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 الدكتور أشرف محمد زيدان  

 اإلسالمية، جامعة ماليا مية البشرية، أكاديمية الدراسات  ، قسم الدعوة والتن أستاذ مشارك دكتور 

 "معتمد" كبير مستشاري املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات

 0060379676209املكتب    01111505437-006جوال: 

dr.ashraf@um.edu.my     & dr.ashraf.zedan@gmail.com 

 

 

 

 التـعلــيم  

 سالمية بكالوريوس، الدراسات ال : 2001 ▪

  بغداد- علوم القرآن، الجامعة اإلسالمية كلية اللغة العربية و 

 )تخصص علم الحوار(  سالميةالدراسات ال ماجستير، : 2004 ▪

  بغداد-اإلسالميةوعلوم القرآن، الجامعة كلية اللغة العربية 

 )تخصص حوار الحضارات(  سالميةدكتوراه الدراسات ال : 2010 ▪

 ماليزيا   -جامعة ماليا )شهادة التميز للخريجين الدوليين )مع  

 

 :األكاديمية الخبرات

 الدعوة والتنمية البشرية،، قسم أستاذ محاضر،  2007 ▪

 أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماليا، ماليزيا. 

 ماليزيا   - ، مؤسسة في مؤسسة البيان، محاضر2009- 2010 ▪

 ماليزيا  - ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العامليةمحاضر: 2008 -2009 ▪

   

 الخبرات واألعمال الضافية

 الحضارات بجامعة ماليا مركز حوار ب باحث مشارك ▪

 ماليزيا -عضو لجنة النشر العلمي بجامعة ماليا  ▪

 عضو لجنة قبول طلبة الدراسات الع ليا  ▪

 ماليزيا - ماليامستشار شؤون العالقات الخارجية بجامعة   ▪

خبير تطوير البرامج التعليمة وله أعمال متعددة في هذا املجال وأبحاث علمية منشورة في دوريات عاملية   ▪

 ير برامج التعليم والتعليم العالي.حول تطو 

 جامعة ماليا  –بأكاديمية الدراسات اإلسالمية  م اللغة العربية للناطقين بغيرهاعضو لجنة برامج تعلي ▪
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املؤسسات    تطوير-اإلرادة–الحوار  علم    –  والتعليمستراتيجيات )علوم التنمية  مدرب معتمد لبرامج وا  ▪

  – برامج القيادة اإلدارية    –مراقبة وإدارة الجودة    –صياغة وتطوير برامج البحث العلمي    –التعليمية  

 مؤشرات األداء لوظيفي( 

 املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات ماليزيا "معتمد".  –مؤسس ورئيس املجلس االستشاري   ▪

 ت وورش العمل والدورات التدريبية.مؤسس املوسم العلمي الدولي للمؤتمرات والندوا ▪

 مؤسس املنتدى العلمي اآلسيوي للبحث والتطوير.  ▪

 مؤسس البرنامج األوروبي للبحث والتطوير.  ▪

،  البشريةالدعوة والتنمية    في: قسملتحكيم مخططات الدراسة لطلبة الدراسات الع ليا    خبير معتمد ▪

 قسم التربية.، التاريخ والحضارةقسم ، قسم السياسية الشرعية، قسم القرآن والحديث

 

 املواد التي تم تدريسها في الجامعة  

 املرحلة  عنوان املادة  ت

 دكتوراه   – ماجستير  فقه الدعوة   1

 دكتوراه   – ماجستير  منهاج البحث واملكتبة  2

 دكتوراه  – ماجستير  املشاركة املجتمعية  3

 بكالوريوس أصول الدعوة   4

 بكالوريوس   استراتيجيات الدعوة  5

سلم 6
 
 بكالوريوس تنمية العقل في املجتمع امل

 بكالوريوس االتصال والتواصل الدعوي  7

 بكالوريوس اإلعالم الدعوي   8

 بكالوريوس مناهج الدعوة  9

 بكالوريوس دعوة املجتمع متعدد األعراق   10

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها   11

 املؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية: 

 التاريخ   عنوان الورقة  الدور أو  عنوان الحدث العلمي   ت

 أبحاث الدراسات العليا:  صعوبات البحث العلمي وتحدياته   1

 املدخالت واملخرجات  

2007 

عالقة التالزم بين القرآن   اللغة العربية والعوملة وجها لوجه   2

الكريم واللغة العربية: رؤية  

 معاصرة  

2008  

إضاءات قرآنية حول حوار   الندوة الدولة حول الحضارة اإلسالمية   3

 الحضارات  

2008 
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املنهج املوحد للدراسات   صعوبات البحث العلمي  4

 اإلسالمية العليا  

2008 

إضاءات قرآنية حول الحج   طرق الحج اآلسيوية   – الندوة اإلقليمية  5

 ومعاينة عند شعوب املاليو  

2009 

إضاءات قرآنية حول دور   الدراسات اإلسالمية واإلنسانية وتطبيقاتها   6

اللغة العربية في تطور  

 العلوم واملعارف اإلنسانية  

2009 

 2010 الحضور فقط  املنتدى االقتصادي اإلسالمي السادس   7

وحي السماء أساس   الندوة الدولية الوحي أساس الحضارة   8

 الحضارات اإلنسانية  

2011 

دور الحضارة اإلسالمية في   املؤتمر الدولي للتاريخ اإلسالمي والحضارة  9

 حوار الحضارات 

2011 

ندوة محلية / تنسيق القوانين املاليزية على   10

املستوى الوطني: موائمة القوانين من أجل  

 الوحدة الوطنية  

 الحضور فقط 

 

 

 

2011 

اسم  مؤتمر دولي / يوم الفلسفة العاملية: تق  11

 عادل لتحقيق الفوائد العلمية

 2011 الحضور فقط 

العلوم مؤتمر دولي / فهم القرآن والسنة في ضوء  12

 الحديث

اإلعجاز الحضاري في 

 القرآن الكريم: القسم  

 
 
 الحضارية نموذجا

2011 

 إضاءات قرآنية حول   2املؤتمر الدولي القرآني السنوي " مقدس"   13

 مناهج التفسير  

2012 

الندوة الدولية حول البحث في الدراسات   14

 اإلسالمية  

استراتيجيات األداء  

بأكاديمية الدراسات  

جامعة ماليا:   –اإلسالمية  

 بين الرؤية والتطبيق  

2012 

املؤتمر الدولي للفكر اإلسالمي والحضارة   15

 املعاصرة:  

 حقائق وتحديات   

إشكالية الفن وفي الفكر  

 اإلسالمي  

2012 

املؤتمر الدولي الثالث لإلعجاز العددي في القرآن   16

 الكريم 

 2012 حضور فقط 

 2013 منظم للحدث  3املؤتمر الدولي القرآني السنوي "مقدس" 17
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 ندوة دولية / تطبيقات التنمية البشرية:   18

 مقارنة بين برامج التجربتين املاليزية والعراقية  

 2013 متحدث رئيس  

بناء اإلنسان وصناعة   ندوة دولية / الدعوة والتنمية البشرية   19

 الدولة من منظور إسالمي  

2014 

 2014 منظم للحدث   4املؤتمر الدولي القرآني السنوي " مقدس "  20

  –ورشة عمل دولية / برنامج اإلدارة والقيادة  12

 مهارات إعداد التقرير اإلداري  

 2014 متحدث رئيس 

  –ولية / برنامج اإلدارة والقيادة ورشة عمل د 22

 االبتكار والتفكير اإلبداعي  

 2014 متحدث رئيس  

حل   –ورشة عمل دولية / برنامج اإلدارة والقيادة  23

 املشكالت اإلدارية عن طريق الحوار  

 2014 متحدث رئيس 

مؤتمر دولي / االتجاهات العاملية الحديثة في   24

 البحث العلمي 

دور الدراسات العليا في  

تطوير برامج الدراسات  

 األولية 

2014 

مؤتمر دولي / االتجاهات العاملية الحديثة في   25

 البحث العلمي 

 2014 منظم للحدث  

مؤتمر دولي / التفوق البحثي في الدراسات   26

 القرآنية والدينية  

الكاتبة األكاديمية في  

 البحوث العلمية 

2014 

 2014 منظم للحدث   مؤتمر دولي / االبتكار في الدراسات القرآنية   27

 2015 منظم للحدث   5املؤتمر الدولي القرآني السنوي " مقدس"   28

املؤتمر الدولي األول لإلدارة والتدريب والتنمية   29

 البشرية  

التنمية البشرية وأقرها في  

رفاهية املجتمع: ماليزيا  

 
 
 نموذجا

2015 

منتدى الدولي الثالث / الجامعات الصينية   30

 العربية  

كلمة بصفة متحدث رئيس  

تالقي الحضارات لتوسيع   / 

 خيارات املجتمع اإلنساني  

2015 

 2015 منظم الحدث ولية / اإلعالم والدعوة ندوة د 31

 2015 مشارك  ليزيا/ التراث اإلسالمي والحضارة ندوة محلية / ما 32

 املؤتمر الدولي / السنن النبوية مبادئ الفهم   33

 

 2015 منظم الحدث

تطوير آتشيه بين الواقع   املؤتمر الدولي / تطوير آتشيه اإلندونيسية   34

 والطموح

2015 
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كلمة بصفه متحدث رئيس   املوسم العلمي الدولي للمؤتمرات .... 35

تطوير املؤسسات   / 

التعليمية ودوره في تنمية  

 اإلنسان  

2015 

املؤتمر الدولي األول للوثائق واملخطوطات   36

أثر مخطوطات الحضارة اإلسالمية   / التاريخية 

في توجيه التعامل مع عصر الحكمة بناء  على 

 سات املستقبلية معطيات علم الدرا

 2016 مقدم بحث 

 املوسم العلمي الدولي / مؤتمر عصر الحكمة  37

عصر الحكمة: تعريفه وآليات التعامل معه  

 لتحقيق التنمية الشاملة  

 2016 املشرف العام على البرنامج 

 2016  املوسم العلمي الدولي  38

 املؤتمر الدولي القرآني السنوي "مقدس"  39

 

 2016 منظم للحدث 

 2016 منظم الحدث جان الدولي الثالث للغة العربية  املهر   40

 املوسم العلمي الدولي  41

 

 2017 املشرف العام على البرامج  

 2017 منظم للحدث  7املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس" 42

دور التنمية البشرية في   /املنتدى العلمي اآلسيوي  43

 العلمية الدوليةتطوير البرامج 

 2018 منظم للحدث 

 2018 منظم للحدث  الندوة الدولية للتنمية البشرية  44

التنمية البشرية  /  6املوسم العلمي الدولي  45

ودورها في بناء اإلدارات املتميزة في عصر  

 التقنيات الرقمية 

 2019 منظم للحدث 

 مؤتمر الدراسات اإلسالمية ودورها في مواجهة   46

 التحديات املعاصرة  

 

 2020 مشارك 

املؤتمر الدولي لإلدارة الحديثة في ضوء عصر   47

 التقنيات الرقمية 

 2020 متحدث رئيس 

املؤتمر الدولي الحلول املتعددة واالستراتيجيات   48

 العاليوالبرامج الحديثة في مجالي التربية والتعليم 

 2020 متحدث رئيس 

املؤتمر العلمي الدولي األول اللغة العربية:   49

التعريف بعوامل قوتها ووسائل انتشارها ودورها  

 2020 متحدث رئيس 
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في حفظ هوية األمة املسلمة وخدمة العلم النافع  

 لإلنسانية أجمع 

املؤتمر العلمي الدولي للدراسات اإلسالمية   50

 مواجهة التحديات املعاصرة ودورها في 

 2020 متحدث رئيس 

املؤتمر العلمي الدولي األول للمخطوطات ودورها   51

 في حفظ التراث والهوية واستقراء املستقبل 

 2020 متحدث رئيس 

املؤتمر العلمي الدولي األول للتعليم عن ب عد  52

ووظائف املستقبل في ظل األزمات العاملية  

 الناجمة عن األوبئة  

 2020 متحدث رئيس 

 2020 مشرف  املؤتمر العلمي الدولي للدعوة والتنمية البشرية  51

املؤتمر العلمي الدولي "واقع الضوابط املهنية   52

واألخالقية للممارسات اإلعالمية والتحديات  

 التشريعية في البيشة الرقمية" 

 2020 عضو اللجنة العلمية 

الدولي اإلنساني  املؤتمر العلمي الدولي التدخل  53

 على ضوء القانون والواقع الدوليين

رئيس جلسة/ عضو اللجنة  

 العلمية

2020 

املؤتمر العلمي الدولي الثاني: الدراسات   54

 اإلسالمية ودورها في مواجهة التحديات املعاصرة 

مقدم ورقة علمية/ علماء  

اإلسالم والتحديات  

 املعاصرة 

2020 

الهندسة اإلدارية للمؤسسات املالية  مؤتمر  55

لتعزيز الشمول املالي كخيار لتحقيق التنمية  

 املستدامة 

+  عضو اللجنة العلمية  

متحدث رئيس/ مفهوم  

في ودوره الشمول املالي 

تحقيق التنمية املستدامة  

 للمؤسسات 

2021 

 2021 رئاسة جلسة   القضية الفلسطينية في ظل سياسة التطبيع  56

اللغة العربية:  مقدم ورقة/  دابها وتعليمها املؤتمر الدولي اللغة العربية وآ 57

في ضوء   ومستقبلها  اهواقع

اللغوية ومتطلبات   تھایبن

 عصر التقنيات الرقمية 

2021 
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 األبحاث واملنشورات العلمية  

 

 : الكتب  
 
 أوال

 تاريخ النشر  الناشر   عنوان البحث ونوع النشر   ت  

 2015 جامعة ماليا   مسائل دعوية في مجال اإلعالم / فريق من الباحثين   1

 2016 جامعة ماليا   قضايا دعوية في مجتمع األقليات / فريق من الباحثين   2

 

 : فصل في كتاب  
 
 ثانيا

 تاريخ النشر   الناشر   عنوان الفصل   

 2012 جامعة ماليا   مكتبة اإلعجاز الحضاري / اللغة العربية   1

برامج الدراسات العليا ودورها في تطوير الدراسات األولية  2

 دراسة مطورة / اللغة اإلنجليزية   / 

املؤسسة العلمية للبحث  

 والنشر العلمي 

2014 

موسوعة التفسير املوضوعي / اإلسالم في القرآن / اللغة   3

 العربية  

 2015 جامعة امللك سعود 

دعوة كبار السن بين الواجبات الشرعية واألهمية   4

 االجتماعية  

 2016 جامعة ماليا  

 2018 جامعة ماليا  االتصال والتواصل الدعوي  5

: قراءة في املوضوع واملنهج/ قيم دراسات إسالمية معاصرة 6

عبر   جتمعية في اإلسالم وسبل ترسيخهاسؤولية املامل

 : دراسة تطبيقية االستثمار في مجال التعليم

 2021 جامعة ماليا 

 

: األبحاث العلمية املطبوعة واملنشورة        
 
 أو بالتشارك مع باحثين آخرين ثالثا

 
 :منفردا

تاريخ  الناشر   عنوان البحث   ت

 النشر  

مكانة اللغة العربية في ضوء تالزمها بالقرآن   1

 الكريم 

  1367,  1مجلة كلية اآلداب , العدد 

 الجامعة العراقية  

2011 

إضاءات قرآنية حول مفهوم الشباب القائد   2

 وأثرة في الدعوة: دراسة موضوعية  

مجلة األستاذ / كلية التربية ابن رشد ,  

 العراق    –جامعة بغداد   198العدد 

2011 

مكانته عند شعوب    –أبعاده  – الحج: مفاهيمه  3

 املاليو  

مجلة كلية العلوم اإلنسانية  

واالجتماعية / جامعة األمير عبد القادر  

 الجزائر

2012 

واقع القيم اإلنسانية ومستقبلها وفق حقائق   4

 القرآن الكريم  

مركز مبدأ للدراسات اإلسالمية /  

 الجامعة العراقية  

2012 
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أبحاث الدراسات العليا ودورها في تطوير   5

الدراسات األولية / دراسة مطورة / اللغة  

 اإلنجليزية  

 2012 مجلة العمل في تعليم التدريسيين  

ثقافة القيادة الفردية وأثرها في التغيير  6

 التنظيمي للمؤسسات في قطر  

 مجلة جهار  

208220 (2 ) 

2012 

جامعة ماليا    150 –  127مجلة البيان /  إضاءات قرآنية حول مفهوم حوار الحضارات   7

 ماليزيا   –

2012 

إضاءات قرآنية حول تطرف الفكر وفكر   8

 التطرف   

- جامعة ماليا 150-127مجلة البيان/ 

 اليزيا م

2012 

 للحضارات اإلنسانية  9
 
مجلة الجامعة اإلسالمية في املدينة   وحي السماء أساسا

 اململكة العربية السعودية  –املنورة  

2013 

دور الوحي في صناعة الحضارات وبناء القيم   10

 اإلنسانية 

 2013 ماليزيا -جامعة ماليا -مجلة البيان 

 اللغة   11
 
دور اللغة في التعليم: العربية نموذجا

 ي اإلنجليزية/ تصنيف عال

 

مجلة العلوم االجتماعية والسلوكية,  

 25, 70العدد 

(Procedia Social and Behavioral 

Sciences) 

2013 

املصطلحات  التدبر.. أهميته وفوائده وأثر  12

الدالالت اللغوية والبالغية في إدراك معاني  

 القرآن الكريم 

 

مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 اإلسالمية  

2014 

13  
 
 2014 مجلة اآلداب/ الجامعة العراقية دور افن وإثره في الدعوة: أرخبيل املاليو نموذجا

موقف القادة الدينيين في التعامل مع املتحولين   14

: دراسة نوعية / اللغة اإلنجليزية ج
 
 نسيا

 

 2014 مجلة الدراسات اإلسالمية واملسيحية 

دور الوالدين في تطوير مهارات التفكير اإلبداعي   15

 لدى الطالب 

 2015 ماليزيا  –مجلة املقدمة / جامعة ماليا 

طرق التدريس اإلبداعية في الدراسات   16

اإلسالمية: استعمال شرائح العرض في جامعة  

 اللغة اإلنجليزية / تصنيف عال  
 
 ماليا نموذجا

مجلة العلوم االجتماعية والسلوكية ,  

 العدد 

2015 

القيم األخالقية في القرآن الكريم / اللغة   17

 اإلنجليزية / تصنيف / تصنيف عال  

املجلة اإلسالمية الفصلية / املركز  

 اإلسالمي لندن  

2016 
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بالغة املجادلة عند النبي إبراهيم " علية السالم   18

 " في القرآن الكريم / اللغة اإلنجليزية  

 2016 املجلة الدولية للبحوث القرآنية  

تأثير اتباع الهوى والشهوات على النفس   19

 البشرية 

 2016 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

املراحل التاريخية للتخطيط السياحي وأثره في   20

 نشر ثقافة التنمية السياحية في ليبيا  

 2017 مجلة املقدمة  

التنمية وأثرها في املجتمعات املسلمة لتحقيق   21

 املستدامة التنمية 

 2017 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

 2017 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر مفهوم السياحة البيئية من منظور إسالمي  22

 2017 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر التوزيع الجغرافي لألقليات املسلمة في أوروبا  23

حقيقة مفهوم السياحة في القرآن الكريم   24

 وضوابط مشروعيتها 

 2017 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

تأثير أمراض القلوب على حياة األفراد: دراسة   25

 تحليلية موضوعية 

 2017 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

دور التخطيط السياحي املمنهج في نشر ثقافة   26

  –التنمية السياحية لدى السكان 
 
 ليبيا نموذجا

 2018 املدينة العاملية املحكمةمجلة جامعة 

املعوقات التي تحول دون تحقيق الكفاءة   27

املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا بالجهاز  

 
 
 اإلداري وسبل معالجتها: سلطنة ع مان نموذجا

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

العالقة بين الوالء التنظيمي والعوامل   28

والتنظيمية من منظور  الشخصية واالجتماعية 

إسالمي: دراسة مطبقة على العاملين بالقطاع  

التعليمية للعاملين في مدينة الجبيل الصناعية  

 باململكة العربية السعودية 

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

الصفاة القيادية للداعية من خالل السيرة   29

 النبوية وعالقتها بالتنمية البشرية 

 2018 الدراسات اإلسالمية والفكرمجلة 

األسرة واملدرسة ودورهما في تحقيق املشاركة   30

 املجتمعية 

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

أساليب التنشئة االجتماعية ودورها في اكتساب   31

 القيم األخالقية لألبناء  

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

الضوابط الشرعية للسياحة البيئية في الفقه   32

 اإلسالمي  

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر
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مستوى الوالء التنظيمي من منظور إسالمي   33

املين بالقطاع التعليمية  دراسة مطبقة على الع

للعاملين في مدينة الجبيل الصناعية باململكة  

 العربية السعودية  

 2018 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

التحول الرقمي وتأثيره في أداء القيادات اإلدارية   34

العليا من منظور إسالمي: سلطنة ع مان  

 
 
 نموذجا

 2019 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

 2019 مجلة أصول الشريعة  األسرة: عوامل البناء والهدم من منظور إسالمي  35

نحو إعادة إحياء املدرسة اإلسالمية األصيلة:   36

قراءة تحليلية في تجربة مولود قاسم نايت  

 بلقاسم 

 2019 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

إدارة الكفاءات في مجال إصالح وتطوير   37

/ اللغة  الخدمة 
 
املدنية: سلطنة عمان نموذجا

 اإلنجليزية

املجلة الدولية ألبحاث العمل 

International Business Research 

2019 

مستوى إدارة االبتكار وتنميته لدى عينة من   38

  –الطالب املسلمين بمدرسة إيماس في بوترجايا  

 ماليزيا 

 2019 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

 2019 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر في اإلسالم من منظور استنباطي االبتكار  39

مخرجات التعليم العالي ومالئمتها الحتياجات   40

سوق العمل من منظور إسالمي: دراسة  

تطبيقية على خريجي كلية العلوم الشرعية  

 بسلطنة ع مان 

 2019 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر

في دولة   اإلليكترونية واالتجار بالبشرالجرائم  41

 : اآلثار والحلول قطر

 2020 لم قمجلة جامعة ال

أثر التخطيط االستراتيجي على تنمية املوارد   42

 من منظور إسالمي البشرية  

 2020 مجلة جامعة القلم 

دور توعية األسر املسلمة في تعزيز التعليم من   43

 نيجيريا  -أجل التنمية البشرية في والية سوكوتو 

 2020 مجلة أصول الدين  

األوقاف   ستراتيجيات اإلدارة الذكية في مجال ا 44

 الخيريةاملؤسسات  ودورها في التنمية 

Hamdard Islamicus 2020 
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التحويلية لـواجهة املفارقة  العاطفة واملعادلة  45

الخطاب   مع خطاب الشخصيات املختلفة في

 القرآني 

Journal of Intercultural 

Communication Research 
2020 

مجلة العلوم اإلسالمية الدولية/ جامعة   التنمية البشرية من منظور إسالمي  46

 املدينة العاملية 

2020 

مجلة العلوم اإلسالمية الدولية/ جامعة   التنمية البشرية التجربة املاليزية في مجال  47

 املدينة العاملية 

2020 

العوامل التي تقود ماليزيا إلى أن تصبح دولة   48

مسلمة متطورة: تنفيذ سياسات التنمية  

 البشرية 

Turkish Online Journal of 
Qualitative Inquiry 

2021 

تقديم رسالة  تكامل املؤسسات التربوية في  49

 اإلسالم وأثرها على املسلم املتوازن 

JURNAL YADIM International 
Journal of Islam and 
Contemporary Affairs 

2021 

    

    

 

 خبرات وإنجازات ومهارات:         

تقدم أوراق عمل خاصة بتطوير أسلوب إدارة ومناهج بعض املؤسسات التعليمية في ماليزيا كقسم الدعوة   ▪

 بأكاديمية الدراسات اإلسالمية وإدارة الدراسات الع ليا. 

 م. 2007التدريس في عدة جامعات ومؤسسات تعليمية م نذ عام  ▪

إعداد م قررات دراسية ملادتي استراتيجية الدعوة واستراتيجيات التنمية البشرية وأصول الدعوة وفقهها   ▪

 م، وحتى اآلن. 2007متعمدة في التدريس منذ عام  لطلبة البكالوريوس واملاجستير بجامعة ماليا وهي مناهج  

تخريج دفعات عديدة من املتدربين من السلك الدبلوماس ي العربي والقيادات واإلدارية العليا في عدد من   ▪

 الدول العربية. 

 

 املاجستير والدكتوراه رسائل إشراف 

 السنة   املستوى   عنوان الرسالة  االسم  ت

الحداد:  إمام شاذلي  1 علوي  هللا  عبد  الحبيب 

كتاب    تهسير  في  دعوته  ومنهج 

الدعوة  في  وأثره  التامة"  "الدعوة 

 املعاصرة 

 

 2014 ماجستير 
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منظمة  أحمد لقمان فهمي عبد الفتاح 2 في  األسرة  نظام  تطبيق 

بوالية   املاليزية   سيالنجور:إكرام 

 دراسة تحليلية  

 2015 ماجستير 

الدمج   عبير محمد الزين   3 تحقيق  في  األخصائي  دور 

بمدينة امل سمعيا  للمعاق  جتمعي 

 ليبيا  – ه مصرات

 2016 ماجستير 

جماعة   فهد بن عبد الرحمن الجربوع 4 عند  اإلصالحي  املنهج 

محمد  أفكار  ضوء  على  الدعوة 

دراسة   الكندهلوي:  إلياس 

 تحليلية 

 2016 ماجستير 

ثبات   أبو بكر ثاني حسن   5 عصر  عوامل  في  الداعية 

من   ضعفه  وأسباب  العوملة 

دراسة   القرضاوي:  منظور 

 تحليلية  

 2017 دكتوراه  

صالح  6 بن  الرحمن  عبد 

 الشتوي  

واقع الشطة الطالبية الالمنهجية 

بريدة   كليات  في  تطويرها  وسبل 

العربية   باململكة  األهلية 

 السعودية : دراسة تحليلية  

 2017 دكتوراه  

مهارات   قدرية عمر فضيل الشرف   7 تنمية  في  الوالدين  دور 

طالب   لدى  اإلبداعي  التفكير 

الثانوية : دراسة ميدانية في مدينة 

 ليبيا  -سبها 

 2017 دكتوراه  

أثر النظر إلى املشاهد الجنسية في  أردالن فالح حسن   8

وسبل   البشرية  الذاكرة  تراجع 

  : إسالمي  منظور  من  معالجتها 

دهوك   محافظة  في    –دراسة 

 العراق  

 2017 جستير  ما

)تـ  سلطان علي الفقيه   9 امللحاني  الدين  ( 938جمال 

 وجهوده في علم القراءات 

 2017 دكتوراه 

مصبح   10 بن  علي  بن  طالب 

 السيابي 

التنمية البشرية وأثرها في املجتمع 

التنمية   لتحقيق  العماني 

 املستدامة 

 2017 دكتوراه 
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ترقية  إدارة   عبد هللا بن محمد األسمري  11 في  ودورها  التغيير 

في  البشرية  املوارد  إمكانات 

دراسة   التعليمية:  املؤسسات 

تطبيقية على شركة مدارس رواد  

 التربية التعليمية بالرياض 

 2018 ماجستير  

فوزية الصادق أحمد   12

 العموري 

 

وتأثيرها في تنمية   التنمية البشرية

املجتمعات   في  البيئية  السياحة 

اإلسالمية من الناحية الجغرافية: 

صبراتة   على  تطبيقية    –"دراسة 

 ليبيا

 2018 دكتوراه 

في   فاطمة محمد رمضان واسلي  13 وأثره  النفس ي  الديني  التوافق 

من   املسلمة  الشخصية  تهذيب 

منظور دعوي: دراسة تطبيقية في  

 ليبيا   -مدينة سبها 

 2018 دكتوراه  

الوالء   خالد بن ظافر سعيد الهاجري  14 في  املؤثرة  العوامل 

إسالمي:   منظور  من  التنظيمي 

دراسة تطبيقية على موظفي إدارة  

الهيئة   في  التعليمية  الخدمات 

امللكية بمدينة الجبيل الصناعية  

 العربية السعودية  اململكة -

 2019 دكتوراه 

القيادة الدعوية عند النبي محمد  عبد هللا بن عيد الخالدي 15

سلم( وتطبيقاتها  )صلى هللا عليه و 

في  الدعاة  أبرز  على  عاصرة 
 
امل

 اململكة العربية السعودية 

 2019 دكتوراه  

قاسم   أحمد رشيق بكيني 16 ملولود  اإلصالحية  الجهود 

بلقاسم   في  1992-1927نايت  م، 

ما من    الجزائر  االستقالل  بعد 

 منظور دعوي 

 2019 ماجستير 

يونس بن محمد بن سالم   17

 السيابي 

ترقية  دور   في  الدافعية  تنمية 

منظور  من  الوظيفي  األداء 

والثروة   الزراعة  وزارة  إسالمي: 

 
 
 السمكية بسلطنة ع مان نموذجا

 2019 ماجستير  
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الرقمي   ليلى بنت سويد العبرية  18 التحول  تنمية  تأثير 

إسالمي:   منظور  من  القيادات 

القيادات   على  مطبقة  دراسة 

في   بالجهاز اإلداري  سلطنة العليا 

 عمان 

 2020 دكتوراه 

     

لدى   فهد بن سعيد الحراص ي  19 االستراتيجي  التخطيط 

 مديري مدارس التعليم األساس ي

وأثره في تنمية األداء املدرس ي  

دراسة   : من منظور إسالمي

   تطبيقية في سلطنة عمان

 

 

 2020 دكتوراه 

بن سيف  سيف بن راشد  20

 املقبالي 

التعليم    العالي مخرجات 

سوق   الحتياجات  ومالءمتها 

التنمية   مؤشرات  وفق  العمل 

كلية   خريجي  اإلسالمية:  البشرية 

عمان   بسلطنة  الشرعية  العلوم 

 نموذج ا

 

 2020 دكتوراه 

إدارة الكفاءات البشرية وأثرها في    أحمد بن علي البلوش ي 21

من   الحكومي  األداء  تحسين 

الخدمة  أنظمة  إسالمي:  منظور 

  نة ع مان نموذج ااملدنية بسلط 

 2020 دكتوراه 

حمد بن سعيد بن سليمان   22

 الرحبي

الرؤساء   إلعداد  الوطني  البرنامج 

أدائهم  على  وأثره   التنفيذيين 

التنمية   منظور  من  الوظيفي 

حالة    اإلسالمية:البشرية   دراسة 

بديوان   الكفاءات  تطوير  بمعهد 

سلطنة  في  السلطاني  البالط 

 ع مان 

 2020 دكتوراه 

الرؤساء   حمدي ذيب خشان  23 إلعداد  الوطني  البرنامج 

أدائهم  على  وأثره  التنفيذيين 

 2020 دكتوراه 
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من التنمية    الوظيفي  منظور 

حالة    اإلسالمية:البشرية   دراسة 

 بمعهد تطوير الكفاءات بديوان

سلطنة  في  السلطاني  البالط 

 عمان 

مبادئ   عمر مفتاح الصالحي 24 وفق  االجتماعية  التنشئة 

القيم  تنمية  في  ودورها  اإلسالم 

ب  
 
طال لدى  واألخالقية  الدينية 

املرحلة الجامعية: دراسة ميدانية 

مصراتة  على طلبة كليات جامعة  

 
 
 ليبيا نموذجا

 2020 دكتوراه 

أحمد بن محمد بن حسن   25

 البوعنين

الدعوة اإلسالمية وأثرها فـي الحد 

دراسة   الزوجية:  الخصومات  مـن 

 تطبيقية في قطر 

 2020 ماجستير  

مكافحة االتجار بالبشر في مجال   مريم إبراهيم املالكي  26

  العمالة الوافدة من منظور 

الشرعية: دراسة  السياسة 

 تحليلية لجهود دولة قطر 

 2021 دكتوراه 

تنمية   عثمان سالم باعثمان  27 في  ودورها  املسلمة  األسرة 

لدى   املتعددة    نائها:أ الذكاءات 

 مدينة 

السعودية  العربية  اململكة  جدة 

 نموذجا

 2021 ماجستير 

 

 

 

 

 املاجستير والدكتوراه ة رسائل مناقش        

 االسم   ت

 

 السنة   املستوى   عنوان الرسالة 

الدعوة وعالقتها بمعالم   أبو بكر ثاني حسن   1

الوصايا القرآنية في أوائل  

 سورتي املزمل واملدثر  

 2012 ماجستير  
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منهجية الوسط في ضوء   محمد مرسلين محمد إسماعيل  2

الخطاب القرآني وأثرة في 

الدعوة: مجلس علماء أهل  

السنة والجماعي في سريالنكا 

  . 
 
 نموجا

 2014 دكتوراه  

الوعي الديني ومساهمته في  بدرية محمد العربي الكيكلي   3

تنمية مفهوم الذات لدى املعاق  

دراسة تحليلية في   –حركيا  

 طرابلس بليبيا  

 2014 دكتوراه  

تقويم جودة األداء بإدارة   عبد الرحمن بن صالح الشتيوي   4

شؤون الطالب والخدمات  

املساندة املقدمة للطالب في  

كليات بريدة األهلية باململكة 

 العربية السعودية  

 2014 ماجستير  

الخطاب الدعوي ومنهجه في  عبد الخالق إبراهيم عثمان   5

قصة نبي هللا موس ى علية  

السالم في القرآن الكريم :  

 دراسة تحليلية  

 2015 ماجستير  

استفراغ الوسع في الدعوة من  سامح قرقش   6

منظور قرآني : دراسة  

 موضوعية  

 2015 دكتوراه  

استراتيجيات تعليمية مادة   بريكي أحمد   7

التربية اإلسالمية في املرحلة  

الثانوية بدولة األمارات العربية  

 املتحدة : دراسة تحليلية  

 2015 دكتوراه  

عمارة املساجد العثمانية   حنان طاهر جرنازي   8

وترميمها في مدينة طرابلس  

 ليبيا :دراسة جمالية تاريخية 

  2016 ماجستير  

تاريخ العالقات السياسية   دالل النواري سالم  9

املصرية السودانية وأثره في  

العالقة بين البلدين في عهد 

جمال عبد الناصر : دراسة  

 تحليلية  

 2016 دكتورة  
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التدين وأثره في دافعية اإلنجاز   مهدي عبدهللا محمد سعيد   10

األكاديمية لدى طالب أكاديمية  

الدراسات اإلسالمية بجامعة 

 ماليزيا    –ماليا  

 2016 دكتوراه  

األحزاب اإلسالمية ودورها في  براءة بركات حماد الغرايبة   11

الحياة السياسية املعاصرة:  

حزب حركة النهضة في تونس 

 
 
 نموذجا

 2016 دكتوراه  

آداب القتال في اإلسالم: دراسة   سهير محمد ضيف هللا البطاينة  12

تحليلية في عصر صدر اإلسالم  

 هـ1-23

 2018 دكتوراه 

دوافع ومآالت الثورات في ضوء   عزيز صالح الدين   13

السياسة الشرعية: رؤية ألهل 

العلم من الجزائر حول الثورات  

عاصرة 
 
 العربية امل

 2018 دكتوراه  
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سلوكيات املسلمين االجتماعية   عبير محمد باشرف 

في املساجد: في ضوء سورة  

 
 
 التوبة: الحرم املكي نموذجا

 2019 ماجستير  

مؤشرات الجودة والتميز وسبل  العظلبن عبد هللا ياسر  15

تطبيقها وتطويرها: مدارس  

املرحلة الثانوية الحكومية في 

املنطقة الشرقية باململكة  

 
 
 العربية السعودية نموذجا

 2019 دكتوراه 

     

وسطية حركات اإلسالم   تمام  خالد محمود ياسمين 16

السياس ي في فلسطين: حركة 

املقاومة اإلسالمية حماس  

 
 
 نموذجا

 2020 دكتوراه 

وسائل الدعوة و أساليبها في   أبو سعدة  عماد إسالم  17

سورة الشعرأء : دراسة  

األوقاف و تطبيقية على وزارة 

الشؤون الدينية في قطاع غزة 

 فلسطين

 2020 ماجستير 
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عب السالم إبراهيم حمد  18

 جادهللا 

في املنهج   والتزكية التربية

 :الص وفي الدعوي 

  ٨٤٦ زر وق(شيخ أحمد منهج ال

 ه ) أنموذج ا  ۸۹۹ –ه 

 

 2021 ماجستير  

 

 :قدمة ملؤسسات حكومية وخاصةالدورات التدريبية امل

عنوان البرنامج / القيادة واإلدارة، عنوان الدورة / التفكير اإلبداعي وحل املشكالت عن طريق الحوار/   ▪

  م.2012

 م. 2013نوان الدورة / فن التفاوض / والحوار، ععنوان البرنامج / القيادة  ▪

   م.2013، عنوان الدورة / االتجاهات الحديثة في قياس األداء الوظيفي / والحوارعنوان البرنامج / القيادة  ▪

 .  م2014املشكالت عن طريق الحوار /  ، عنوان الدورة / التفكير اإلبداعي وحلواإلدارةعنوان البرنامج / القيادة  ▪

 م. 2014لبرنامج / القيادة واإلدارة، عنوان الدورة / تطوير مهارة إعداد املراسالت والتقارير اإلدارية / عنوان ا ▪

 م.2014عنوان البرنامج / القيادة واإلدارة، عنوان الدورة / أثر التفكير اإلبداعي في عملة التطوير اإلداري /  ▪

 م.  2014 / ل املشكالت عن طريق الحوار التفكير اإلبداعي وحالقيادة واإلدارة، عنوان الدورة / عنوان البرنامج/  ▪

 م.2015عنوان البرنامج / ص ناع النهضة، عنوان الدورة / استراتيجيا ت نهضة ماليزيا /  ▪

 م. 2016فنون ومهارات التحضير واملشاركة في واملؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية/ تركيا  ▪

 م. 2017سات الع ليا/ ماليزيا أساسيات البحث العلمي/ برنامج الدرا ▪

 م.2019اكتشاف الذات وبناء املستقبل/ ماليزيا   ▪

 م. 2020 عبر تقنية زوم،  – اإلدارة الذكية للمؤسسات غير الربحية/ دولية  ▪

 .م2020 عبر تقنية زوم، – البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية: املهارات والخصوصيات/ دولية ▪

 م /متدرب 2020أيار/مايو  2العلمي للماجستير والدكتوراه مهارات كتابة مقترح البحث  ▪

  م / مقدم دورة2020 أبريلنيسان/  19-18دورة متقدمة بعنوان املعايير العاملية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  ▪

فنون ومهارات استعمال التقنيات الحديثة لتطوير عملية البحث العلمي ووسائل انتقال الباحث من املستوى   ▪

 م / مقدم دورة. 2020 أبريلنيسان/  21-20قليدي إلى املستوى العاملي الت

نيسان/   16-15اإلعالم واإلعالم الجديد ودورهما في صناعة الرأي العام في ضوء املتغيرات الدولية الحالية  ▪

 م / مقدم دورة   2020 أبريل

 من البعد عن التعليم: رهانات وتحوالت منهجية  ▪
 
 م/ متدرب 2020آيار/مايو  10تجربة التعليم عن بعد بدال

 م / مقدم دورة 2020آيار/مايو 14املهارات والخصوصيات  البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية: ▪

▪  
 
آيار/مايو  17التعرف على املخطوطات وتوثيق بياناتها )نظري ا وعملي ا( مكتبة نور عثمانية التركية نموذجا

 م/ متدرب 2020

 م.2020تشرين الثاني/ نوفمبر  26تحليل مخطط البحث العلمي ملستوى الدراسات الع ليا،   ▪

 م. 2021تموز يوليو/  20- 18اديمية والنشر والتقديم عبر تقنية زووم الكتابة األك  ▪
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 م.2021تموز/ يوليو  30-15اإلدارة الذكية للمؤسسات واملنظمات غير الربحية عبر تقنية زووم  ▪

 م. 2021آب/ أغسطس  20-5الدبلومة التدريبية/ الريادة األكاديمية عبر تقنية زووم  ▪

 م.2021أيلول/سبتمبر  20-1عبر تقنية زووم  واملشاريع العلمية الدبلومة التدريبية/ إدارة البحث ▪

 م.2021أيلول/ سبتمبر  20-1الدبلومة التدريبية/ اإلدارة العامة والسيطرة عن ب عد عبر تقنية زووم  ▪

 

 

 املنهج العلمي السنوي :           

 نشر مقالتين باللغة العربية.  ▪

 اإلنجليزية.نشر مقالة واحدة باللغة  ▪

 إعداد كتاب كل سنتين وتسجيله في إحدى دور النشر العاملية لغرض الطباعة.  ▪

 املشاركة في مؤتمر دولي بورقه علمية.  ▪

 املشاركة في مؤتمر دولي بالحضور فقط. ▪

 إعداد مخطط ملشروع عملي جامعي. ▪

 

 شاريع قيد النجاز: م             

 أصوله .. قواعده .. ضوابطه(.  مشروع كتاب منهجي )فلسفة البحث العلمي:  ▪

 مشروع املعايير املوحدة لبرامج الدراسات اإلسالمية الع ليا. ▪

 جميع التخصصات(   – مشروع )املعايير الدولية لعلماء املسلمين  ▪

 مشروع منهج البرامج التطبيقية في مجال الدراسات اإلسالمية.  ▪

 اإلدارة والتعليم والتنمية.   تمشروع تحقيق مخطوطات في مجاال  ▪

املشاركة في تأسيس منصة " أريد" وهي أول منصة دولية لخدمة العلماء والخبراء والباحثين الناطقين   ▪

 باللغة العربية. 

 تأسيس عدد من البرامج العلمية الدولية إلقامة املؤتمرات والندوات وورش العمل. ▪


