السرية الذاتية
البيانات الشخصية:


االسم :طاهر بن حممد بن عبده األهدل.



تاريخ امليالد1404 / 3 / 12 :هـ 1984 / 1 / 1 -م.



النشأة وامليالد :مكة املكرمة.



اجلنسية :ميين .رقم اجلواز.03798455 :



الربيد الكرتونيtaheralahdal5@gmail.com :



رقم التواصل 601111209788+ :ماليزيا.

Taher Mohammed Abdo AL-ahdal

املؤهالت الدراسية:


شهادة بكالوريوس (شريعة) من دار املصطفى لدراسات اإلسالمية حضرموت اليمن سنة التخرج / 20
 1429 / 2هـ 2008-م.



شهادة بكالوريوس (تربية) من كلية األمني الرتبوية العليا جاكرتا إندونيسيا 2012 / 12م.



شهادة ثانوية عامة قسم علمي من مدرسة سردود مديرية باجل احلديدة اليمن



شهادة حفظ القرآن وعلومه.



حفظ ودراسة العديد من املتون يف علوم القرآن واحلديث والفقه واللغة والعقيدة.



أسانيد يف القراءات السبع.



أسانيد يف األمهات الست.



أسانيد يف الفقه الشافعي والعلوم الشرعية.



شهادة مشاركات حبثية يف مؤمتر القرآن املنعقد يف جامعة السلطان زين العابدين بوالية ترجنـانو ماليزيـا
بتاريخ  11-10اكتوبر 2015م.



شهادة مشاركة يف إجناح املراكز الصيفية اليت تقيمها وزارة االوقاف واإلرشاد يف أحناء اجلمهورية اليمنيـة
(مكتب حضرموت) حتت عنوان (تعزيز اهلوية الوطنية وترسيخ الوسطية واالعتدال) خالل الفرتة مـن
 15يوليو  2007وحتى  15أغسطس 2007م.



شهادة تولية (كفاءة تدريس) من الشؤون الدينية املاليزية.
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وحاليا طالب يف مرحلة الدكتوراه يف قسم الشريعة بكلية الدراسات اإلسالمية املعاصـرة علـى وشـ
التخرج.

البحوث العلمية:


حتقيق كتاب أحكام املعامالت يف الشريعة اإلسالمية لسيدي الوالد /حممد عبده سليمان األهدل.



حتقيق خمطوطة منتهى السول وغاية األرب (شرح خمتصر السرية لإلمام البُلقيين) لــ السـيد حممـد بـن
أمحد عبد الباري األهدل (صاحب الكواكب الدرية).



حتقيق كتاب وبل الغمام يف أحكام املأموم واإلمام لـ السيد حممد بـن عبـد الـرمحن األهـدل (صـاحب
عمدة املفيت واملستفيت) ،مل جيهز.



حبث يف علوم القرآن وتوجيه القراءات توجيها لُغويا وشرعيا بعنـوان( :البحـار الزاخـرة يف القـراءات
الشاذة واملتواترة) ،مل جيهز.



األمراض الوبائية بني اآلراء الفقهية والدراسات الطبية ،قدم كرسالة ماجسـتري اامعـة السـلطان زيـن
العابدين مباليزيا فنال إعجاب اللجنة فطلبت برتقيته إىل مستوى الدكتوراه.



عالقة الشرع بالطب وجهود املسلمني يف تطويره (رسالة ماجستري)



األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان وأثرها على الزكاة واألضحية والعقيقة ،رسالة علمية حمكمـة
مت مشاركتها يف مؤمتر القرآن الدولي املذكور أعاله.



توجيه أحاديث العدوى من املنظور الشرعي والطب النفسي ،رسله علمية مت املوافقة عليها مبدئيا مـن
قبل املوسم العلمي للمؤمترات الدولية املنعقد يف العاصمة املاليزيـة بتـاريخ 2015/12/13-12م ،ومل يـتم
حضور الباحث ،فلم حتكم.



كيفية التعامل مع املصابني باألمراض املعدية من منظور شرعي وطيب ،ورقة مشاركة يف جملة اجلامعة.

اخلربات والنشاطات:


املشاركة يف إقامة الدورات الصيفية اليت تقيمها دار املصطفى.



تطبيق أساليب التدريس والتعامل مع طالب املراحل األوىل والدورات املؤقتة بدار املصطفى.
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شارك يف إجناح املراكز الصيفية اليت تقيمها سنويا وزارة االوقاف واإلرشاد يف أحنـاء اجلمهوريـة اليمنيـة
(مكتب حضرموت) حتت عنوان (تعزيز اهلوية الوطنية وترسيخ الوسطية واالعتدال).



شارك يف التدريس يف مدرسة علي بن أبي طالب بقرية ديـر الشـرفني مبـديرة القنـاود احلديـدة عـام
2005م.



عمل مدرسا لطالب املرحلة الثانوية يف مدارس املُنا األهلية بصنعاء شارع الستني الشمالي عام / 2007
2008م.



عمل مدرسا يف مدرسة ذات النطاقني للبنات بقرية حمل السيد سليمان األهدل مديرية الضحي احلديدة
عام 2010م.



اختري إماما لصالة التهجد والقيام مبصلى دار املصطفى عام 2006م.



اختري من قبل عمادة دار املصطفى إلمامة جامع الصـديق مبنطقـة حـورا  -القطـن حضـرموت  -عـام
2004م.



شارك يف اخلطابة وإقام احملاضرات وإمامة صالة الرتاويـ والتهجـد يف شـهر مضـان مـن كـل سـنة يف
مساجد عدة يف أحناء اجلمهورية ،وماليزيا.



اختري إماما لـدى وزارة األوقـاف الكويتيـة بعـد اجتيـاح االختبـارات التحريريـة والشـفوية واملقابلـة
الشخصية ،ثم مكث فيها فرتة وجيزة ثم انتقل إىل ماليزيا للدراسة.



عمل مدرسا وإماما يف مدرسة ومصلى الرحيمية الكائنة مبنطقة كامبونغ بـارو بالعاصـمة املاليزيـة مـن
عام 2016 - 2012م.



يعمل حاليا نائب مدير قسم القرآن واللغة العربية مبدرسـة امتيـاز الـوا األلبـاب بــ واليـة مالكـا –
ماليزيا.



جييد التحد باللغة العربية واملاليوية.



جييد استخدام احلاسب اآللي.



جييد قيادة السيارة والدراجة النارية.
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