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 (.C.Vالسيرة الذاتية )
 
  

 البيانات الشخصية:    أواًل:
  شريف عبد العليم محمود  االسم:

  مصري  الجنسية:
  م 8/12/1975 تاريخ الميالد: 

  ، اإلمارات العربية  00971/544889778  الموبايل: 
  alaam772003@gmail.com إيميـل: 

  العربية اللغة األم 
 

 ة: المؤهالت العلمي ثانًيا: 
  .مع مرتبة الشرف األولى(  م، التقدير:)ممتاز2012/ 11/ 13دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن/جامعة األزهر  •

  .م، التقدير: )ممتاز(5/2006/ 15 رة األزهجامع /ماجستير في التفسير وعلوم القرآن •

 (. جداً   )جيدم، التقدير: 1998تاريخ الحصول  /ليسانس أصول الدين والدعوة اإلسالمية •

 م.  2007سنة القرآنية، األزهر الشريف التخصص في القراءات  •

 م.  2004سنة  القرآنية األزهر الشريف عالية القراءات •

 إجازة في القرآن الكريم بالقراءات العشر. •

 م.2009إجازة القرآن الكريم  •

 4/12/2020(إجازة في الحديث النبوي الشريف )بالجامع الصحيح لإلمام البخاري  •

 لعلميـة: ب الرتا ثالًثا: 
   دبي. -اإلمارات العربية المتحدة –، بجامعة الوصل مشارك في التفسير وعلوم القرآنأستاذ  •

 الخبرات العملية:  رابًعا: 
  .2020دبي.  -بجامعة الوصل، اإلمارات العربية مشاركأستاذ التفسير وعلوم القرآن ال •

    2019-2015 دبي.-اإلمارات العربية والعربية،مية اإلسالكلية الدراسات بأستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد  •
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 م 2014-2013أستاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات المساعد بجامعة المدينة ـ مصر.  •

 م 2013. مصر. عهد إعداد الدعاة بوزارة األوقافأستاذ التفسير وعلوم القرآن بم •

 ا.وغيرهتدريس القرآن الكريم بالقراءات العشر الجمعيات الشرعية  •

 . عضو بالمقرأة التابعة لوزارة األوقاف •

   .مشرف عام لمدرسة نور البيان لتعليم القرآن الكريم بالطريقة الربانية •

 المنصب اإلداري.  خامًسا: 
 م. 2022-2021لوصل جامعة ا ،منسق البرامج األكاديمية بعمادة الدراسات العليا •

 م  2020-2019/ 2019-2018 يالوصل، دب مساعد رئيس قسم بكلية الدراسات اإلسالمية، جامعة  •

 .م2017-2016مساعد رئيس قسم بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية دبي   •

 اللجان التي شارك فيها وبياناتها: • سادًسا:  

 م 2022-2021أمين تحرير مجلة جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعي •

 م. 2022-2021منسق البرامج األكاديمية بعمادة الدراسات العليا، جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعي •

 م.2022-2021عضو ومقرر للجنة بناء كتالوج جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعي •

 م. 2022-2021مجلس عمادة الدراسات العليا، جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعي •

 م. 2022-2021اسات العليا، جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعيدة الدر جلس عماعضو ومقرر لم •

 م. 2022-2021دبي، للعام الجامعيمجلس كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الوصل، لعضو ومقرر  •

 م.2022-2021ا، جامعة الوصل، دبي، للعام الجامعيالعلي تالدارسالجنة سياسة القبول في برامج عضو ومقرر  •

 م.2022-2021، الوصل، دبي، دبي، للعام الجامعي إثراء دليلي الماجستير والدكتوراةنة ومقرر لجعضو  •

 م2021/ 2020كلية الدراسات اإلسالمية،-، جامعة الوصلعضو لجنة ترشيح أعضاء هيئة التدريس للتعاقد •

 م 2021-2020للعام الجامعي ،بجامعة الوصلعضو وحدة الجود  •

  م.2021-2020 ، دبي، للعام، جامعة الوصللكريمالقرآن ا ة حفظق عضو لجنة تنظيم مساب •
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 م 2021-2020عضو لجنة البحث العلمي جامعة الوصل   •

 م 2020-2019للعام الجامعيبجامعة الوصل  عضو باللجنة المنظمة لالمتحانات اإللكترونية •

 م. 2020-2019للعام الجامعي عضو باللجنة الثقافية بجامعة الوصل •

 م. 2020-2019للعام الجامعي ة الوصل امع بج كاديميعضو بلجنة الدعم األ  •

 م.2020-2019للعام الجامعيبجامعة الوصل  عضو باللجنة المركزية للخطة الدراسية •

 م. 2020-2019للعام الجامعيبجامعة الوصل عضو بلجنة شراء الكتب  •

 م. 2020-2019للعام بجامعة الوصلعضو باللجنة الخاصة بالنظر في مشكالت االنتحال العلمي  •

 م. 2020-2019للعام الجامعي بجامعة الوصل االمتحاناتلجنة عضو ب •

 م.2020-2019للعام الجامعي  بجامعة الوصل عضو بلجنة المسابقة القرآنية •

 م. 2020-2019للعام الجامعيبجامعة الوصل  عضو بلجنة التفسير وعلوم القرآن •

 : المؤلفات العلمية  :  سابًعا
  36، العددطنطااألزهر،    كلية الشريعة والقانون، جامعةمجلة  األوبئة،  معالجة اإلمراض و   منهج السنة النبوية في •

 .م2021يونيو 

الدول • المؤتمر  في  اإلسالميةالمشاركة  للدراسات  الثالث  العلوم  عاصرةالم ي  كلية  نظمته  الذي  المستجدة  والقضايا 

المدينة العالمية ب  م2020سبتمبر   ٣٠-  ٢٩اإلسالمية بجامعة  النيسابوري ومنه حثية بعنوان اإلمابورقة  جه في  م 

  عرض القراءات سورة النحل أنموذجا

أنموذًجا(  القراءات • )الفاتحة والبقرة  المحتسب لإلمام ابن جني وتوجيهها جمًعا ودراسة  مجلة  ،  المتواترة من كتاب 

 .  م2020  –  32جامعة المدينة العالمية )مجمع( العدد

بعنوان ) • "القطع واالئتناف" ألبي جعفر  بحث  البقرة من خالل كتاب  الكسائي في سورة  الواردة عن اإلمام  الوقوف 

 .1، المجلد1، العدد2020مارس جامعة المدينة، ماليزيا، (، مجلة العلوم اإلسالمية الدولية، النحاس

والعلوم   جامعة القرآن الكريممجلة    (،اتحاف فضالء البشر)كتابه  خالل    البنا في توجيه القراءات من  منهج اإلمام •

http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2449
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2449
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   م2020يناير 43العدد  ، السوداناإلسالمية

(http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2449 ) 

 م  2019-دبي -صل ين( طبع بجامعة الو كتاب )مناهج المفسر  •

http://alwasl.ac.ae/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9

%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf 

 . م2018-دبي-الوصل( جامعة )والعربية كتاب مباحث في علوم القرآن، طبع بكلية الدارسات اإلسالمية   •

(http://alwasl.ac.ae/books.html ) 

)الوحي   • بعنوان  عنبحث  الملك  كلي  دبتكليم  مجلة  خلدون(  والعابن  اإلسالمية  الدراسات  ،  55  العدد  -دبي،  ربيةة 

   (.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=143016)م 2018

اآلداب   كلية  ،اآلداب  مجلة مدادبحث بعنوان رأي ابن خلدون في كيفية الوحي إلى األنبياء من خالل مقدمته،   •

   م2017-ه 1438(  15)العدد بغداد -الجامعة العراقية

(http://www.islamic-college.ae/arabic/CollegeMagazine55_Full.pdf)  . 

   دكتوراة.رسالة   مصنفه.مرويات ابن أبي شيبة في التفسير من خالل  •

 رسالة ماجستير.  هشام.مرويات ابن إسحاق في أسباب النزول من خالل السيرة النبوية البن  •

 أهم المساقات التي قمت بتدريسها:  ثامًنا: 
 مناهج المفسرين   -9 .بيان المعانيقرآن الكريم وأحكام التالوة و ال .1

 قرآن العلوم  -10 القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها  .2

 عقيدة إسالمية  -11 عرض القرآن بالقراءات .3

 الدعوة والخطابة  -12 اختالف القراءات وأثره في التفسير  .4

 مناهج بحث  -13 تاريخ المصحف الشريف .5

 فقه العبادات -14 ء الوقف واالبتدا .6

 فقه المواريث  -15 التحليلي التفسير  .7

http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2449
http://alwasl.ac.ae/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf
http://alwasl.ac.ae/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf
http://alwasl.ac.ae/books.html
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  تفسير آيات األحكام .8
 

 (. االحترافية)الدورات   تاسًعا: 
 72021/ 15دورة فقه المواريث نادي االقتصاد اإلسالمي الكويت،حضور  •

-11-21تدريب اللغوي،  الكريم كله، أكاديمية مكاوي لل حضور دورة دراسة وفهم واستخراج وإعراب التمييز في القرآن •

   م2020

  ٢٦المشاركة في الدورة التدريبية بعنوان )المعايير والقياسات في الحركة العلمية(، التي نظمتها منصة أريد العلمية •

  م٢٠٢٠يوليو 

   ه26/6/1442. االثنينبريدة-السعودية -شهادة حضور دورة )الوقف واالبتداء( معهد اإلمام عاصم •

 .مايكروسوفت -مركز المعلمين -( والعشرين للقرن الحادي تصميم التعليمدريبية بعنوان )شهادة إكمال الدورة الت •

  م٢٠٢٠نوفمبر-٢٠الحصول على شهادة مدرب، منصة إدراك •

  م٢٠٢٠نوفمبر-2شهادة إتمام مساق مبادئ البحث العلمي، منصة إدراك،  •

  م 2020ر ديسمب 3نوفمبر إلى 28شهادة اجتياز لمادة مهارات القيادة بمنصة رواق  •

 م 2020، يوليو30 -  24أسبوع البحث العلمي( منصة أريد  التدريبية بعنوان ) المشاركة في الدورات •

 م 2020، مارس 22 ، بجامعة الوصل،حضور دورة التدريب على نظام التعليم عن بعد •

 م 2020يونيو/ /27،  20جامعة الوصل،   (،الدوليالعلمي النشر ) ـــبالموسومة  دورة الحضور  •

 م.  2020مايو    29 الذات. ف وإدارة م مساق مهارات تحديد الهدشهادة اتما •

 م. 2020  مايو  24شهادة اتمام مساق مهارات التطور المهني.   •

  م.2020مايو   22مهارات االتصال. شهادة اتمام مساق   •

 م 2020مايو    17شهادة اتمام مساق تعزيز إدراك وفهم أساسيات العمل المهني.   •

 م  2020مايو  17متقدمة في اإلكسل.  شهادة اتمام مساق مهارات  •

 م  2020مايو    17 بعد.شهادة اتمام مساق التدريس عن  •
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 م. 2020مايو  16  .365  سأوفييكروسوفت شهادة اتمام مساق ما •

 م 2020ديسمبر3-نوفمبر-28منصة رواق  -شهادة اجتياز مادة مهارات القيادة  •

 م 2020/ 3جامعة حمدان بن محمد  ساعة،  24شهادة اتمام مساق كيف تصبح معلًما عن بعد في  •

 م  2020/ 3ساعة، جامعة حمدان بن محمد   24شهادة اتمام مساق كيف تصمم درًسا إلكترونًيا في   •

 2020مارس 15اتمام البرنامج التدريبي في الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية في التعليم عن بعد.  •

 م 2020/  3/ 18إلى  8صل، من التعليم عن بعد(، جامعة الو ) ـــبحضور الدورة الموسومة   •

 م 2017جامعة الوصل   ،التدريسحضور دورة تدريبية ألعضاء هيئة  •

 م. 2016/  11/  24  دبي،–كلية الدراسات اإلسالمية  التدريس(الجودة في  تحقيق )عنوان دورة حضور  •

 م 2017/ 17/11 دبي،-، كلية الدراسات اإلسالمية  دورة في مهارات البحث العلميحضور  •

إثراء م  ةر دو حضور   • البنك الموضوعات في  العلمي وطرق  البحث  المستمر،  تعامل عليهسيرة  للتعليم  -بمركز ميديو 

 م 1/2014/ 16-15 بتاريخمصر، 

   .م3/2014/ 14-12 مصر، -مركز ميديو للتدريب والتعليم المستمر، التدريب على أعمال الدراسات العليا •

   جدة.دورة في أساسيات التجويد جمعية خيركم  •

 . م2013/ 11/ 6 بتاريخمصر، -بمركز ميديو للتعليم المستمر  ،سئلة التقويمة تدريبية في إعداد ومراجعة أدور  •

األسئلة • بنك  وبناء  التربوي  والتقويم  القياس  في  تدريبية  المستمر،  دورة  للتعليم  ميديو    بتاريخ مصر،  -بمركز 

   م 6/11/2013

 الندوات العلمية والمؤتمرات:    عاشًرا: 
، جامعة (األمن المائي في السنة النبوية االستراتيجيات والمقاصدمة بــــ )الدولية العاشرة الموسو لحديث  حضور ندوة ا •

 م  6/2021/ 3-2الوصل 

م مؤسسة محمد  2021مايو  5شهادة حضور الحلقة النقاشية اإللكترونية "البالغة في القرآن الكريم والسنة النبوية"   •

 .  بن راشد للمعرفة
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  2-مايو -31امعية(  شهادة مشاركة لحضور برنامج الطاولة المستديرة االفتراضية الموسومة بـــ )مناقشة الرسائل الج •

 المنتدى اإلسالمي بالشارقة.  2021يونيو 

المعرفة   • حوارات  جلسة  حضور  جديد(  )شهادة  واقع  نحو  المهارات  راشد   ،2021يونيو23تطوير  بن  محمد  مؤسسة 

 . للمعرفة

 م، 2021أبريل   14"  الجائحة أم االختراع: هل سرع الوباء من وتيرة االبتكار    جلسة حوارات المعرفة "  شهادة حضور •

 . مؤسسة محمد بن راشد

 ، جامعة الوصل. 4/2021/ 22 "المشاركة الندوة المعنونة بـــــ"رمضان: عادات روحية وصحية •

التق • "توظيف  الممارسات والتجارب في مجال  العربية عن بعد"نيشهادة حضور ملتقى أفضل  اللغة  تعليم  -15ات في 

 م المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.2021/مارس 17

لإلمام تاج الدين السبكي -شهادة مشاركة في المجلس العلمي االفتراضي في أصول الفقه "شرح كتاب جمع الجوامع   •

 .المنتدى اإلسالمي بالشارقة 2021فبراير   13-25

 ، جامعة الوصل.2021/ 11/3ونة بـــــ"ذكرى اإلسراء والمعراج" عن المشاركة الندوة الم •

جامعة    2021/ 24/2"مهارات وتقنيات البحث عن المعلومات في المصادر الرقمية"  بـــــ  حضور ورشة العمل المعنونة   •

 الوصل. 

-٢٦نصة أريد العلمية، م   المشاركة في الورشة التدريبية بعنوان )الكتابة واألسلوب العلمي ألجل النشر(، التي نظمتها •

 . ٢٠٢٠يوليو 

  23جلسة حوارات المعرفة "قراءة في مؤشر المعرفة العالمي: قطاع التعليم التقني والتدريب المهني"  شهادة حضور   •

 .مؤسسة محمد بن راشد  م،2020نوفمبر

  م2020/ 10/ 28الوصل  جامعة ،(الندوة العلمية بعنوان )المولد فجر جديد •

  م٢٠٢/   ١٠/  ٧وان )مهارات التكنولوجيا في عقد االجتماعات عن بعد(، رابطة علماء األردن، بعن لمشاركة في دورةا •

المشاركة في الندوة العلمية الموسومة بـ)اصالحات التعليم العالي والتحديات التي تواجهها(، التي نظمتها منصة أريد  •
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  .٢٠٢٠/ أكتوبر ١٧ بغداد جامعة العلمية بالتعاون مع كلية العلوم/

للوصول • العربي  )األسبوع  بعنوان  علمي  ملتقى  في  العلمية  الحر  المشاركة  أريد  منصة  بتنظيم   ،)٢٦-٢٣  

  ٢٠٢٠أكتوبر

حضور ندوة علمية بعنوان )التعليم عن بعد وإستراتيجيات تعليم اللغة العربية(، إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول   •

  ٢٠٢٠أكتوبر٢٩-٢٥الخليج بالشارقة

وة علمية بعنوان )معايير توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية(، إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول  ر ندحضو  •

  م٢٠٢٠أكتوبر٢٩-٢٥الخليج بالشارقة

الخليج  • لدول  العربية  للغة  التربوي  المركز  إعداد  والتجارب،  الممارسات  أفضل  ندوة  بعنوان  علمية  ندوة  حضور 

  ٢٠٢٠رأكتوب ٢٩-٢٥بالشارقة

المركز   • إعداد  بعد(،  التعليم عن  متطلبات  في ضوء  المبتكرة  العربية  اللغة  مناهج  )جودة  بعنوان  ندوة علمية  حضور 

  ٢٠٢٠أكتوبر٢٩-٢٥التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة

بعد • التعليم عن  )تجارب  بعنوان  علمية  ندوة  جود  الناجحة حضور  التعليم وضمان  تحسين  تستهدف  إعداد   ته(،التي 

  ٢٠٢٠أكتوبر٢٩-٢٥المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة

حضور ندوة علمية بعنوان )معلمو اللغة العربية ومتطلبات التعليم عن بعد(، إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول   •

  م٢٠٢٠أكتوبر٢٩-٢٥الخليج بالشارقة

 م 2020/ 21/9ن الكريم عن بعد( جامعة الوصلآقر ق الفي ورشة عمل بعنوان )تدريس مسا ةالمشارك •

 م  6/2020/ 28الشارقة،   –المشاركة في منتدى الشارقة االفتراضي األول، اإلمارات  •

 م 2020ليو، يو 26الورشة التدريبية بعنوان )المعايير والقياسات في الحركة العلمية( منصة أريد المشاركة في  •

 م 2020/ يونيو،  22صطناعي( اال حضور ورشة عمل بعنوان )مستقبل الذكاء •

 .  م2019دبي–حضور مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الرابع والعشرون  •

 . 2017/ 11/ 21-19ماليزيا، -حضور المحفل العلمي الدولي •
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 . م7/11/2017العلمية )التسامح جوهر العقيدة ولب لبابها( جامعة الوصل  المشاركة بالندوة  •

 م 2017 / 10/ 17بتاريخمصر، -بمركز ميديو للتعليم المستمر الهجري الجديد( عام العلمية )ال المشاركة بالندوة  •

 م  2017/  9/  30حضور مؤتمر المعلمين الدولي الثالث، دبي   •

/    7/9  بتاريخمصر،  -بمركز ميديو للتعليم المستمرالصيفية والقراءة(    )اإلجازةالعلمية المعنونة بـ  المشاركة بالندوة   •

 م 2017

 بتاريخ مصر،  -بمركز ميديو للتعليم المستمر العلمية المعنونة بـ )أساسيات تكوين الداعية المعاصر(    لندوة المشاركة با •

 م 3/2017/ 28

 م 2016/ 7/9  بتاريخمصر، -بمركز ميديو للتعليم المستمر العلمية المعنونة بـ )الحج ووحدة األمة( المشاركة بالندوة  •

 م. 2016/ 10/ 27-23جامعة الوصل   ات التجويد(مهار   المشاركة في ورشة العمل المعنونة بـ )تنمية •

مصر،  -بمركز ميديو للتعليم المستمر،  حضور ورشة العمل المعنونة بـ )المخرجات التعليمية وعالقتها بطرق التقويم( •

 م. 2015/ 11/ 2-1 بتاريخ

-4  بتاريخمصر،  -تمرالمس  بمركز ميديو للتعليم،  أستاذ مشارك(–المعنونة بـ)كيف تعد ملًفا للترقية المشاركة بالندوة   •

 م 6/32014

العلمية   • بالندوة  العلمي(المشاركة  االنتاج  تقييم  بـ)معايير  المستمر ،  المعنونة  للتعليم  ميديو    بتاريخ مصر،  -بمركز 

 م.  2014/ 1/1

بالندوة   • )المشاركة  بـ  المعنونة  العربيالعلمية  الربيع  بعد  الدعوية  المستمر(  التحديات  للتعليم  ميديو  ر،  مص -بمركز 

 م. 29/1/2014 اريخبت

بمركز ميديو للتعليم ،  العلمية المعنونة بـ )أثر التكنولوجيا المعاصرة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه(المشاركة بالندوة   •

 م.  5/2/2014  بتاريخمصر، -المستمر 

مصر،  -ليم المستمرو للتعبمركز ميدي ، العلمية المعنونة بـ )ما ال يسع الباحث جهله في علم الحديث(المشاركة بالندوة  •

 م. 26/2/2014 بتاريخ



(10( 

 

بتاريخ مصر،  -بمركز ميديو للتعليم المستمر ،  العلمية المعنونة بـ)أزمة الشخصية المسلمة المعاصرة(المشاركة بالندوة   •

 م.2014/ 1/3

 اإلشراف على الرسائل العلمية      :حادي عشر
 دكتوراه ية سة تطبيق داللة النص القرآني بين عموم اللفظ وخصوص السبب درا •
 دكتوراه موضوعية   القرآن الكريم في بناء الشخصية اإلسالمية دراسة أثر •
 دكتوراه مقارنة  السخاوي وأبي شامة في شرح الشاطبية: دراسة  منهج •
القراءات القرآنية المتواترة في تفسير نظام الدين النيسابوري )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(  •

 دكتوراه خر سورة هود جمعا ودراسة ان إلى آمن أول سورة آل عمر 

المتحدة   • العربية  اإلمارات  دولة  في  كرونا  لجائحة  المصاحبة  االستثنائية  اإلجراءات  أحكام 
 دكتورة "دراسة تأصيلية مقاصدية". 

بن   • اللطيف  عبد  بن  لمحمد  الهداية  مسائل  في  الرواية  وقاية  بنعبد  شرح  ملك    العزيز 
 كتاب الجنايات.  اية كتاب الغصب إلى من بد وتحقيًقا،هـ( دراسة  854ت)

 ماجستير 

سنة   • المتوفى  المالكي  التتائي  إبراهيم  بن  لمحمد  الفرائض،  علم  في  الفائض  السلسبيل 
 من فرض إلى تعصيب. انتقال األخواتهـ، من بداية المخطوط إلى نهاية فصل 942

 ماجستير 

إبر  • بن  لمحمد  الفرائض،  علم  في  الفائض  التتائالسلسبيل  سنة  اهيم  المتوفى  المالكي  ي 
المخطوط  942 نهاية  تعصيب  إلى  فرض  من  األخوات  انتقال  فصل  نهاية  من  دراسة  -هـ، 

 وتحقيًقا.

 ماجستير 

بن   • اللطيف  عبد  بن  لمحمد  الهداية  مسائل  في  الرواية  وقاية  بنعبد  شرح  ملك    العزيز 
 ية المخطوط ديات إلى نهامن بداية كتاب ال وتحقيًقا،هـ( دراسة  854ت)

 جستير ما

 ماجستير  موضوعية  دراسة -لقمان. اإلشارات التربوية في سورة   •
الفاتحة إلى آخر سورة   القراءات المتواترة في تفسير أبي السعود جمعا ودراسة من أول سورة •

 .آل عمران
 ماجستير 

عرض  هـ( ومنهجه في  927اإلمام القاضي مجير الدين بن محمد الُعَلْيِمي المتوفى سنة:)ت •
 ماجستير  تفسير القرآن  من خالل تفسيره المسمى فتح الرحمن في القراءات

 ماجستير  . وفاطر العقيدة اإلسالمية على حياة المسلم في ضوء سورتي سبأ أثر •
 ماجستير  . دراسة موضوعية -أدعية أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم  •
 ماجستير  . دراسة مقارنة اءلوقف واالبتدترجيحات اإلمام الداني واإلمام السجاوندي في ا •
 ماجستير   قراءة الحرمين الشريفين وأسانيدهم من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر. •
 ماجستير  تذكرة الفروق بين روايتي حفص والدوري عن أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية  •
  اجستير م من كتاب المحتسب البن جني جمعا ودراسة  ةالمتواتر القراءات  •
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 : مناقشة األطروحات العلمية ومشاريع الدراسات العليا عشر: اني ث
هـ(  1093]المنتقى في شرح الملتقى[ تأليف مصطفى بن عمر بن الشيخ محمد األسكداري ت) •

 ماجستير  1/2021/ 15من بداية كتاب الشهادات إلى نهاية كتاب العبد المشترك )دراسة وتحقيًقا( 

 دكتوراه  موضوعية   دراسة الكريم.التفاوض في القرآن  •
 دكتوراه  يقا وتحق   دراسة الحارث المحاسبي لإلمام القرآن فهم •
 دكتوراه "إلمام أبو شامة المقدسي، ومنهجه في كتابه "إبراز المعانيا •
 دكتوراه القواعد السنية في قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.  •
نافع • األئمة  لقراءات  الموجهة  واب   الطـعـون  البصري، المدني،  عمرو  وأبو  المكي،  كثير  ن 

 دكتوراه والكسائي الكوفي دراسـة تحليـلية وتـقـوي 

راءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إلبراهيم بن  قالحرمين الشريفين القواعد السنية في   •
 دكتوراه إسماعيل العدوي )دراسة وتحقيق( 

 دكتوراه اني اإلمام أبو شامة ومنهجه في كتابه إبراز المع •
 ماجستير   دراسة موضوعية  القرآن.العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم في  •
 ماجستير   تاريخ القراء وطرق تلقي القراءات  •
 ماجستير  نموذجا دراسة موضوعية  عليه السالم( منهج القرآن في الدعوة إلى هللا )نبي هللا صالح •

 ماجستير  .عا ودراسة وتوجيها سورتا الفاتحة والبقرةكام القرآن جمالقراءات القرآنية في الجامع ألح •
 

 تحكيم األبحاث العلمية  ثالث عشر: 
 دبي  –اإلمارات  –تحكيم أبحاث جامعة الوصل  •

 الشارقة  -جامعة القاسمة اإلمارات –تحكيم أبحاث مجلة القاسمية  •
 كتب الشكر:  ثالث عشر: 

 والعربية اإلسالمية الدراسات م، كلية 2018 القرآنية  المسابقة يمتحك في  مشاركةلل المدير سعادة من وتقدير  كتاب شكر •

 دبي 

 والعربية الدراسات اإلسالمية كلية م، 2017 القرآنية  المسابقة تحكيم في  للمشاركة المدير سعادة من وتقدير  كتاب شكر •

 .دبي

 .دبي والعربية الدراسات اإلسالمية كلية م، 2016 القرآنية المسابقة تحكيم في للمشاركة المدير سعادة من كتاب وتقدير •
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 اإلسالمية الدراسات  كلية م، 2016 للعام العلمي المستوى  رفع في المبذولة للجهود  المدير سعادة من وتقدير كتاب شكر •

 .دبي والعربية

 والعربية اإلسالمية  راساتالد كلية .م 2015 القرآنية المسابقة تحكيم في للمشاركة المدير سعادة من وتقدير كتاب شكر •

 .دبي

   .اإلسالمية الدينية للهيئات اإلسبانية الفيدرالية من كتاب شكر وتقدير •

 .إسبانيا) الطرطوسي بكر  أبو (اإلسالمي الثقافي المركز من كتاب شكر وتقدير •

 


