بسم اهلل الرمحن الرحيم

السرية الذاتية
القسم األول :البيانات الشخصية:
االسم  :علي أحمد عمران محسن .
من مواليد عام 1392هـ ـ 1972م .
الحالة االجتماعية  :متزوج،
البريد اإللكتروني aliemran36@yahoo.com
الجوال 00966535522417 :
املؤهالت العلمية :أستاذ مشارك يف احلديث وعلوم السنة:
ـ شهادة الدكتوراه في الحديث وعلوم السنة من أم درمان اإلسالمية بالسودان
عام 1430هـ ـ
ـ شهادة الماجستير تخصص الحديث وعلومه جامعة اإليمان صنعاء
1426هـ ـ 2005م.
 البكالوريوس قسم أصول الدين جامعة اإليمان صنعاء -عام 1420هـ ـ1999م.
اخلربات السابقة:
 عملت في التدريس الجامعي ( )19عاما منها عشرة أعوام في اليمن وتسعسنوات في المملكة العربية السعودية ال زلت فيها حتى اآلن.
 عملت مديرا للدراسات العليا عشر سنوات . منسقا للجودة في جامعة نجران . رئاسة وعضوية لعدد من اللجان اإلدارية واألكاديمية.** أخرى :

ـ حفظت القرآن الكريم وأصول القراءات السبع من طريق الشاطبية ما بين عام
1419 -1416هـ
ـ لدي عدد من اإلجازات العلمية من عدد من العلماء .
ـ اشتركت في عدد من الدورات العلمية و اإلدارية والتربوية....
الوظائف التي شغلتها :
أعمل حاليا :عضو هيئة التدريس بجامعة نجران ،ومنسق الجودة بقسم أصول
الدين ،منذ عام 1432هـ وحتى اآلن
 التحقت بالتدريس الجامعي منذ عام 1422هـ ـ 2002م  .محاضرا فأستاذا
مساعدا فأستاذا مشاركا ،وذلك في مجال الحديث وعلومه .
عملت مديرا عاما للدراسات العليا في صنعاء من عام  1432- 1422هـ
وعملت خاللها في عدد من اللجان العلمية واإلدارية.
 منسق قسم أصول الدين بوحدة التطوير والجودة – جامعة نجران
 رئيس لجنة تطوير وتحسين المناهج بقسم أصول الدين" تخصص الحديث"
بجامعة نجران .
 رئيس لجنة المراجعة الداخلية ألعمال الجودة بقسم أصول الدين .
 اإلنتاج العلمي :
أـ الرسائل العلمية:
 رسالة الدكتوراه :زوائد رواة البيهقي على الكتب العشرة جمعا ودراسة من
أواخر الجزء األول للى نهاية الجزء الاالث.
 رسالة الماجستير :تخريج وتحقيق األحاديث الواردة في تفسير سورة
الكهف من جامع البيان البن جرير الطبري .
ب -األحباث احملكمة املنشورة يف دوريات علمية متخصصة وحمكمة :

أحاديث النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلوات جمعا ودراسة حدياية.

1
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بعث الملك للى النطفة ونفخ الروح في الجنين في السنة النبوية رواية
ودراية .
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لجماعات الهيامي على ضعف الرواة من خالل كتابه مجمع الزوائد عرض
ونقد "وهو بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي جامعة نجران المرحلة
السابعة 1437هـ"
ً
سيد رضي هللا عنه دراسة حدياية
جمع ودراسة طرق حديث حذيفة بن أ ِ
عللية.
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مقالة مسلم "من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة " دراسة نقدية
تحليلية تطبيقية على مرويات حفص بن ميسرة في صحيح مسلم"
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ج -اإلشراف على الرسائل واملناقشات:
أشرفت وناقشت عدد من رسائل املاجستري،
د ـ مؤلفات مل تطبع:
 -1كتاب" الملخص الجلي في المدخل للى المذهب الحنبلي  ،وقُرر على
طالب التمهيدي دكتوراه في اليمن صنعاء .
 -2الحلية في حكم األخذ من اللحية دراسة فقهية مقارنة
 -3لرشاد طالب الحق للى ما يقتضيه األمر المطلق رسالة علمية في أصول
الفقه .
 -4شاركت في تأليف كتاب الاقافة اإلسالمية ( الحقوق ) المقرر بجامعة
نجران لطالب المستوى األول 113سلم .
 -5مؤلف ما ال يسع طالب الحديث جهله من طبقات الرواة وهو ترجمة
وتتمة للمعين في طبقات المحداين للذهبي .
 -6جمع وتخريج وتحقيق أدعية وأذكار القنوت في صالة القيام في المسجد
الحرام.

اخلربات واملهارات العلمية :
* التدريس الجامعي والنشاط العلمي خالل فترة() 19عاما تقريبا ً :
درست غالب مقررات تخصص الحديث في البكالريوس ومرحلة الماجستير
* َّ
ومرحلة تمهيدي دكتوراه.
*اشتركت في عدد من اللجان األكاديمية واإلدارية.
*حضرت دورات تدريبية متنوعة في مجال التعليم والتطوير والجودة...
وهللا الموفق.

