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 المؤهالت التعليمية:
 

 1990  السعودية.  - مدينة جدة    - لتحفيظ القرآن الكرمي   مركز نور اإلميان  -   حفظ القرآن الكرمي كامل  ▪
 - (، كواالملبور UMجامعة ملاي )   –ختصص األداين واحلضارات والفكر اإلسلمي  –دكتوراه يف الفلسفة اإلسلمية   ▪

 2018ماليزاي. 
 2020ماليزاي.   -كواالملبور   –جامعة املدينة العاملية    –)حاليا(ماجستري يف أصول الدين   ▪
 2011اجلمهورية اليمنية.   –ماجستري يف الشريعة من جامعة صنعاء   ▪
 2006  . مجهورية الصومال  –جامعة مقديشو    –يف الشريعة والقانون   سبكالوريو  ▪



 اعتماد جامعة الدول العربية   ،األكادميية الدولية للتدريب والتنمية=    (TOT)  دبلوم املدرب الدويل "تدريب مدربني"  ▪
 . 2020  . املركز القومي للبحوثو   IFTاالحتاد الدويل للتدريب  و 
 . IFT .  2020االحتاد الدويل للتدريب  و   األكادميية الدولية للتدريب والتنمية  -   (NLPدبلوم الربجمة العصبية ) ▪
 . IFT .  2020االحتاد الدويل للتدريب و   األكادميية الدولية للتدريب والتنمية  -   دبلوم التنومي اإلحيائي ▪
 . 2020  القاهرة.  -األكادميية العربية الكندية   –   وم اإلرشاد األسريدبل ▪
 . 2020  القاهرة.   –  املركز الدبلوماسي للتدريب االستشارات  - دبلوم إدارة األعمال ▪

 

 الخبرات العملية:
 

 ahdafacademy.comشارات:  واالستية أهداف الدولية للتعليم والتدريب  ادميرئيس ومؤسس أك ▪
 ( 2020)  فرع اليمن   – اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات    -  البحث العلميرئيس وحدة   ▪
 ( 2020)   فرع اليمن  –اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات    - البحثية لطلب الدراسات العليا   املقرتحات رئيس جلنة إقرار   ▪
  ( 2020  –  2019)  فرع اليمن  –اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات    -عضو هيئة تدريس  ▪
 ( 2018 –  2017)   - جامعة احلكمة للرتبية وإعداد املعلمني - تدريسعضو هيئة   ▪
اإلعلم املعاصر بني إدارة الصـراع والعنف ونشر ثقافة االعتدال والسلم وانعكاسه على امن رئيس اللجنة اإلشرافية ملؤمتر   ▪

 (. 2020)  اجملتمعات
 . 2019  "اإلبداع واالبتكار يف خدمة القرآن الكرمي"   -  9مقدس املؤمتر القرآين الدويل السنوي  يف    و منظمعض ▪
 حماضر دورات يف اإلبداع يف كتابة البحوث العلمية.  ▪
الكرمي  ▪ القرآن  لبحوث  العاملية  ابجمللة  علمي  ملاي    –  آنيكا" "قر   حمكم  ماليزاي:   – جامعة 

https://www.academia.edu/35858164/QURANICA_International_Journal_of_Quranic_Research 
    https://ajsrp.com:  للعلوم ونشر األحباثحمكم علمي ابجمللة العربية   ▪
  ( 2018  –  2017)  إندونيسيا  –سورااباي    - راديو سوارا مسلم    -  برانمج قصة القرآن  ▪
  . (2015 –  2013)   - اليمن -صنعاء    -   شركة روايب احلجازل املدير العام ▪
  . (2013  –  2010)  اليمن-صنعاء    -   ؤسسة أرض الصدق اخلرييةمل املدير اإلداري   ▪
  . (2012  -  2009)   اليمن-صنعاء   موعة احلجاز للتجارة واالستثمار جمل  مدير الشئون القانونية ▪



   .( 2003 –  1999)  السعودية-جدة   - منصور اخلريي  ركز األمري مل  مدير الشئون التعليمية  ▪
  . (1998 –  1992)   -   السعودية-جدة  -  مدرسة الراشد اخلرييةمؤسس ومدير   ▪
 أكادميية أهداف الدولية.  –  مدرب مدربني متقدم ▪
   مصر - املركز الدبلوماسي للتدريب واالستشارات  و   أكادميية أهداف الدولية –  تربوي وأسريمستشار   ▪
 تركيا-اهليئة الدولية لعلماء التنمية البشرية   -   عضو ومدرب معتمد ▪
 بريطانيا  - االحتاد الدويل للتدريب    - مدرب دويل ▪
 مصر - األكادميية الدولية للتدريب والتنمية    -   مدرب جودة التعليم ▪

 المقاالت العلمية المنشورة المحكمة

 December)ماليزاي    -جامعة ملاي    - مؤمتر اإلسلم والقضااي املعاصرة    -ورقة علمية    –الجئووا اليوم قادة الغد   ▪

2016 )  

اال  ▪ بني  اهليمنة  اإلرهاب  وأيديولوجية  الفكرية  حمكم    – حنرافات  أفكار    - مقال  ملاي    - جملة  ماليزاي   – جامعة 
(November 2017 ) 

اجمللة العربية للعلوم ونشر    -مقال حمكم   -صراع احلضارات، بني االحنراف الفكري )الغلو(، وتداعيات اإلرهاب الغربية   ▪
 ( 2017نوفمرب    –   3جملد   - األحباث )العدد اخلامس

 (. April 2018  –  24ماليزاي )العدد   –جامعة املدينة  - جملة جممع   -مقال حمكم   –داللة اإلميان بني الغلو واجلفاء  ▪

القرن   ▪ الدولية يف ظل حتدايت  العلقات  ما بني احلضارات ومستقبل  املركز   - ورقة علمية    –التعايش والصراع  مؤمتر 
  .( " مت التأجيل بسبب فايروس كوران"2020أملاينا. )أغسطس  –برلني    -الدميقراطي العريب 

 . اليمن  –جامعة احلكمة   -لم جملة الق -الفكر التكفريي والفكر التوفيقي وأثرمها على اجملتمع املسلم  ▪
  . (2020يوليو / سبتمرب    –العدد الثامن عشر    –)السنة السابعة   ▪
 أكتوبر الثامنة.  السنة    –العدد التاسع عشر  اليمن.    – جامعة احلكمة    - جملة القلم    –املقاطعة اخلليجية حقيقتها وآثراها   ▪

2020 
لد اجمل  –  زايمالي  –جامعة ملاي    –، جملة قرآنيكا  حلقات حتفيظ القرآن الكرمي وأثرها يف التنمية السلوكية على طلهبا ▪

 2020  - مرب ديس  –  2العدد    –   12



أمريكا   – مينيسوات    - املنهج التأصيلي لدراسة الفرق واملذاهب الفكرية يف ضوء الكتاب والسنة جملة اجلامعة اإلسلمية   ▪
 )ال زال حتت النشر( 

 اإلجازات العلمية في العلوم اإلسالمية:
 

 .سند إجازة يف موطأ االمام مالك ▪
 . خمتصر صحيح البخاري ▪
 . خمتصر صحيح مسلم ▪
 . سند إجازة يف ثلثيات االمام مالك ▪
 . سند إجازة يف األربعني النووية ▪
 . سند إجازة يف منت أصول السنة لإلمام أمحد  ▪
 . إجازة يف الوصية الكربىسند   ▪
 . سند إجازة يف منت العقيدة الطحاوية ▪
 . سند إجازة يف تطهري االعتقاد ▪
 . سند إجازة يف منت عمدة األحكام ▪
 . احلميدي-سند إجازة يف أصول السنة  ▪
 . الرب هباري-سند إجازة يف شرح السنة  ▪
 .سند إجازة على العقيدة السفَّارينية ▪
 . سند إجازة يف منت العبودية ▪
 . سند إجازة يف منت شروط الصلة ▪
 .سند إجازة يف منت سلم الوصول ▪
  .سند إجازة يف اللمية ▪
 .سند إجازة يف العقيدة الواسطية ▪
  .سند إجازة يف البيقونية ▪
 .سند إجازة يف منت ملعة االعتقاد ▪
 . سند إجازة يف التائية يف القدر ▪



 . أليب طاهر  –سند إجازة يف قصيدة يف مدح السنة   ▪
  . الصابوين  –إجازة يف عقيدة أصحاب احلديث  سند   ▪
 . سند إجازة منت إجازة يف عقدة ابن شاهني ▪
 . سند إجازة يف الرسالة التدمرية ▪
 . سند إجازة منت إجازة يف عقيدة عبد الغين املقدسي ▪
 .سند إجازة يف شرح السنة للربهباري ▪
 . سند إجازة يف العقيدة احلموية ▪

 المشاريع البحثية:
 

 (2018)رسالة دكتوراه    –االحنرافات العقدية وأثرها على الربيع العريب )دراسة وصفية حتليلية(   .1
 ( 2011رسالة ماجستري )   –الصلح واهلدنة يف ضوء الكتاب السنة   .2
 ( 2020رسالة ماجستري ) –الطائفة احلوثية وأثرها يف التحوالت الفكرية لدى زيدية اليمن: )دراسة وصفية مقارنة(   .3
 ( Unpublished)  2019مؤلف    –مهارات القيادة الرتبية من منظور إسلمي   .4
 ، برانمج يف راديو سوارا مسلم مبدينة سورااباي، إندونيسيا(مؤلف   - قصة القرآن  .5
 . (حباجة لدعم مايل إلمتامه)  نظري واثئقي  ، دراسة علمية-موسوعة األداين والفكر واملذاهب .6
 العلمي، دورات علمية )قنايت على اليوتيوب(.اإلبداع يف إعداد البحث   .7
 . أمريكا  – مينيسوات    - اجلامعة اإلسلمية  مناهج البحث العلمي، مقرر للدراسات العليا،   .8
 . أمريكا  –مينيسوات   -اجلامعة اإلسلمية القيادة الرتبوية من منظور إسلمي، مقرر للدراسات العليا،   .9

 .أمريكا –مينيسوات    - اجلامعة اإلسلمية ات العليا،  دراسات يف الفرق اإلسلمية، مقرر للدراس .10
 . أمريكا –مينيسوات    - اجلامعة اإلسلمية  أسس اإلدارة الرتبوية، مقرر للدراسات العليا،   .11
 . أمريكا  – مينيسوات    - اجلامعة اإلسلمية  مبادئ اإلرشاد األسري، مقرر الدراسات العليا،   .12
 لكتابة".، "طور ادراسة علميةدروس الفكر اإلسلمي،   .13
 ، "طور الكتابة".دراسة علميةاملوضوعية يف دراسة األداين، بني الواقع واملأمول،   .14
 ، "طور الكتابة". دراسة علمية  –أثر األفلم الكرتونية على سلوك األطفال   .15



 ، "طور الكتابة".دراسة علمية  –القانون الدويل ودوره جتاه القضااي اإلسلمية   .16
 (.أوشك على االنتهاء، )كيف تكون مدرسا متميزا .17
 ، "طور الكتابة". مؤلف -األخوة احلقيقة بني الوأد واحلياة  .18
 ، "طور الكتابة". مؤلف  –كيف تكون مدرسا متميزا   .19
 . "طور الكتابة". مؤلف )طبع منها العدد األول، مكتبة دار الفكر(  – سلسلة خواطر تربوية   .20
 طور الكتابة"."دراسة علمية    –أثر السرية النبوية يف القضااي املعاصرة   .21
 "طور الكتابة".  تربوي طبع منه اجلزء األول وبقي إحدى عشر جزء.   مؤلف   – سلسلة خواطر تربوية   .22
 )جاهز ومل يطبع(   مؤلف –.  ملسو هيلع هللا ىلص عمدة االعتقاد من كلم خري العباد .23
 )جاهز ومل يطبع(   مؤلف –األربعون العقدية   .24
 تربوي، "طور الكتابة".  مؤلف -األخوة احلقيقة بني الوأد واحلياة  .25
 أوشك على االنتهاء  –  كيف تكون مدرسا متميزا .26
 تربوي، "طور الكتابة".  مؤلف  –  وقفات تربوية مع صحب خري الربية .27
 . (قيد الدراسةدراسة علمية )  -املعتقلت بني صناعة السلم وصناعة اإلرهاب  .28
 . (قيد الدراسة)دراسة علمية    - الدراما السينمائية وأثرها يف االحنراف الفكري  .29
 . (قيد الدراسة)دراسة علمية    -الزوجة العاصية وأثرها يف احنراف األسرة املسلمة  .30
 .(قيد الدراسة)،  دراسة علمية  –طالب الدراسات العليا ومعاانة اإلشراف   .31

 الدورات الشرعية التي شرفت بها:
 

 عبد العزيز بن ابز   -   الشيخ كتاب الصيام من صحيح البخاري  ▪
 حممد بن عثيمنيالشيخ   -   شرح كتاب التوحيد ▪
 الشيخ حممد بن عثيمني   - شرح كتاب ملعة االعتقاد ▪
 الشيخ حممد بن عثيمني   -   شرح األربعني النووية ▪
 الشيخ حممد بن عثيمني  - شرح منت اآلجرومية ▪
 الشيخ عبد هللا بن جربين  -األصول شرح منت الورقات يف   ▪



 الشيخ عبد هللا بن جربين  - شرح كتاب كشف الشبهات  ▪
 الشيخ عبد هللا بن جربين  -   ة الفكر شرح منت خنب ▪
 الشيخ صاحل الفوزان  -  شرح العقيدة الواسطية ▪
 د. صاحل آل الشيخ  -   شرح كتاب األصول الثلثة ▪
 د. صاحل آل الشيخ   -   شرح كتاب التوحيد ▪
 د. صاحل آل الشيخ   - شرح العقيدة الطحاوية ▪
 د. سفر احلوايل  -  شرح العقيدة الطحاوية ▪
 حممد املختار الشنقيطي د.    - عمدة األحكام ▪
 د. حممد املختار الشنقيطي  -   شرح الطهارة والصلة من جامع الرتمذي  ▪
 د. خالد املصلح  -   شرح كتاب األصول الثلثة ▪
 د. عيسى آل شريف   - شرح منت البيقونية ▪
 د. عيسى آل شريف شرح منت الرحبية ▪
 د. عيسى آل شريف   - شرح منت الورقات ▪
 د. خالد املشيقح   - الفرائضكتاب الرائد يف علم   ▪
 د. حممد سعيد القحطاين   - شرح كتاب معارج القبول ▪
 د. أمحد سعد الغامدي   - شرح كتاب تيسري العزيز احلميد  ▪
 الشيخ على بن الغامدي  -  شرح كتاب فتح اجمليد  ▪
 د. ممدوح احلريب   -  الفرق املذاهب املعاصرة ▪
 د. أبو زيد مكي   - الفرق واألداين واملذاهب ▪
 د. حسن الغزايل  - املعاد  شرح زاد ▪

  



 دورات المهارات والتنمية:

 

  2001 - الرتبية والتعليم جبدة  - اإلدارة املدرسية  ▪
  2001الكلية التقنية مبحافظة جدة    -السكراترية التنفيذية والسلوك الوظيفي  ▪
 2001الكلية التقنية مبحافظة جدة    - إدخال البياانت ومعاجلة النصوص   ▪
   2001الكلية التقنية مبحافظة جدة    -اللغة اإلجنليزية حمادثة  ▪
 2004  – مركز املودة االجتماعي   -كن مبدعا  ▪
  2006 -كيف تكون مديرا انجحا  ▪
 2006 ملتقى البحر الصيفي  - فن إتقان العمل   ▪
 2006  ملتقى البحر الصيفي - فن إصلح ذات البني ▪
  2006 البحر الصيفي  ملتقى   - اإلدارة املالية ▪
 2006  ملتقى البحر الصيفي   - مهارات التميز اإلداري والقيادي   ▪
   2006  الغرفة التجارية جبدة   -الذكاء االجتماعي  ▪
 2006  الغرفة التجارية جبدة  - السكراترية التنفيذية وإدارة املكاتب ▪
 2006  ملتقى البحر الصيفي   - بني الرضا والتميز   ▪
   2006  لصيفي البحر املتقى  -إزالة املشاعر السلبية  ▪
   2006 البحر الصيفي  ملتقى   -   حل املشكلت بطريقة إبداعية ▪
 2006  ملتقى البحر الصيفي -  فن اإلقناع ▪
  2006  -   الرتبية والتعليم جبدة   -   القدرات   تنمية ▪
  2006  البحر الصيفي = ملتقى   فن وتقنيات احلوار ▪
  2006  البحر الصيفيملتقى   –فن الذوق واإلتكيت   ▪
   2006  البحر الصيفي ملتقى    - كيف أكون حمرتفا   ▪
 2006  البحر الصيفي ملتقى    - مهارات يف التفكري  ▪
  2006 ملتقى البحر الصيفي -إدارة الذات  ▪
  2006 ملتقى البحر الصيفي  - إدارة املشاريع   ▪



  2008  اجلمعية اخلريية للتوعية إبضرار التدخني واملخدرات   -إدارة الضغوط  ▪
   2016اليزاي مبواجلامعة االسلمية    النادي اليمينو أكادميية سفراء التنمية    - كيف تصنع نقطة حتول يف حياتك   ▪
 2016 ماليزاي  -الندوة العاملية -أكادميية سفراء التنمية    -  قوة اإلرادة وكيفية جلب فرص النجاح ▪
 2016  جامعة ملاي   -برانمج اللغة اإلجنليزية  ▪
 2016 جامعة ملاي  - اللغة املاليزية   ▪

 التدريس:مهارات 

 

 . جمالس إجازة يف القران الكرمي والتجويد "قراءة حفص" ▪
 . جمموعة حماضرات يف اآلداب اإلسلمية ▪
 .تنمية القدرات "للمعلمني" القيادة الرتبوية و جمموعة دورات يف   ▪
 . تصحيح ومراجعة العديد من الرسائل العلمية )ماجستري ودكتوراه( ▪
 ماليزاي   –جامعة ملاي  –العاملية لبحوث القرآن الكرمي "قرآنيكا"  لة  اجملكيم عدد من املقاالت يف  حت ▪
 . ونشر األحباثحتكيم عدد من املقاالت العلمية اجمللة العربية للعلوم   ▪
 . أمريكا  -ات ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام  .تدريس مقررات املذاهب الفكرية املعاصرة لطلب الدراسات العليا ▪
  .أمريكا  - ات  ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام  –العلوم الرتبوية    ية لطلب الدراسات العليا بكليةو الرتبالقيادة    تدريس مقرر ▪
 . أمريكا  - ات  ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام   . تدريس مقررات اتريخ احلضارات لطلب الدراسات العليا بكلية أصول الدين ▪
 . أمريكا  - ات  ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام   . تدريس مناهج البحث العلمي ▪
 .أمريكا  - ات  ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام   .ول، واملسائل العقديةتدريس عدد من املتون يف األص ▪
 . أمريكا -ات ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام   .تدريس مادة دراسات يف الفرق  ▪
 .أمريكا  - ات  ينيسو ية مبعة اإلسلماجلام  .تدريس مادة املذاهب الفكرية املعاصرة ▪
  إندونيسيا.  –سورااباي    –  عداد املعلمنيحلكمة إلاكلية    –املعلم املتميز   تدريس مهارات ▪
  إندونيسيا.  –سورااباي    –  عداد املعلمنيحلكمة إلاكلية  - اإلسلمية  اآلداب  ج  تدريس منه ▪
 إندونيسيا.  –سورااباي    –  عداد املعلمني حلكمة إلاكلية  -اإلسلمي   مقرر الفكر تدريس   ▪
 إندونيسيا.  – سورااباي    –  عداد املعلمنيحلكمة إلاكلية  -ية لغري الناطقني هبا تدريس مادة اللغة العرب ▪



 . تدريس كتاب عمدة األحكام )حديث على أبواب الفقه( ▪
 . تدريس عدة متون يف احلديث الشريف منها خمتصر البخاري ▪
  . تدريس عدة متون يف الفقه ▪
 .تدريس السرية النبوية ▪
 . مقّيم تدريب دويل ▪
 .مدرب يف االستشارات األسرية ▪
  . مدرب دورات تدريب املدربني ▪
 .مدرب دورات يف القيادة الرتبوية ▪
 .مدرب دورات يف جودة التعليم ▪
 .مدرب دورات يف متنوعة يف التنمية البشرية ▪
  .مدرب دورات يف التخطيط الشخصي ▪
  .مدرب دورات يف التخطيط األسري ▪
   .مدرب دورات يف التخطيط االسرتاتيجي ▪
 .اضر يف مناهج البحث العلميحم ▪
 . تدريس كتاب عمدة االعتقاد " من أتليفي" ▪
 . تدريس املوسوعة الفكرية املعاصرة " من أتليفي" ▪
 . تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ▪
 .إجازات علمية ابلسند لعدد من املتون العلمية والشرعية ▪

  



 الرسائل والمقاالت التي قمت بتحكيمها:

 
اجلامعة   –رسالة دكتوراه    .2020التحكيم بني الزوجني يف بلد الغرب: ضوابطه وأحكامه وما يتعلق به من مسائل     ▪

  مبينيسواتاإلسلمية  
اجلمعة ▪ يوم  املنرب  على  اإلمام  استوى  إذا  ثلاث  األذان  تكرار  ونشر   .2019  حكم  للعلوم  العربية  مقال حمكم ابجمللة 

 األحباث. 
مقال حمكم ابجمللة العربية للعلوم ونشر   .2019  وات ابلوحي احملمدي: دراسة حتليلية نقديةإشكال وعي منتجمري   ▪

 األحباث. 
 مقال حمكم ابجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث. .  2019  - نعوم تشومسكي أمنوذًجا -موقف املستشرقني من الصهيونية   ▪
 – جامعة ملاي   –  9. مؤمتر مقدس  2019 القرآن الكرمي أمنوذجاً كتاب: اهلريوغليفية تفّسر    اإلبداع واالبتكار املذموم: ▪

 ماليزاي.  –كواالملبور  
 ماليزاي. –كواالملبور    –جامعة ملاي    –  9. مؤمتر مقدس  2019 –عليه السل   –تدبر اآلايت املتشاهبة يف قصة آدم   ▪
 ماليزاي.  – كواالملبور    –جامعة ملاي    –   9. مؤمتر مقدس 2019  التجديد يف علم التجويد ▪
 ماليزاي.   – كواالملبور    –جامعة ملاي    –   9. مؤمتر مقدس  2019  ضبط استخدام التقنيات احلديثة يف تعليم القرآن الكرمي ▪
. مقال حمكم ابجمللة العاملية 2020  األمن النفسي وأثر التدين عليه من خلل األجزاء اخلمسة األوىل يف القرآن الكرمي  ▪

 ماليزاي.   –كواالملبور    –لعلوم القرآن )قرآنيكا( جامعة ملاي  
. مقال حمكم ابجمللة العاملية لعلوم القرآن 2020  التدين وأثره على األمن النفسي: سورة البقرة وآل عمران والنساء أمنوذجا ▪

 ماليزاي.  –كواالملبور    –)قرآنيكا( جامعة ملاي  

  



 لرسائل العليا التي أشرف عليها:ا

 

 مبينيسوات اجلامعة اإلسلمية    – . رسالة ماجستري2019يف اخلضر بني أهل السنة واملخالفني هلم  دراسة عقدية حول اآلراء   ▪
 الوالايت املتحدة األمريكية.   –

 –   مبينيسواتاجلامعة اإلسلمية    - . رسالة ماجستري  2019مسائل اإلميان بني أهل السنة واملرجئة: دراسة وصفية مقارنة   ▪
 الوالايت املتحدة األمريكية.

اجلامعة اإلسلمية   -. رسالة ماجستري  2019: دراسة وصفية حتليلية  احلركة النسوية ودور القانون املصري يف التصدي هلا ▪
 الوالايت املتحدة األمريكية.  –  مبينيسوات

اجلامعة اإلسلمية   -. أطروحة دكتوراه  2020: دراسة وصفيه حتليلية  الفطرة اإلنسانية بني األصالة وحال البشرية اليوم ▪
 الوالايت املتحدة األمريكية.  –  مبينيسوات

أبنائها  األسرة املسلمة   ▪ اجلامعة   -رسالة ماجستري  .  2020: دراسة وصفية تطبيقية  الغرببلد  يف  وأثرها يف صلح 
 الوالايت املتحدة األمريكية.  –  مبينيسواتاإلسلمية  

اجلامعة   - . رسالة ماجستري  2020: دراسة وصفيه حتليلية  على األمن الفكري لألطفاليف احلفاظ  األسرة املسلمة وأثرها   ▪
 الوالايت املتحدة األمريكية.  –  مبينيسواتاإلسلمية  

التكفري   ▪ املسلم. دراسة وصفية  ظاهرة  اجملتمع   –   مبينيسواتاجلامعة اإلسلمية    - . رسالة ماجستري  2020وأثره على 
 الوالايت املتحدة األمريكية.

 

 التي قمت بمناقشتها" دكتوراه وماجستير " وخطط الرسائل العلمية 
 

الوالايت   –   اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - النبوية، رسالة دكتوراه    السنة   نشر  يف   املبذولة   واجلهود   ندابهل  دجار كن  والبة  .1
 . 2020املتحدة األمريكية، 

 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اإلسلمية مبينيسواتاجلامعة  ، رسالة دكتوراه،  األمثال الديندية وأتثرها ابللغة العربية .2
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات- رسالة دكتوراه  ،اللغة العربية وأثرها على لغة األنكو .3



الوالايت املتحدة   –  مبينيسوات  اجلامعة اإلسلمية   - ، رسالة دكتوراهتربية البنات يف اإلسلم مكانتها وخصائصها وأساليبها .4
 . 2020األمريكية،  

الوالايت املتحدة   –   اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - ، رسالة دكتوراهابن عامر الشامي وطرقه يف كتب أصول النشر  حتريرات .5
 . 2020األمريكية،  

الوالايت املتحدة   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - ، دراسة نقدية مقارنة، رسالة دكتوراه،  الفطرة اإلنسانية بني األصالة واملآل .6
 . 2020األمريكية،  

اجلامعة   - ، رسالة دكتوراه،  لدى طلب اجلامعة اإلسلمية ابلنيجر  األكادميي لتوافق النفسي واالجتماعي وعلقته ابلتحصيل   .7
 .2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اإلسلمية مبينيسوات

 - ، رسالة دكتوراه،  منوذجاً أاملدارس العربية اإلسلمية يف األقاليم الشمالية  :  االسرتاتيجي املدرسي يف دولة مايل  التخطيط .8
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات

اجلامعة اإلسلمية رسالة دكتوراه،  ،  االختصام الفكري وأثره على اجملتمع السوري دراسة حتليلية من منظور سورة احلجرات .9
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –مبينيسوات  

 . 2020، الوالايت املتحدة  –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسواترسالة دكتوراه،  ،  يةلق القرآنالتدبر وأثره على طلب احل .10
 -   دكتوراهرسالة  ،  املدارس العربية اإلسلمية يف األقاليم الشمالية منوذجا :  التخطيط االسرتاتيجي املدرسي يف دولة مايل .11

 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،   –اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  
الغرب .12 تواجهها يف دول  اليت  املسلمة والتحدايت  تطبيقيةاألسرة  اجلامعة اإلسلمية   -رسالة ماجستري  ،  : دراسة حتليلية 

 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  مبينيسوات
الوالايت املتحدة   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -رسالة ماجستري    .املعتقدات يف اخلضر بني أهل السنة واملخالفني هلم .13

 . 2020األمريكية،  
اجلامعة   -رسالة ماجستري    ته.تطبيقية على بعض املسائل الفقهية من خلل كتاابمنهج ابن تيمية يف أصول الفقه دراسة   .14

 .2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اإلسلمية مبينيسوات
اجلامعة اإلسلمية   -رسالة ماجستري    ،منوذجاً أبول    مسلك إسلم   :حتريرات القراءات العشر مسالكها وخلفاهتا وآاثرها .15

 . 2020ت املتحدة األمريكية،  الوالاي  –  مبينيسوات
 –   اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - رسالة ماجستري    ، سورة يوسف أمنوذجاً :  يف تدبر القصص القرآين  القرآنية أثر القراءات   .16

 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،  



تلميذ الصف األول املتوسط )أنت املعلم( يف تدريس الرايضيات على التحصيل العلمي على    أثر استخدام اسرتاتيجية .17
 . 2020،  كامريأ   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -رسالة ماجستري   جيبويت( -)دراسة ميدانية املدارس العربية 

اإلسلمية اجلامعة    - رسالة ماجستري  ،  القيادة الرتبوية ودورها يف تنمية املهارات لدى معلمي املدارس العربية يف جيبويت .18
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  مبينيسوات

الوالايت املتحدة األمريكية،   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -رسالة ماجستري  ،  الوصااي العشر يف سورة األنعام دراسة حتليلية .19
2020 . 

 ، البات املرحلة املتوسطة والثانويةعلى تنمية املهارات يف القرن احلادي والعشرين لدى ط   Stemأثر تطبيق منحي تنمية   .20
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - رسالة ماجستري 

املعلمني: مدارس شرق كينيا أمنوذجاً  .21 أداء  تطوير  الرتبوية وأثرها يف  القيادة  اجلامعة اإلسلمية   - رسالة ماجستري  ،  أمناط 
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  مبينيسوات

الوالايت املتحدة األمريكية،   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -رسالة ماجستري    ، وأحكامه يف الشريعة اإلسلمية  االنتحار  .22
2020 . 

رسالة   ،منوذجاً أحمافظتا بورغو وأليبوري    -تعدد مناهج الدراسات اإلسلمية وأثره يف اختلف الفكر يف مشال دولة بنني .23
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -ماجستري 

، رسالة ماجستري االجتاهات املعاصرة لإلشراف الرتبويمعوقات إعداد البحوث لدى املشرفني الرتبويني وسبل إزالتها يف ضوء   .24
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،    –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -

 –   اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  -رسالة ماجستري    ،دور تقنيات التعليم يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظة قارسيا كينيا .25
 . 2020ية،  الوالايت املتحدة األمريك

الوالايت   –  اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - رسالة ماجستري    ،القياس كمصدر للتشريع بني احلنفية واحلنابلة دراسة مقارنة .26
 . 2020املتحدة األمريكية، 

 –   اجلامعة اإلسلمية مبينيسوات  - رسالة ماجستري  ،  وسف أمنوذًجاسورة ي:  ينة يف تدبُّر القصص القرآيأثر القراءات القرآن .27
 . 2020الوالايت املتحدة األمريكية،  

 


