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 ختصلللللللللل  منها يف اجلامعة اإلنسللللللللللان ة من  من حاصلللللللللل      .1
 م(، بتقدير2014هل= 1435)  ام 

 يف ختصلللللللللللللل  منهللا من جللامعللة اإلمللا  من  حللاصلللللللللللللللل      .2
 . بنسبة ، بتقديرم(2011هل=1432 ام) 

منها يف ختص   من جامعة اإلما  من  حاص       .3
  بنسبة ، بتقديرم(2006هللللل= 1427)  ام 

 :برتت ب

تقدير ب م(2002هللللللللل=1423،  ام)ختص   -حاص      شهادة  .4
 بنسبة  
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حاصلللل      من  من اإلجاااع ايع يف ة يف ايقرا  قايوقص قهصللللييص قاطديه قمصلللل   ص  .5
 قاملياريه قاين ي قمن هشهر ت ك اإلجاااع:

 من طريق ايشاطب ة. إجااة يف رقاية حو   ن  اصم -ه

 .ن ة املتياترةاايقر إجااة يف ايقراءاع  -ب

 إجااة ايوقص ايشرف ة. -ع

 اإلجااة ايورض ة. -ث
 

 

قال هاال  (م2013)منذ اي زيا ملاديت ايوقص قهصييص مب هستاذ مسا د يف اجلامعة اإلنسان ة  .1
 .م2017 /31/1حىت متابة هذا  هبا مدرسا  

 - ضلللي يف جلنة اإلشلللرام ايع يفح قايب ه ا مادمح ي دراسلللاع ايع  ا سامعة اإلنسلللان ة .2
 م31/1/2017م حىت متابة هذا 2014ماي زيا منذ 

م 2015مياالمت   منذ  –باينج  -مدرس ي قرا  قايتجييد يف سيراق ديسا ب دارا بقدح .3
  م2017 /31/1متابة هذا حىت  

 منذ إنسلللان ةايشلللافعح يف سللليراق اإلتيا  بتيفا   هسلللتاذ ي وقص ايشلللافعح يف مرسلللح اإلمام .4
 .م2017 /31/1م حىت متابة هذا 2016

 .م2017 /31/1هذا متابة م حىت  2015إمام مص   ديسا ب دارا منذ  .5
مباي زيا ي عام  -قدح –مدرس ي قرا  ايكرمي قايوقص يف املدرسة ايتيف ق ة اط  يف ة بسن بتاين  .6

 م.2014

 م.2014اييرستار  ام -إمام سيراق ايوالح بقدح .7

م( 2011)منلللللذ  لللللام ملللللاي زيلللللا -جرتا–ملللللدرس ي قرا  ايكرمي قايوقلللللص يف مرمز ا اهر  .8
 م(.2013قحىت)

قة ايقران ة اييت هقامتها ي قرا  ايكرمي     مسللللللللتيا ماي زيا يف املسللللللللاب ضللللللللي جلنة  ك م  .9
 م(.2012) ام إمراممؤسسة 
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 م(.2011ماي زيا  ام) -مدير دقرة ايقرا  ايكرمي املقامة يف مرمز ا اهر .10

 اي يفن -امعللللللة اإلمللللللا سلللللل حو  رقايللللللةي ضللللللللللللللي ه رللللللة ايتللللللدري  ي قرا  ايكرمي  .11
 م(.2010م( قحىت)2009) امح

قا صلللللللللللللليل قاين ي قايورا   سامعة يف ة املسللللللللللللللجدية ي وقص اط قاع ايع مدرس يف  .12
 م(.2010حىت)ق ( م2007)منذ اي يفن -اإلما 

 م(.2009صنعاء  ام) -ت  ب قمدرس يف جامع ا ندي  .13

 مدرس ملادة ايقرا  ايكرمي قايرتب ة اإلسللالم ة قاي  ة ايعرب ة يف إحدا املدارس بصللنعاء .14
 م(. 2009) اماي يفن  –

  ام اي يفن -يصلللللندقي ال ع ايتع  يفح  بناء قصلللللاب ايسلللللاف  سامعة اإلما ر    ا .15
 .(م2009)، ق ضيا هل رة اإلدارة (م2010)

ي ي ظ قاإلرشللللللللاد اي يفن  –برنامج الرقج ايد يع ايتابع جلامعة اإلما   شللللللللارم  يف .16
 .(م2010 -م2007)منذ  قايقرا  قتع  م ايعق دة قايوقص

 

 اإلنتاج ايع يفح ما ي ح:من ضيفن 
ايدراسللللللللللاع ايع  ا مرمز  نشللللللللللر يف   ة حبه حمكم "الفتوى صنننننننن     في وأثره الواقع" .1

 م.2017مباي زيا ايعدد ايناين ي عام  اإلنسان ةي جامعة قايب يث قاملنشيراع 
حرم  نك ح المتع  في اإلسنننننفا ومف مق ة متع  الانننننعع  ا ث ي  انننننر    م  أ ع  " .2

نشلللللللللر يف   ة م  ة ايشلللللللللريعة قايقاني   حبه حمكم "نسنننننننر   لت ر  أول اإلسنننننننفا ث  
م،    2016باجلامعة اإلنسللللللللللان ة مباي زيا يف ال د ا قل ايعدد ايرابع شللللللللللهر يناير  ام 

 .(ISSN-2289-3857رقم مس س  اال رتام ي يفج ة:)
 -اينايه مقدم ملؤمتر ايوقص حمكمحبه  "أثر أصول الفقه  لى فقه األقلع ة المسلم " .3

 م.2016ي عام  مؤمتر ا ق  اع املس يفة



4 
 

قدم ملؤمتر نق  شللللللللللللللبهاع  حمكمحبه  "نقض قوا د التكفعر في فقه غفة التكفعر" .4
ايت رم قايتكو  ايلللدقمل املقلللام  للل  ر لللايلللة دا رة اإلفتلللاء بلللامليف كلللة ا ردن لللة اهللللا  لللة 

 .، قنشر يف متاب املؤمترم2016
حبه  الد  ي يماسننن  في الواقع المع صنننر" "نقض شنننت  ة غفة الد  ي في شنننععرة .5

ملؤمتر نق  شلللللللللللللبهاع ايت رم قايتكو  ايدقمل املقام    ر اية دا رة اإلفتاء  كم قدمحم
 م.2016بامليف كة ا ردن ة اهلا  ة 

حبه حمكم قنشر  "مقصد الرحم  وأثره  لى المكلف في تار ع الصفة المفروض " .6
 ايذع نظيفتص جامعة امل ك سللللللللللللللعيد بايريا ،  ام ضلللللللللللللليفن متاب مؤمتر اير ة ايدقمل

املؤمتر  م، قايب ه متاح     ايشللللبكة ايعنكبيت ة     رابؤ املؤمتر ضلللليفن حبي اع2016
 اجلزء ايسادس. يف

حبه حمكم شارك بص املؤيف يف ايندقة ايع يف ة  "القع س وتطتعق ته في الواقع المع صر" .7
 م.3/2/2016اييت هقامتها اجلامعة اإلنسان ة بتاريخ 

متاب يدرس يف اجلامعة اإلنسللللللللان ة هصللللللللدر    "التعسننننننعر في  ل  الفرامض والموام  " .8
 م هصدرتص م  ة ايشريعة باجلامعة اإلنسان ة مباي زيا.2015 ام

متاب يدرس يف اجلامعة اإلنسان ة صدر   "فقه ج     القتل في ضوء المذاهب األم ع " .9
 زيا.م، هصدرتص اجلامعة اإلنسان ة مباي 2014 ام 

 م.2013متاب ُدرِّس يف اجلامعة اإلنسان ة هصدر  " القع س وا جت  ي" .10
 " اختفف الفتوى   ختفف الزم ن والمك ن المرأة أنموذج   عن العمن وم لعز  " .11

 م.2014حبه نال بص املؤيف درجة ايدمتيراه اجلامعة اإلنسان ة مباي زيا  ام 
حبه نال بص املؤيف  ي الفق  ء""ي ل  السنننننننكوة   د األصنننننننولععن وأثره في اجت   .12

 م.2011درجة املاجست  يف هصيل ايوقص سامعة اإلما   ام 
م املقللامللة 2011درس يف دقرة  متللاب ،"كعف أطوم أيامي ال طقي للقرآن الكر  " .13

 .سرتا  -يف مرمز ا اهر
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 ال ابة قايي ظ.-1
 ايتدري . -2
 ايب ه ايع يفح. -3
 ايع يفح     ايرسا   ايع يف ة.اإلشرام -4
 ي ب يث ايع يف ة. "اين يية قاإلمال  ة"املراجعة اي  يية  -5
 ايتعام  مع اطاسب اآلمل.-6

 ة اهلل وبركاتهوالسالم عليكم ورمح


