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االسم :عبد الرمحن بن سند بن راشد الرحيلي

الدرجة العلمية :أستاذ مشارك

التخصص العام :الدراسات القرآنية

التخصص الدقيق :التفسري وعلوم القرآن

اجلهة :جامعة طيبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع

القسم :الدراسات القرآنية

رقم اهلوية الوطنية1017131093 :

اتريخ امليالد1398/10/11 :هـ

اتريخ انتهاء اهلوية1450/3/24 :هـ

رقم اجلوال0504349560:

اإلمييل

اإلمييل الشخصي:

اجلامعيasrrehaili@taibahu.edu.sa:

moaad44@hotmail.com

األحباث العلمية يف التخصص:
 ) 1التقريب يف التفسري للعالمة حممد بن مسعود السريايف من أول سورة املؤمنون إىل آخر سورة (ص) دراسة
وحتقيقا( .رسالة املاجستري).
 )2املؤلفات يف مشكل القرآن الكرمي ومناهجها( .رسالة الدكتوراه).
 )3اهلدي القرآين يف عالج مشكلة الطالق( .حمكم ومنشور)
 )4رفع إشكال اآلايت القاضية بعضها بتقدمي خلق السموات لإلمام الصنعاين دراسة وحتقيقا( .حمكم ومقبول
للنشر)
 )5جوانب القدوة ابلنيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف ضوء القرآن الكرمي( .حمكم ومقبول للنشر)
 )6حل اإلشكال الوارد يف قوله تعاىل( :وإن منكم إال واردها) (حمكم ومنشور)
 )7تعظيم هللا تعاىل يف قصة أصحاب األخدود( .حمكم ومقبول للنشر)
 )8حل اإلشكال الوارد يف قوله تعاىل( :وأخرى مل تقدروا عليها)( .حمكم ومقبول للنشر)
 )9شفاء الصدور بنكتة تقدمي الرحيم على الغفور للعالمة اإلمام حممد بن إمساعيل األمري الشهري ابلصنعاين
(ت1182هـ) دراسة وحتقيقا( .حمكم ومقبول للنشر)

املؤمترات:
االسم

اجلهة

املؤمتر العاملي اخلامس للدراسات األكادميية
القرآنية وتدبر القرآن الكرمي.

التاريخ

األوروربية

للدراسات  17 – 16شوال 1439هـ

القرآنية (بريطانيا – مانشيسرت) 30 ،يونيو  1يوليو 2018

املشاركة ببحث (جوانب القدوة ومركز إقبال للدراسات اإلسالمية

1

ابلنيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف التابع جلامعة ليدز-بريطانيا.
ضوء القرآن الكرمي).
مؤمتر تعظيم هللا عز وجل يف هداايت جامعة أفريقيا العاملية (السودان1441/5/ 15-14 -هـ
اخلرطوم) ابلتعاون مع جامعة أم 2020 /1 / 10-9م

القرآن الكرمي.

القرى.

األحباث العلمية اليت متت املشاركة يف حتكيمها:
عنوان البحث
 )1املناسبات يف القرآن الكرمي

اجلهة

التاريخ

جامعة طيبة

1437هـ 2016 -م

سورة النبأ منوذجا.
 )2عالج اهلوى يف ضوء القرآن

جامعة طيبة

1437هـ 2016 -م

الكرمي.
 )3املشيئة على لسان أنبياء

جامعة طيبة

1437هـ 2016 -م

هللا ،كما وردت يف كتاب
هللا.
 )4الطالق يف القرآن الكرمي

اجلامعة اإلسالمية

1440هـ 2109 -م

دراسة موضوعية اجتماعية
تطبيقية (مشروع).
 )5االستفهام اإلجلائي يف احلوار
القرآين

دراسة

اجلامعة اإلسالمية

1440هـ 2109 -م

أتصيلية

تطبيقية (مشروع).
 )6حمبطات العمل من خالل

جملة تدبر

1441هـ 2020 -م

سورة حممد صلى هللا عليه
وسلم دراسة موضوعية
 )7إدارة املخاطر يف القرآن

اجلامعة اإلسالمية

1441ه – 2020م

الكرمي (مشروع).
 )8نصوص من كتاب الناسخ

اجلامعة اإلسالمية

واملنسوخ لإلمام أيب داود –

2

1441ه – 2020م

رمحه هللا -من أول القرآن
حىت هناية سورة البقرة مجعا
ودراسة (مشروع).
1422/3/17هـ

 )9التفسري وموضوعات علوم اجلامعة اإلسالمية
القرآن الواردة يف كتاب
التفسري من السنن الكربى
للنسائي

"سورة

مرمي

أمنوذجا"

الدورات العلمية:
عنوان الدورة
 )1إدارة النزاعات يف البيئة

اجلهة

التاريخ

جامعة طيبة

1440/6 /15ه

األكادميية.
 )2حتكيم األحباث العلمية.

2019/2/20م
جامعة طيبة

1440/7/6هـ
2019/3/13م

 )3الطريق ..إىل التدقيق

جممع اللغة العربية مبكة املكرمة

1442/2/20هـ

 )4بغية املفسر من أصول الفقه

اجلمعية العلمية السعودية للقرآن

1442/3/7هـ

الكرمي وعلومه (تبيان) فرع مكة
جبامعة أم القرى
 )5معايري جودة األحباث العلمية اجلمعية العلمية السعودية للقرآن
يف الدراسات القرآنية

الكرمي وعلومه (تبيان) فرع مكة
جبامعة أم القرى

3

1442/3/14هـ

