 .م2007
الش عضو جلنة مراجعة ومقارنة اخلطة القدمية باخلطة اجلديدة. • اإلسالمية كلية  الدراسات   / ريعة 

 .م2007/2008
 م. 2008م/2007 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية منسق اللجنة االجتماعية  •

 م. 2008م/2007 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /عضوية جلنة البحث العلمي  •

 م. 2007/2008 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /ادلة املساقاتة مععضو جلن •

 م.2007/2008 /قسم أصول الدين ة مراجعة ومقارنة اخلطة القدمية باخلطة اجلديدةعضو جلن •

 م.2008 / 2007  / كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية عضو جلنة إعداد خمرجات املساقات •

 . م2008 / 2007 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية تمرليم املسالتععضو جلنة التنسيق مبركز  •

 .م2008 /كلية القانون النظام اجلنائي يف اإلسالم ومنهجه يف حفظ املدنية()أصول  عضو مؤمتر •
الثانوية  • طالب  واستقطاب  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  لربامج  التسويق  جلنة  عضوية 

 م 2008/2009 /ميةت اإلسالكلية الشريعة الدراسا املؤهلني
 .م2009 / لدراسات اإلسالميةكلية الشريعة ا /عضو جلنة دورة إعداد األئمة واخلطباء  •
اإلسالمية  /عضو جلنة التقرير السنوي للقسم للعام اجلامعي • الدراسات  الشريعة  / 2008  /كلية 

 م.2009

الشر ، عضو جلنة تأليف الكتاب املقرتح ملساق الثقافة اإلسالمية • الدراسات كلية   / سالمية اإل  يعة 
 م.2008/2009

 م2000/2009 /عمادة البحث العلمي /هب املعاصرةعضو جمموعة بوث العقائد واألديان واملذا •
اإلسالمية. • العقيدة  يف  والتأليف  البحث  مناهج  ندوة  واأل  عضو  العقدية  بوث  ديان جمموعة 

 .م 2009 /واملذاهب املعاصرة.
 . م2008/2009 /ريعة الدراسات اإلسالميةالش كلية / نرتنيتمنسق جلنة موقع الكلية على اال •
 .م2008/2009قسم أصول الدين/  خطة لكتاب الثقافة اإلسالمية عضو جلنة النظر يف وضع  •
 .م2008/2009 /قسم أصول الدين/ منسق جلنة قياس خمرجات مساق القسم  •
 م2008/2009 /كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية /عضو جملس الكلية •



 

 17من  16صفحة 

 

أصول  عداد العتماد النهائي لربنامج املاجستري يف التفسري واحلديثة اإلمتابع و جلنةعض • قسم 
 م2008/2009 /الدين

القرآن • وعلوم  التفسري  يف  الدكتوراه  لربنامج  العتماد  اإلعداد  جلنة  واحلديث    /منسق  ولربنامج 
 .م2009/2010 /قسم أصول الدين شريف ال

 م2009/2010 /لدينقسم أصول ا /عضو جلنة البحث العلمي •
الدين قس / عضو جلنة وضع خطط برنامج الدكتوراه يف التفسري  واحلديث • أصول   /  م 

 م2009/2010
مجادى   6 / مجعية احلديث الشريف  /حتكيم تصفيات مسابقة األربعني النووية الدورة الثانية •

 م2010إبريل  /21هـ/ 1431األوىل 
 م2011/ 2010 /نالديقسم أصول  /نمقرر جلنة الدراسات العليا يف قسم أصول الدي •
 م2011/ 2010 /كلية الشريعة /دراسيعضو جلنة اخلطط واملناهج واالعتماد والنظام ال •
 .م2011/ 2010 /كلية الشريعة  / عضو اللجنة االجتماعية •
 م 2011/ 2010 / لية الشريعة ك /منسق جلنة اإلشراف على موقع الكلية على االنرتنيت •

 .م2011/ 2010 / كلية الشريعة /عضو جلنة البحث العلمي •
 م2011/ 2010 /كلية الشريعة /يو جلنة اخلطط واملناهج واالعتماد والنظام الدراسعض •
 م2011/ 2010 /كلية الشريعة /عضو جلنة وضع خطة ملسار الرتبية اإلسالمية •
 .م2012/ 2011 /كلية الشريعة  /نتمنسق جلنة اإلشراف على موقع الكلية على االنرت •
 .م2012/ 2011 /كلية الشريعة / يتماد والنظام الدراساالعط واملناهج وجلنة اخلط •
 م2012/ 2011 /كلية الشريعة /ول الدراسيةجلنة اجلدا •
 م2012/ 2011 /كلية الشريعة /اللجنة االجتماعية •
 م 2013/  2012 /منسق /جلنة اجلداول الدراسية •

 م2013 / 2012 /ريعة كلية الش / ماد والنظام الدراسيجلنة اخلطط واملناهج واالعت •
 .م2013/  2012 /يعةكلية الشر /اللجنة االجتماعية •
 م 2013/  2012 /كلية الشريعة /د خطة برنامج حللقة إعالمية تلفزيونية خاصة بالكليةجلنة إعدا •

 م 2013/2014 /كلية الدراسات العليا والبحث العملي /عضوية جلنة الدراسات العليا  •

 م2014/2015 /رقةجامعة الشا /عضو جملس العمداء  •
 م2014/2015 / ةجامعة الشارق /الشارقةعضو اجمللس االستشاري األكادميي جلامعة  •
اإلسالمية • املالية  والبحوث  للدراسات  اإلسالمي  الشارقة  ملركز  العليا  اهليئة  جامعة    /عضوية 

 م2014/2015 / الشارقة
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 م 2016/ 2014 / جامعة الشارقة   /عضو يف اهليئة االستشارية لكلية القانون •

 م 2016/2017 /يةكلية الشريعة والدراسات اإلسالم /لسلوك / منسقبط اجلنة ض •
 م2016/2017  /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية اللجنة االجتماعية / عضو •
 م2016/2017 /قسم أصول الدين /جلنة الدراسات العليا / عضو  •
 م2016/2017 /قسم أصول الدين /جلنة الرتقيات / عضو •
 م 2017/ 2016 / جامعة الشارقة /لتدريسئة ام أعضاء اهليجلنة تظل •

 م 2017/2018 /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية لسلوكية وضبط اجلنة قضايا طالب  •
 م2017/2018 /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جلنة البحث العلمي •
ا • والدراسات  الشرعية  للعلوم  الشارقة  جملة  حترير  هيئة  الشارقةجا  /إلسالميةعضو   /2017  معة 

 .م2018

 : اجلوائز  •
 

على   • التميز  حصلت  شؤو عماد م،  2004ـ    2003جائزة  جمال  ة  يف  املتميز  املشرف  الطالبات  ن 
 . األنشطة الطالبية 

            
 د اهلل مت بم                                                                                    


