األسخار الذكخور
حاهذ هحوذ حاهذ عثواى
أسخار الذراساث العليا للخفسير وعلوم القرآى بقسن القراءاث
كليت الشريعت واألًظوت –جاهعت الطائف

أوال :ادلعهىيبث األسبسٍت :

االسى :حبيذ حمًذ حبيذ عخًبٌ

اجلُسٍت  :يصري

تبرٌخ ادلٍالد 0691/01/32 :و
انرتبت انعهًٍت احلبنٍت:

أستاذ

اخلربة ادلهٍُت يف انتذرٌس اجلبيعً اإلمجبنٍت  02 :عاما

اخلربة ادلهٍُت بعذ األستبرٌت 6 :سُىاث

انتخصص انعبو  :أصول الدين ( التفسير والحديث )
انتخصص انذقٍق  :التفسير وعموم القرآن

المؤىل الدراسي :الدكتوراة

سُت احلصىل عهٍه :عام  0222م

( ممتاز مع مرتبة الشرف األولى )

جبيعت انتخرد  :جامعة األزىر – كمية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بطنطا

جهت انعًم احلبيل  :المممكة العربية السعودية جامعة الطائف – كمية الشريعة

واألنظمة  -قسم القراءات

انعُىاٌ احلبيل  :المممكة العربية السعودية – الطائف – حي شب ار – ش شب ار  -عمارة
معتوق خوج بجوار مكتبة أم ىاني – الدور الرابع –ش 02

انعُىاٌ انذائى  :القاىرة – المقطم – البارون سيتي – عمارة  – 00شقة 02

البريد االليكتروني hamidusman1966@hotmail.com :

البريد االليكترونيsamah568@gmail.com :

البريد االليكتروني اآلخر :
جوال السعودية :

جوال مصر :
المنزل مصر :

dr.hamid_1968@hotmail.com

00966552545805

00201212108547

0020226650282

حبٍَب :ادلؤهالث وانشهبداث انعهًٍت:
*** أحفظ القرآن الكريم كامال مع اإلجازة فيو من طريقي الشاطبية والطيبة
بروايتي حفص وشعبة عن عاصم  .وهلل الحمد والمنة***.

-1

الدكتو ارة

وعنوانيا  " :التفسير بالمأثور لسورتي القصص والعنكبوت جمع ودراسة مع بيان

الوحدة الموضوعية لمسورتين".

سنة الحصول عمييا :عام (  0222م) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف االولى
الجامعة :األزىر كمية أصول الدين والدعوة بطنطا
الدولة :جميورية مصر العربية

التخصص العام :التفسير والحديث
التخصص الدقيق :التفسير وعموم القرآن

 -0الماجستير

وعنوانيا " :حديث القرآن الكريم عن أىل الكتاب من خالل سورتي آل عمران

والمائدة ".
سنة الحصول عميو  1991 :م بتقدير ممتاز
الجامعة :األزىر كمية أصول الدين والدعوة بطنطا
الدولة :جميورية مصر العربية

التخصص العام :التفسير والحديث
التخصص الدقيق :التفسير وعموم القرآن

 -2الدراسات العميا :
سنة الحصول عمييا  1991:م ( بتقدير جيد جدا والترتيب األول عمى الدفعة )
الجامعة :األزىر كمية أصول الدين والدعوة بطنطا
الدولة :جميورية مصر العربية
التخصص العام :التفسير والحديث

التخصص الدقيق :التفسير وعموم القرآن

 -1الميسانس

سنة الحصول عميو  1991 :م ( بتقدير عام جيد)
الجامعة :األزىر كمية أصول الدين والدعوة بطنطا
الدولة :جميورية مصر العربية

التخصص العام :التفسير والحديث
التخصص الدقيق :التفسير والحديث
 -5إجازة بالسند المتصل إلى رسول اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمم في حفظ

القرآن الكريم وتجويده

برواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة قراءة عمى

شيخي فضيمة الشيخ الدكتور  /صالح شعبان نعمان المقرئ والمجيز لإلقراء
باإلسناد بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف ( 1129ىـ  0210م ) (إجازة
معتمدة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف ).

 -1إجازة بالسند المتصل إلى رسول اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمم في حفظ

القرآن الكريم وتجويده

من طريق اإلمام عاصم براوييو حفص وشعبة (إجازة

معتمدة من كرسي اإلقراء التابع لجمعية تبيان فرع الجمعية بجامعة أم القرى بمكة
المكرمة  1112ىـ  0210 -م ).

حبنخب :انتذرد انىظٍفً واخلربة ادلهٍُت

بعد االنتياء بحمد اهلل تعالى من الواجب الوطني و تأدية الخدمة العسكرية بتقدير
( قدوة حسنة في الفترة من ( 1991م 1992 -م) عممت في المجاالت التالية:

 -1أستاذا مساعدا بجامعة أم القرى فرع الطائف ( جامعة الطائف حاليا) في
الفترة من  1105- 1101( :ىـ ( 0222م 0221 -م (

 -0أستاذاً مشاركاً في جامعة الطائف بتاريخ  1109 /2 /12ىـ 0229م
-2

أستاذاً في جامعة الطائف

بتاريخ  1122/12/11ه0210م

وما زلت عمى رأس العمل حتى اآلن.

رابعب  :اجلىائز انذونٍت وشهبداث انتقذٌر وانذروع

 -1مالية +

شيادة الشكر والتقدير جائزة األمير سمطان الدولية

لمعسكريين عام  1100ىـ عن بحث " االستراتيجية العسكرية في ضوء
القرآن الكريم " .مطبوع بالجائزة

-0مالية  +شيادة الشكر والتقدير جائزة البحث المتميز بكرسي األمير
سمطان الدولي ألبحاث الوسطية والدراسات اإلسالمية المعاصرة عام
 1121ىـ بموسوعة أبحاث الوسطية .جامعة الممك سعود .عن بحث "
معايير الوسطية وضوابطيا بين الواقع والتطمعات" مطبوع بالكرسي.

-2خبيسب  :اجلىائز احملهٍت وشهبداث انتقذٌر
وانذروع

 -1مالية  +شيادة الشكر والتقدير عن جائزة الباحث المتميز بجامعة
الطائف  1120ىـ

-5درع  +شيادة تقدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة
الطائف  1121ىـ في الخدمة المجتمعية والقاء المحاضرات العممية.
-1مالية  +شيادة تقدير جائزة النشر العممي المتميز بجامعة الطائف –
 1125 / 1121ىـ

 -7درع جامعة الطائف عام  1100ىـ في النشاط البحثي المتميز
-0درع جامعة آم القرى فرع الطائف درع الجامعة لممشاركة في التوعية
الثقافية لمنشاط الطالبي عام  1423ىـ

 -9درع جامعة الطائف عام  1105ىـ في النشاط الثقافي وتوعية الطالب
 -12جائزة أداء العمرة عمى نفقة الدولة في مسابقة شباب الطالئع
بجميورية مصر العربية  1901م

 -11شيادة الشكر والتقدير من وكالة الجامعة لمتطوير والجودة بمناسبة
اثراء الفعاليات وانجاح االنشطة لالحتفاء باليوم العالمي لمجودة

 1120ىـ

 -10شيادات الشكر والتقدير من أصحاب السعادة عميد الكمية
ورئيس القسم إلنجاح االنشطة الثقافية بالكمية 1127.ىـ

 -12شيادة الشكر والتقدير من لجنة التنمية االجتماعية بمدينة

بحرة المجاىدين بمناسبة التعاون والمساىمة الفعالة في إنجاح

برامج المجنة في برنامج ( الموظف المتميز قدوة لغيره) في

 1120/7/02ىـ

 -11شيادة الشكر والتقدير من لجنة التنمية االجتماعية بمدينة
بحرة المجاىدين بمناسبة التعاون والمساىمة الفعالة في إنجاح

برامج المجنة في برنامج( منيج الوسطية واالعتدال ) في
 1120/1/0ىـ

خبيسب :انعضىٌبث انعهًٍت وانهجبٌ االستشبرٌت يف انذاخم

واخلبرد.

 -1عضو لجنة التحكيم بموسوعة التفسير الموضوعي بكرسي القرآن الكريم
بمركز تفسير لمدراسات القرآنية – جامعة الممك سعود1125 .ىـ

 -0عضو عامل بالمجنة العممية السعودية لمدراسات القرآنية( تبيان)1122.ه
وحتى اآلن.
 -2عضو لجنة التحكيم بمجمة كمية الشريعة – جامعة القصيم منذ عام
 1127ىـ

 -1عضو لجنة التحكيم بمجمة جامعة الطائف لآلداب والعموم االنسانية منذ
عام  1122ىـ

 -5عضو لجنة التحكيم بمعيد البحوث العممية واحياء التراث بجامعة أم القرى
بمكة المكرمة  0211م

 -1عضو لجنة تطوير برنامج الدراسات العميا بقسم القراءات  1120ىـ

 -7عضو لجنة التحول البرامجي بكمية الشريعة واألنظمة  1120ىـ
 -0عضو لجنة التعميم االليكتروني بالكمية  1127ىـ
سبدسب :انتحكٍى نإلَتبد انعهًً نبحىث انرتقٍبث وانُشر انعهًً
داخم ادلًهكت وانعربٍت انسعىدٌت وخبرجهب.

أوال  :حمكى نعذد يٍ حبىث انرتقٍبث انعهًٍت نعذد يٍ أعضبء هٍئت

انتذرٌس داخم ادلًهكت انعربٍت انسعىدٌت وخبرجهب ويُهب:

-1محكم إلنتاج عممي لترقية عضو ىيئة تدريس لدرجة أستاذ بكمية التربية
األساسية بدولة الكويت 1125.ىـ

 -0محكم إلنتاج عممي لترقية عضو ىيئة تدريس إلى درجة استاذ مشارك
بكمية الشريعة جامعة االمارات العربية المتحدة  1120.ىـ
 -2محكم إلنتاج عممي لترقية عضو ىيئة تدريس لدرجة أستاذ مشارك بقسم
الدراسات االسالمية كمية التربية جامعة الدمام 1127ىـ

-1محكم النتاج عممي لترقية عضو ىيئة تدريس إلى درجة استاذ مشارك
بالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة لعام  1111/1112ه.
حبٍَب :حمكى نهعذٌذ يٍ انبحىث انعهًٍت نهُشر ببجملالث انعهًٍت احملكًت يف

عذد يٍ جبيعبث ادلًهكت انعربٍت انسعىدٌت ويُهب عهى سبٍم ادلخبل :

 -1بحث النبي ىود عميو السالم في القرآن الكريم –دراسة موضوعية ( موسوعة
التفسير الموضوعي )  1121ىـ
 -0بحث المعاممة الحسنة وأثرىا في الدعوة في ضوء الكتاب والسنة لمنشر في
مجمة جامعة الطائف  1120ىـ

 -0بحث السياق القرآني وأثره في توجيو المتشابو المفظي في ضوء سورة السجدة
لمنشر في مجمة جامعة الطائف 1120ىـ
 -2بحث منظومة الصد عن سبيل اهلل في ضوء القرآن الكريم لمنشر عمى نفقة
جامعة الطائف  1122ىـ

 -1كتاب ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر لمنشر عمى نفقة جامعة الطائف
 1120ىـ

 -5بحث التحذير من الغمو في القرآن الكريم لمنشر في مجمة جامعة الطائف

 1122ىـ
 -1بحث مشاىد القيامة في سورة الزلزلة دراسة موضوعية لمنشر في مجمة

جامعة الطائف  1122ىـ

 -0بحث االنفاق في القرآن الكريم –دراسة موضوعية لمنشر( موسوعة التفسير
الموضوعي ) 1125ىـ

 -9بحث االستعاذة في القران الكريم لمنشر( موسوعة التفسير الموضوعي

) 1125ىـ
 -12بحث القسم في القرآن الكريم لمنشر بمجمة جامعة الطائف  1125ىـ

 -11بحث نعم اهلل تعالى عمى المصطفى صمى اهلل عميو وسمم كما تتجمى في

سورة الضحى لمنشر في مجمة كمية الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1121
ىـ
 -10بحث " الوحي في ضوء القرآن الكريم " لمنشر في موسوعة التفسير
الموضوعي 1125ه

 -12بحث" النصارى في ضوء القرآن الكريم " لمنشر في موسوعة

التفسيرالموضوعي 1125ىـ
 -11بحث "قانون الرازي وأثره عمى تفسيره" لمنشر في مجمة كمية الشريعة

بجامعة القصيم  1129ىـ

 -15بحث "اإلعراض في ضوء القرآن الكريم" لمنشر في موسوعة
التفسيرالموضوعي 1125ىـ

 -11بحث" غزوة تبوك لمنشر في موسوعة التفسير الموضوعي 1125ىـ
 -17معالم الشخصية وعوامل بنائيا في القصص القرآني لمنشر في مجمة جامعة
الطائف  1129ىـ
 -10كتاب العمل التطوعي وأثره في تنمية المجتمع في ضوء القران الكريم لمنشر
عمى نفقة عمادة البحث العممي بجامعة أم القرى  1121ىـ

 -19المشتركات بين قصتي يوسف وموسى عمييما السالم في سورتي يوسف
والقصص " لمنشر بمجمة كمية الشريعة جامعة القصيم  1120.ىـ

 -02قسم اهلل بذاتو المقدسة في القرآن الكريم دراسة تفسيرية لمنشر في مجمة
جامعة الطائف  1127ىـ
 -01ىدي القرآن الكريم في النوم – دراسة موضوعية  -لمنشر بمجمة كمية الشريعة

جامعة القصيم  1111ىـ ...وغيرىا من عشرات البحوث العممية في جامعات ( أم القرى –

الجامعة االسالمية – جامعة القصيم – جامعة الطائف ).

سببعب :ادلؤمتراث انذونٍت واإلقهًٍٍت وانُذواث
- 1شاركت في جائزة األمير سمطان الدولية في الفترة من  1100 /1/0-2ىـ

ببحث عممي عنوانو " االستراتيجية العسكرية في ضوء القرآن الكريم محكم
ومنشور بسجل الجائزة وحاصل عمى جائزة البحث المتميز بالجائزة  -بفندق

الفيصمية بالرياض .

- 2شاركت محاض ار في ندوة بعنوان ( حماية الفكر في ضوء القرآن الكريم
(جامعة الطائف  1120 / 5/0ىـ بقاعة االجتماعات الصغرى بالجامعة .

- 3شاركت ببحث عنوانو " تأصيل حول الدراسة المصطمحية في القرآن الكريم –

مصطمح األمن أنموذجا " – في المؤتمر الدولي األول حول اإلعجاز في القراءات
والمصطمحات القرآنية – بكمية القرآن الكريم بطنطا – مصر  0210م  -جامعة

األزىر  0210/11 / 19-10م

 - 4شاركت ببحث عنوانو " معوقات النصيحة في ضوء الكتاب والسنة محكم
ومنشور في المؤتمر الدولي حول النصيحة المنطمقات واألبعاد والذي عقد في

جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية في الفترة من  / 1/1434 00-07ىـ -

 0210 /10/ 11-12م
-5شاركت في مؤتمر النص الشرعي القضايا والمنيج ببحث عنوانو  ":المؤثرات
السمبية في فيم النص الشرعي في ضوء القرآن الكريم " والذي نظمتو كمية

الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة القصيم  1120ىـ

-1شاركت في مؤتمر "مقدس  " 1ببحث عنوانو البعد اإليماني وأثره عمى االنجاز
الحضاري في ضوء القران الكريم " والذي تنظمو مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة

ماليا – كوااللمبور – ماليزيا – في الفترة  0211/7/02-19م

 -6شاركت في ندوة بعنوان " العمل بالمسجد الحرام – ضوابطو – نوازلو –

آدابو " بورقة عمل عنوانيا " آداب رجال األمن العاممين بالمسجد الحرام "

في قاعة الممك عبد اهلل في يوم االربعاء الموافق 1129/2/10

ىـ -بجامعة أم القرى بمكة المكرمة – كمية الشريعة والدراسات االسالمية

شاركج في الٌذوة الذوليت بعٌواى " سؤال القين في العلوم
-01
االسالهيت بيي الخصوصيت والكوًيت " ببحث عٌواًه  " :الخعايش
السلوي بيي الوقاصذ القرآًيت والقين الحضاريت – دراست حأصيليت –"

ًظوخه جاهعت سيذي هحوذ بي عبذ هللا – بوذيٌت فاس – دولت الوغرب
في الفخرة هي  6112/11 / 62-62م

حبيُب  :انذوراث انعهًٍت وورش انعًم انتذرٌبٍت
-1
-0

دورة عممية دورة في الحاسب اآللي )  ( ICDLوزارة التضامن

االجتماعي – مركز التنمية البشرية والتدريب  0212م

 دورة إعداد وتطوير البرامج األكاديمية بالتعاون مع أكاديمية التعميمالعالي البريطاني في رحاب جامعة الطائف في الفترة من

 1120/0/5 -1120/7/00ه

 -2دورة تربوية كن مباد ار  -فندق أوالف الطائف برعاية جامعة
الطائف – كمية خدمة المجتمع  1125ىـ

 -1دورة عممية الدورة التعريفية الستخدام قاعدة بيانات معرفة
الرقمية)  ( SDLجامعة الطائف  0212م

 -5دورة عممية Ovidsp RSC and Almanhal Basic
Levelجامعة الطائف  0212م

 -1ورشة تدريبية بعنوان " استخدام نظام ذكاء األعمال (  ) BIفي
تقارير البرامج األكاديمية ضمن برنامج رفع كفاءة منسوبي

جامعة الطائف في تاريخ  0219/10/15م

 -7ورشة تدريبية بعنوان " مؤشرات األداء الرئيسية والمقارنة

المرجعية ضمن برنامج رفع كفاءة منسوبي جامعة الطائف في

تاريخ  0219/10/11م

 -0حضور دورة تدريبية بحثية بعنوان " :ترجمة معاني القرآن الكريم
في العصر الحديث" في رحاب جامعة الطائف بتاريخ

 1112/0/10ىـ

 -9حضور دورة تدريبية بعنوان  " :نظام الفصول االفتراضية " والتي
اقيمت في رحاب جامعة الطائف في  0219 /1/17م

 -12دورة عممية دورة في ميارات البحث العممي في ظل مستجدات
العصر  -بجامعة الطائف  1100ىـ

 -11دورة عممية ميارات االتصال الفعال  -جامعة الطائف  1100ىـ
 -10دورة عممية أسس بناء المقرر الجامعي  -جامعة الطائف
 1100ىـ

 -12دورة عممية طرق واستراتيجيات التدريس الجامعي – جامعة
الطائف  1100ىـ

 -11دورة عممية أساليب واستراتيجيات تقويم الطالب  -جامعة
الطائف  1100ىـ

تبسعب  :االَتبد انعهًً :

 -1التعايش السممي بين المقاصد القرآنية والقيم الحضارية – دراسة تأصيمية-
محكم ومنشور في المؤتمر الدولي بعنوان" :سؤال القيم في العموم االسالمية بين

الخصوصية والكونية " والذي نظمتو كمية اآلداب – جامعة سيدي محمد بن عبد
اهلل بمدينة فاس – المغرب في  0219/11/07-01م

-0الضوابط األركونية في فيم النصوص القرآنية –فاتحة الكتاب العزيز نموذجا
– دراسة نقدية – محكم ومنشور بكمية التربية جامعة طنطا – العدد األول

( يناير )  0210م ) ISSN 1112 -1027 (.

-2مقاصد القرآن الكريم في بناء حضارة اإلنسان – الكرامة اإلنسانية نموذجا
– محكم ومنشور في مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات فرع

جامعة األزىر  -بكفر الشيخ العدد األول – المجمد الثالث  0217م ايداع
رقم  0217/01202م – ترقيم دولي () ISSN2535-146

-1آداب رجال األمن العاممين في المسجد الحرام " ورقة عمل محكمة في ندوة
العمل بالمسجد الحرام – ضوابطو –نوازلو -آدابو ) جامعة أم القرى – مكة

المكرمة  1129 .ىـ  0217 -م

-5االبريز في فقو التغيير الحضاري في ضوء الكتاب العزيز – ظاىرة االسراف
نموذجا – محكم ومنشور بمجمة الدراية –كمية الدراسات االسالمية والعربية
لمبنين بدسوق – جامعة االزىر  0211م

-1بالغة األسموب القرآني في عالج ىوى النفس البشرية محكم ومنشور في
مجمة الدراية بكمية الدراسات االسالمية والعربية لمبنين فرع جامعة األزىر

بدسوق  0211م ( باحث مشارك )

-7المؤثرات السمبية في فيم النص الشرعي محكم ومنشور بمؤتمر " النص
الشرعي – القضايا والمنيج " بجامعة القصيم  1120-1127ىـ

-0الحراك التربوي القرآني وأثره في تنمية الميارات القتالية لمجندي المسمم
محكم ومنشور – مجمة الدراية بكمية الدراسات االسالمية – بدسوق –
جامعة االزىر –  0215م  1121ىـ
-9ىمس اليراع في صناعة التميز وتنمية اإلبداع في ضوء القران الكريم

 1125ىـ محكم ومنشور بكمية الشريعة والقانون جامعة االزىر فرع طنطاـ

-12

التواصي في القران الكريم وأثره عمى التنمية البشرية ( باحث

مشارك )  1125ه محكم ومنشور بمجمة الدراية – كمية الدراسات
االسالمية بدسوق – جامعة االزىر

-11

المداىنة في ضوء القرآن الكريم محكم ومقبول لمنشر في كرسي

القرآن الكريم  -موسوعة التفسير الموضوعي ( مركز تفسير بالرياض )
جامعة الممك سعود  1125ىـ

-10

البعد اإليماني وأثره عمى اإلنجاز الحضاري في ضوء القران الكريم –

الكمال االنساني انموذجا  1121ىـ محكم ومقبول لمنشر بمعيد القرآن
الكريم بجامعة مااليا كواللمبور – ماليزيا .

-12

أسرار التعبير القرآني في معالجة الخالفات الزوجية ( باحث مشارك

)  1121ىـ محكم ومنشور بمجمة الدراية – كمية الدراسات االسالمية
بدسوق – جامعة االزىر 0212-1121.م

-11

الحرية في ضوء القرآن الكريم محكم ومقبول لمنشر في كرسي

القرآن الكريم  -موسوعة التفسير الموضوعي ( مركز تفسير بالرياض )
جامعة الممك سعود  1121ىـ

-15

معوقات النصيحة في ضوء الكتاب والسنة محكم ومنشور في

المؤتمر الدولي حول النصيحة المنطمقات واألبعاد والذي عقد في جامعة

اإلمام محمد بن سعود االسالمية في الفترة من  1121/1 / 00-07ىـ -
 0210 /10/ 11-12م
-11

عناية المرأة بالعمم في زمن النبوة محكم ومنشور بجامعة األزىر

-17

تأصيل حول الدراسة المصطمحية في القرآن الكريم –مصطمح األمن

 1122ىـ

أنموذجا – محكم ومنشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي األول حول اإلعجاز
في القراءات والمصطمحات القرآنية –جامعة األزىر – طنطا / 19-10

 0210/11م
-10

البناء األخالقي لمشخصية العسكرية المسممة في ضوء الكتاب

والسنة محكم و منشور بحولية جامعة األزىر  0211م

-19

إنعام النظر في الدروس البيانية والعبر المستفادة من سورة القمر

محكم ومنشور لمنشر بحولية جامعة األزىر  0211م
-02

معايير الوسطية وضوابطيا بين الواقع والتطمعات محكم ومنشور

بكرسي األمير سمطان الدولي لمدراسات االسالمية المعاصرة عام 1121

ىـ 0212 -م بحث حائز عمى جائزة البحث المتميز بالكرسي .
-01

أبعاد األمن الفكري ومعوقاتو في ضوء القرآن الكريم محكم ومنشور

بجامعة األزىر  0229م

-00

المنيجية في دراسة المصطمح القرآني وتأصيمو – مصطمح النظر

أنموذجا – محكم ومنشور بكمية الدراسات اإلنسانية واآلداب جامعة كفر
الشيخ  0229م

-02

مالمح الوسطية وأثرىا في تحقيق األمن الفكري في ضوء القرآن

محكم ومنشور في حولية جامعة الطائف المجمد األول العدد األول 1122

ىـ
-01

االستراتيجية العسكرية في ضوء القرآن الكريم محكم ومنشور في

جائزة األمير سمطان الدولية عام  1100ىـ بحث حائز عمى جائزة البحث

المتميز في الجائزة
-05

اختالف المفسرين حقيقتو وترجيحاتو محكم ومنشور في جامعة

األزىر 1105ىـ

-01

الدر المصون في بيان دالئل االعجاز في سورة الكافرون محكم

ومنشور في جامعة األزىر 1101ىـ
-07

الوجيز في القول بالترادف والفروق في القرآن العزيز بحث محكم

ومنشور في جامعة األزىر 1102ىـ

-31

الجيل وآثاره في ضوء القرآن الكريم .بحث محكم ومنشور في

جامعة األزىر عام  1100ىـ

عبشرا  :ادلشبركت يف انهجبٌ ادلختهفت داخم وخبرد انقسى
 -1عضو لجنة التحول البرامجي لمدراسات العميا والبكالوريوس بكمية
الشريعة واالنظمة عام  1120ىـ وحتى تاريخو.

 -3جامعة الطائف عضو لجنة أولويات البحث العممي برئاسة معالي مدير
جامعة الطائف عام  1122ىـ

 -2منسق كمية الشريعة واألنظمة لممؤتمر العممي الثاني والثالث والرابع

والخامس والسادس والسابع لطالب وطالبات الجامعة  1120ىـ -
 1127ىـ
 -1ئيس لجنة تقييم أعضاء ىيئة التدريس بكمية الشريعة واألنظمة عام
1120

- 5أمين مجمس القسم من عام  1100ىـ حتى عام  1121ىـ
- 6رئيس لجنة االختبارات بالقسم من عام  1101ىـ حتى عام 1120
- 7رئيس لجنة الجداول من عام  1109ىـ حتى  1129ىـ
- 8رئيس لجنة الجودة بالقسم عام  1120ىـ  1120 -ىـ

- 9رئيس لجنة تطوير المناىج والمعادالت بالقسم منذ عام  1120ىـ
- 10عضو المجنة العميا بالجامعة لتقويم األداء ألعضاء ىيئة التدريس

1121

- 11عضو لجنة التعميم االليكتروني والتعمم عن بعد بكمية الشريعة
واالنظمة  1437ىـ

احلبدي عشر :ـ ادلسبقبث انتذرٌسٍت وآنٍت انتذرٌس عهى

يذار (  31عبيب )

قمت بتدريس جميع مواد التخصص العام والدقيق لمبكالوريوس والدراسات العميا

مستخدما ومتنوعا بين أساليب و طرق التدريس التقميدية والحديثة وىي عمى

النحو التالي:

أوال  :الدراسات العميا مستخدما طرق ( السيمنار العممي ):
-1التفسير التحميمي

-0مناىج البحث والتحقيق
-2دراسات في عموم القرآن

-1أصول التفسير ومناىجو
-5الدراسات القرآنية عند المستشرقين

ثانيا :مرحمة البكالوريوس مستخدما في كثير من األحيان وسائل
العرض الحديثة  ( :البروجكتور  +السبورة الذكية  +البالك

بوورد (  )Blakboordو(  ) ECO360فضال عن وسائل
العرض والتواصل األخرى .

-1القرآن الكريم (جميع المستويات )
-0التفسير التحميمي 1، 2 ،0 ،1
-2تفسير آيات األحكام 1، 2، 0 ،1
-1عموم القرآن 2، 0، 1
-5إعجاز القرآن الكريم
-1بالغة القرآن

-7قاعة البحث لمدراسات القرآنية
-0أصول التفسير
 -9مناىج المفسرين
-12

قواعد التفسير

-10

أحاديث األحكام 0، 1

-12

عموم الحديث 0، 1

-15

أصول الفقو

-11

األديان والفرق

-10

الثقافة اإلسالمية 1، 2، 0، 1

-19

المواريث 0، 1

-01

التجويد

-11

-11

-17

-02

التفسير الموضوعي

أصول التخريج

المذاىب الفكرية المعاصرة

أخالقيات المينة .

-00

مدخل لدراسة الشريعة

-02

أصول الدعوة االسالمية

-01

الحديث الشريف 0 ،1

انخبًَ عشر  :خذيت اجلبيعت واجملتًع

 -1أقمت العديد من المحاضرات الدعوية والتوعوية في مدينة بحرة المجاىدين
تحت إشراف لجنة التنمية االجتماعية األىمية من مراكز أحياء جدة منيا:

محاضرة بعنوان (:الموظف المتميز قدوة لغيره) في 1120/7/02
ىـ

-0محاضرة بعنوان ( :منيج الوسطية واالعتدال ) في  1120/1/0ىـ
 -2محاض ار متطوعا في جميع مواد التخصص العام والدقيق لطالبات معيد

إعداد المعممات التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف منذ

عام  1107ىـ وحتى  1111ىـ.
-1أقمت محاضرة عممية في ندوة بعنوان " أسس البناء االقتصادي في القرآن
الكريم " والتي تنظميا جمعية تبيان فرع الطائف بالتعاون مع جامعة

الطائف  .في  1127/7/1ىـ
-5أقمت محاضرة عممية في رحاب جامعة الطائف في ندوة بعنوان " حماية
الفكر في ضوء القران الكريم "في  1121/5/1ىـ

-1أقمت محاضرة عممية في ديوانية المعرفة والتي يشرف عمييا رجل األعمال
الشيير سعادة االستاذ الفاضل (:أحمد محمد الطيب آل يوسف ) بعنوان :
" جماليات التعبير القرآني " في  1127/5/00ىـ .وىي مقسمة إلى
عدة أجزاء عمى اليوتيوب  .وموقعيا عمى االنترنت :
https://www.youtube.com/watch?v=MhetHCiNBcM

 -7مشرف توعوي عمى برامج األنشطة الطالبية بالجامعة لعدة سنوات .

انخبنج عشر :اإلشراف عهى انرسبئم انعهًٍت وادلُبقشبث
 -1ناقشت عددا من الرسائل العممية ( الدكتوراة و الماجستير ) منيا :

أ -توجيو القراءات عند االمام القرطبي في تفسيره الجامع ألحكام القرآن
من بداية كالمو عمى سورة فصمت وحتى آخر القرآن الكريم ( رسالة
دكتوارة) لمباحث /محمد عبد الاله المنصوري قسم الكتاب والسنة –
جامعة ام القرى بمكة المكرمة – 1112ـ  1111ىـ

ب-

أثر القراءات في آيات النفاق والمنافقين( رسالة ماجستير -بجامعة

الطائف ) لمطالبة  /مريم محمد ولد سيدي عبد القادر الشنقيطي في

 1120/9/11ىـ

الدر المنثور في النيج المشيور لمحمد بن احمد العوفي (ت 1251ه)

ت-

دراسة وتحقيق ( رسالة ماجستير -بجامعة الطائف) لمطالب  /محمد عبد
الكريم بيغام في  1129/5/7ىـ

ث-

أشرفت عمى رسالة الطالب  /ممدوح سالم العمراني طالب

الماجستير بقسم القراءات بجامعة الطائف والمعيد بجامعة القصيم
 1129.ىـ وعنوانيا " توجيو القراءات عند االمام الطبري جمعا ودراسة
من بداية اآلية رقم (  ) 121من سورة المائدة إلى نياية اآلية رقم

( ) 111من سورة األنعام .
ج-

أشرفت عمى رسالة الطالب  /عمر عبد العزيز جان طالب

الماجستير بقسم القراءات بجامعة الطائف والمعيد بجامعة بيشة

 1129.ىـ وعنوانيا " توجيو القراءات عند االمام الطبري جمعا ودراسة
من بداية اآلية رقم (  ) 1من سورة االحزاب إلى نياية اآلية رقم (19
) من سورة سبأ .

وأخي ار  :أسأل اهلل تعالى بمنو وكرمو أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأن

يجعميا خالصة لوجيو الكريم .

وأخريا ٌسعذًَ أٌ أرفق نسعبدتكى انىحبئق

انتبنٍت:

