االسم :أ.د .عـواد الخلـف
الرتبة األكاديمية :أستاذ دكتور
المسمى الوظيفي :ق .أ .مدير الجامعة القاسمية
المؤهالت العلمية:

المؤهل

اسم الجامعة المانحة

البلد

سنة
التخرج

التقدير

دكتوراه في أصول الدين

جامعة القرويين ،كلية أصول
الدين

المغرب

2001

مشرف
جدا

ماجستير في الحديث الشريف
وعلومه

جامعة الكويت ،كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية

الكويت

1998

امتياز

المدينة
ليسانس في الحديث الشريف الجامعة اإلسالمية ،كلية الحديث
المنورة
الشريف والدراسات اإلسالمية
والدراسات اإلسالمية
السعودية

1992

ممتاز

وقد تم معادلة جميعها من وزارة التعليم العالي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
▪
▪

الترقية لرتبة أستاذ دكتور بجامعة الشارقة بتاريخ 2015/01/25
الترقية لرتبة أستاذ مشارك بجامعة الشارقة بتاريخ 2010/01/10

الخبرات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

17

1

ق.أ .مدير الجامعة القاسمية منذ .2021/01/04
عضو في لجنة الرقابة الشرعية على األوقاف في إمارة الشارقة منذ .2020/05/04
عضو في المجلس العلمي االستشاري التأسيسي لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب
والمسلمين منذ .2019/10/22
عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية منذ .2019/05/02
عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة منذ .2015/09/01
رئيس قسم أصول الدين بجامعة الشارقة من  2012/08/31إلى .2015/08/31
مدير تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية من .2012/2010
رئيس قسم النشر العلمي بجامعة الشارقة .2007/2004
رئيس قسم البحث العلمي بجامعة الشارقة .2007/2005
عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الشارقة (قائم باألعمال في صيف عام
.)2007
أمين تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية .2007/2005

االستشارات العلمية:
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عضو في لجنة الرقابة الشرعية على األوقاف في إمارة الشارقة ،بموجب قرار المجلس التنفيذي
إلمارة الشارقة رقم ( )15لسنة  ،2020الصادر بتاريخ .2020/05/04
عضو في المجلس العلمي االستشاري التأسيسي لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب
والمسلمين ،بموجب قرار مدير الجامعة رقم ( )81الصادر بتاريخ .2019/10/22
عضو في المجلس االستشاري األكاديمي للجامعة ،بموجب قرار مدير الجامعة رقم ( )64للعام
الجامعي  ،2020/2019والصدار بتاريخ .2019/09/29
عضو في مجلس أمناء الجامعة القاسمية ،بموجب قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة رقم ( )1لسنة  2019الصادر بتاريخ
 2019/05/02بتشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية برئاسة سموّه.
عضو المجلس االستشاري لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة.
عضو في اللجنة االستشارية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،بموجب قرار
مدير الجامعة رقم ( )48للعام الجامعي  ،2019/2018والصدار بتاريخ .2018/09/27
رئيس لجنة مراجعة برنامج البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية المطروح في جامعة البحرين
بدعوة من إدارة مراجعة مؤسسات التعليم العالي والجودة بمملكة البحرين .2017/12/07 - 04
عضو اللجنة االستشارية لوضع الخطط الدراسية للجامعة القاسمية .2014
تقييم برنامج أصول الدين تابع للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة العربية
السعودية 1435/03/20هـ (.)2014/01/21
مستشار علمي لوضع البرنامج األكاديمي للدراسات اإلسالمية لجامعة جميرا لغرض االعتماد
األكاديمي بوزارة التعليم العالي .2012/06/21
مستشار علمي لجائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات .2011/04/13
مستشار علمي خاص لجامعة درهام البريطانية .2010/04/12
استشارات التحاد جامعات العالم اإلسالمي حول الجامعة االفتراضية بتكليفات من جامعة الشارقة
.2007
مستشار في مجلة معالم القرآن و السنة ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا.
عضو الهيئة االستشارية في مجلة دراسات قرآنية ،جامعة ماالي الماليزية.
عضو الهيئة العلمية واالستشارية في مجلةالصراط ،بجامعة الجزائر ،1الجزائر.
تحكيم أكثر من مئة بحث علمي لعدد من الجهات العلمية والجوائز الدولية والمجالت المحكمة
لجامعات مختلفة في بلدان مختلفة.
تحكيم اإلنتاج العلمي لغرض الترقيات األكاديمية في عدة جامعات  :جامعة الكويت ،الجامعة
األردنية ،جامعة اليرموك ،جامعة آل البيت ،جامعة الملك عبد العزيز ،جامعة حائل ،جامعة الجوف،
جامعة الملك سعود ،جامعة األميرة نورة ،جامعة كويه بأربيل ،جامعة جازان ،جامعة البلقاء
التطبيقية ،وغيرها.

اإلنتاج العلمي:
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كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع لإلمام أبي مهدي عيسى الثعالبي :
تحقيق ودراسة (باالشتراك) ،مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا،
مجموعة الدراسات الحديثية ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى .2020
فقه السيرة النبوية(باالشتراك) ،النشر العلمي ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى .2017
صحيح الحفاظ فيما انفرد به البخاري عن باقي الستة ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.2016 ،
الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية (باالشتراك) ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،
الطبعة األولى .2015
مذكرة الثقافة اإلسالمية(باالشتراك) ،النشرالعلمي ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى .2014
معجم مصطلحات الفقه الجنائي اإلسالمي(باالشتراك) ،النشر العلمي ،جامعة الشارقة ،الطبعة
األولى .2013
المنتخب في علم الحديث لرضي الدين الطبري ،العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة
األولى .2013
الملخص في معرفة علم الحديث لرضي الدين الطبري ،العنوان للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،
الطبعة األولى  ،2012دار البشائر اإلسالمية الطبعة الثانية  ،2013الطبعة الثالثة .2017
مسند الحفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى.2011 ،
صحيح الحفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى ،2001
الطبعة الثانية  ،2010جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،الطبعة الثالثة .2016
المنتخب في علوم الحديث البن التركماني ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى .2008
الرواة الذين ترجم لهم النسائي في الضعفاء وأخرج لهم في سننه ،قسم النشر العلمي ،جامعة
الشارقة ،الطبعة األولى .2006
المقدمة ذات النقاب في األلقاب للذهبي ،مؤسسة الريان للطبعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة
األولى  ،1996دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة الثانية .2005
أسماء من عاش بعد شيخه ثمانين سنة أو بعد سماعه للذهبي ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى  ،1997دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة الثانية .2005
الثقافة اإلسالمية (باالشتراك) ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى .2004
روايات المدلسين في صحيح البخاري :جمعها  -تخريجها  -الكالم عليها ،دار البشائر اإلسالمية،
بيروت ،الطبعة األولى .2002
روايات المدلسين في صحيح مسلم :جمعها  -تخريجها  -الكالم عليها  ،دار البشائر اإلسالمية،
بيروت ،الطبعة األولى .2000
المذاكرة وأهميتها عند المحدثين ،دار إيالف ،الكويت.1998 ،
التصحيفات والتحريفات الواقعة في طبعة كتاب المعين في طبقات المحدثين للذهبي ،دار إيالف،
الكويت ،الطبعة األولى .1997
فضيلة العادلين من الوالة ألبي نعيم ،دار ابن األثير ،الكويت ،الطبعة األولى .1998
األمالي الحلبية للحافظ ابن حجر ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة
األولى .1996
مارواه األكابر عن مالك بن أنس لمحمد بن مخلد الدوري ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى .1996

البحوث المحكمة:
.1

.2

.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9

.10

.11
.12

.13

.14

17

4

أحاديث مخرمة بن بكير عن أبيه في صحيح مسلم ،جمعٌ ودراسةٌ (باالشتراك ) ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ
.2020/06/30
من قال فيهم الذهبي في الكاشف "وُثِّّق" ولم يوثِّّقهم ابن حبَّّان في كتاب الثقات" (باالشتراك)،
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر
بتاريخ .2020/06/29
جهود ابن المفضل المقدسي في الجرح والتعديل والحكم على األحاديث (باالشتراك) ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ
.2020/03/10
األحاديث التي انفرد بها مسلم في صحيحه عن باقي الستة (باالشتراك) ،مجلةالصراط ،جامعة
الجزائر ،1المجلد  ،21العدد .2019/12 ،40
الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي ومكانته العلميه(باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ .2019/10/10
اإلعالل بسلوك الجادّة وقرائن انتفاء اإلعالل به في كتاب نتائج األفكار البن حجر (باالشتراك)،
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،مجلد  ،16عدد ،2
.2019/12
من اختلف في صحبته و ليس له في سنن ابن ماجه سوى حديث واحد(باالشتراك) ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،المجلد  ،2عدد .2019/12 ، 2
الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي ومكانته العلمية (باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية  ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ .2019/10/10
اإلدخال في حديث الراوي مع دراسة الرواة الموصوفين باإلدخال في كتاب لسان الميزان للحافظ
ابن حجر (باالشتراك) ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الكويت،المجلد  ،34العدد
.2019/09 ،118
الصحابة الذين تفرد أبوداود بالرواية لهم من بين الستة وليس لهم في سننه سوى حديث واحد
"دراسة استقرائية" (باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية،
جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ .2019/09/08
منهج الحافظ مُغلطاي في كتابه منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام البن القطان "دراسة
تطبيقية نقدية"(باالشتراك) ،مجلةالصراط ،جامعة الجزائر ،1المجلد  ،21العدد .2019/09 ،39
األحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في كتاب منار اإلسالم جمع ودراسة (باالشتراك) ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ
.2019/05/06
تعقبات النووي على الخطابي في شرح صحيح مسلم "دراسة استقرائية نقدية ترجيحية"
(باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة
على النشر بتاريخ .2019/03/27
أثر إمكان اللقي في إثبات الصحبة عند الحافظ ابن حجر في كتاب اإلصابة )باالشتراك) ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ
.2019/03/12
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تعقبات أبي مسعود الدمشقي على صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل
ألبي علي الغساني الجبائي "جمع ودراسة وتحليل" (باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،موافقة على النشر بتاريخ .2019/07/09
األحاديث التي أعلها أبوحاتم باختالط رواتها من خالل كتاب العلل البن أبي حاتم الرازي
(باالشتراك) ،المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ،جامعة األزهر ،المجلد ،31
العدد .2019 ،1
اإلعالل بقرينة السند الذي اليجيء من خالل كتاب العلل البن أبي حاتم (باالشتراك) ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية  ،جامعة الشارقة ،المجلد  ،15العدد ،2
.2018/12
عناية كتب التراجم بضبط األعالم ) باالشتراك)  ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية
بمخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،1المجلد  ،11العدد.2018 – 18
دفاع عن صحيح البخاري ،حولية كلية أصول الدين بالقاهرة ،جامعة األزهر ،المجلد  ،30العدد
.2017 ،1
جهود عرفان عبد الحميد في دراسة األديان (باالشتراك)،مجلة اإلتقان ،الجامعة اإلسالمية العالمية
،ماليزيا ،العدد 2017 1
التعليل بالمخالفة من خالل كتاب التمييز لإلمام مسلم (باالشتراك) ،مجلة قطاع أصول الدين،
جامعة األزهر ،العدد  12الجزء.2017 ،1
الترجيح باألثبتية عند اإلمام النسائي في سننه ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
الكويت ،المجلد  ،31العدد . 2016/01 ،104
زيادات يونس بن حبيب وتعليقاته على مسند أبي داود الطيالسي ،حولية قطاع كلية أصول الدين
بالقاهرة ،جامعة األزهر ،المجلد  ،10العدد /10الجزء .2015 ،2
األحاديث التي انفرد بها البخاري في صحيحه عن باقي الستة ،مجلة كلية دار العلوم ،جامعة
المنيا ،العدد .2015 – 31
تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري للذهبي ومقارنته بكتاب :تسمية من
أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما للحاكم ،مجلة كلية الشريعة و القانون،
جامعة األزهر ،العدد .2015 – 30
األحاديثُ التي أخرجها النسائيّ في السنن الصغرى وليست في الكبرى ،مجلة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت ،المجلد  ،30العدد .2015/09 ،102
زيادات وتعليقات رواة سنن أبي داود عليه ،حولية كلية أصول الدين بالقاهرة،جامعة األزهر،
العدد .2014 – 27
احترام اآلخر في الحوار النبوي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،جامعة
الشارقة،المجلد،11العدد2014/07 ،1
حديث كريب عن ابن عباس في اعتبار اختالف المطالع أو عدم اعتبارها في بداية الصيام :دراسة
تحليلية ،مجلة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة بغداد ،العدد .2014 ،39
المستدرك على تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري ،مجلةالصراط ،جامعة
الجزائر ،1المجلد  ،16العدد .2014/07 ،29
منتقى من مشيخة الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل انتقاء :الذهبي ،دراسة وتحقيق ،مجلة
قطاع أصول الدين ،جامعة األزهر،المجلد  ،7العدد .2012 – 7
الخنزير في الكتاب والسنة وكيفية التعرف على لحمه،مجلة كلية الشريعة بدمنهور،جامعة
األزهر ،العدد .2011 – 26

.33
.34
.35

.36
.37
.38
.39
.40

.41
.42
.43

األحاديث النبوية التي سرت مسرى القواعد الفقهية،مجلة قطاع أصول الدين ،جامعة األزهر ،العدد
.2007 – 1
التصحيفات و التحريفات الواقعة في تحقيق جزء األنصاري،مجلة عالم الكتب ،دار ثقيف للنشر
والتوزيع ،الرياض ،المجلد  ،27العدد .2007 – 6 : 5
الجزء فيه من أحاديث أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل بن المثنى بن أنس بن مالك األنصاري
النجاري عن شيوخه  :مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،جامعة الكويت ،المجلد ،21
العدد .2006/12 ،67
مراسيل صحيح مسلم( :جمع  -دراسة  -تحليل) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية،
جامعة الشارقة ،المجلد  ،3العدد .2006/06 ،2
فوائد ابن ماسي دراسة و تحقيق ،مجلة كلية أصول الدين بطنطا،جامعة األزهر ،العدد – 16
.2006
المراسيل الواردة في الجامع الصحيح ،مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ،جامعة األزهر،
العدد .2005 – 17
جزء النيل للعراقي :دراسة وتحقيق ،مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ،جامعة األزهر،
.2005
الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وخرج لهم في صحيحه :دراسة وتحليل
(باالشتراك) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،جامعة الشارقة ،المجلد  ،2العدد
.2005/02 ،1
الحماية البيئية في السنة النبوية ضوابط شرعية و رؤية مستقبلية ،مجلة اإلسالم في آسيا ،كلية
معارف الوحي،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،المجلد  ، 1العدد .2004/6 ،1
جزء محمد بن سنان القزاز :تحقيق وتخريج ،مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ،جامعة
األزهر ،العدد . 2003 – 16
منهج اإلمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ،مجلة كلية الشريعة بالقاهرة ،جامعة األزهر،
.2002

اإلشراف على الرسائل العلمية في جامعة الشارقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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الرواة الذين ليس لهم في سنن النسائي الصغرى سوى حديث واحد :جمع ودراسة،مشرف منفرد.
ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر ،مشرف منفرد.
منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام للحافظ مُغَّلْطاي :دراسة وتحقيق ،مشرف منفرد
تمت مناقشتها في .2020/05/19
الرواة الذين ليس لهم في سنن ابن ماجه سوى حديث واحد :جمع ودراسة،مشرف منفرد ،تمت
مناقشتها في .2018/05/28
الرواة الذين ليس لهم في جامع الترمذي سوى حديث واحد :جمع ودراسة ،مشرف منفرد ،تمت
مناقشتها في .2017/06/08
الرواة الذين ليس لهم في سنن أبي داود سوى حديث واحد :جمع ودراسة،مشرف منفرد ،تمت
مناقشتها في .2017/06/01
الرواة الذين ليس لهم في الصحيحين أو أحدهما سوى حديث واحد :جمع ودراسة،مشرف منفرد،
تمت مناقشتها في .2017/05/31

.8

.9

.10
.11
.12
.13
.14

.15

.16
.17

.18

.19

كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :من اآلية  34من سورة التوبة إلى خاتمتها" :دراسة وتحقيق وتخريج ،مشرف
مشارك  ،تمت مناقشتها في .2017/01/09
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :سورة لقمان ،والسجدة ،واألحزاب " :دراسة وتحقيق وتخريج ،مشرف مشارك ،تمت
مناقشتها في .2017/01/09
المنظومات الحديثية وشروحها من القرن السابع الهجري إلى نهاية العقد الثالث من القرن
الخامس عشر وأثرها في خدمة علوم الحديث"،مشرف منفرد ،تمت مناقشتها في .2016/12/15
المكاتبة عند المحدثين وتطبيقاتها في الكتب الستة :جمعا ودراسة،مشرف منفرد ،تمت مناقشتها
في .2014/12/11
الرواة الذين ضعف حديثهم في بعض األمكنة دون بعض :دراسة عن رواة الكتب الستة من خالل
كتاب "تهذيب التهذيب" ،مشرف منفرد ،تمت مناقشتها في .2014/04/24
تحقيق األمن االجتماعي في ضوء السنة النبوية ،مشرف منفرد ،تمت مناقشتها في .2012/05/09
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :سورة الدخان ،والجاثية ،واألحقاف ،ومحمد"  :دراسة وتحقيق وتخريج،مشرف
مشارك ،تمت مناقشتها في .2011/12/28
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :سورة الفتح إلى نهاية سورة ق" :دراسة وتحقيق وتخريج،مشرف مشارك ،تمت
مناقشتها في .2011/12/27
المهارات السلوكية المعرفية والواجدنية في التعامل االجتماعي على ضوء السنة النبوية،مشرف
منفرد ،تمت مناقشتها في .2011/05/26
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :من سورة النبأ إلى سورة الغاشية" :دراسة وتحقيق وتخريج ،تمت مناقشتها في
.2009/05/31
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :سورة القصص ،والعنكبوت ،والروم" :دراسة وتحقيق وتخريج ،مشرف مشارك ،تمت
مناقشتها في .2009/04/19
كتاب شفاء الصدور من تفسير القرآن ألبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنَّّقَّّاش
(ت351هـ)" :سورة البقرة من اآلية  60إلى اآلية  :" 176دراسة وتحقيق وتخريج ،مشرف مشارك،
تمت مناقشتها في .2008/05/20

مناقشة الرسائل العلمية في جامعة الشارقة:
.1
.2
.3
.4
.5

قصد المشهور عند أبي داود السِّّجِّسْتاني في سننه :تأصيل وتطبيق.2019/05/29 ،
منهج اإلمام البوني في كتابه ( تفسير الموطأ).2018/12/25 ،
مفاضلة الترمذي في جامعه بين الحديثين في الصحة من خالل أبواب البيوع واألحكام والديات
والحدود والصيد واألضاحي :جمعا وتخريجا ودراسة.2018/05/14 ،
تعقبات الحافظ ابن حجر الحديثية في فتح الباري على القاضي عياض.2017/12/13 ،
تعقبات الحافظ ابن حجر الحديثية على ابن التين في فتح الباري .2016/06/09 ،

 .6تفسير الصحابة رضي اهلل عنهم لغريب حديث النبي  :جمعا ودراسة.2016/01/18 ،
 .7رواية اإلمام الشافعي لموطأ مالك :جمعا ودراسة.2015/05/28 ،
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 .8األحاديث النبوية الواردة في أيام األسبوع :جمع وتخريج ودراسة.2014/11/26 ،
 .9روايات سنن أبي داود ونسخها :دراسة نظرية تطبيقية مقارنة (رواية اللؤلؤي ونسخها نموذجا )،
.2013/12/12
.10
.11
.12
.13
.14
.15

.16

.17

.18

منهج العالمتين شبلي النعماني وسليمان الندوي في كتابهما سيرة النبي وتفنيدهما لدعاوى
المستشرقين.2013 /05 /23 ،
السنة التقريرية:جمعا ودراسة من خالل السنن ألبي دواد السجستاني.2012 /12 /13 ،
التأديب بالضرب في السنة النبوية :دراسة حديثية موضوعية.2012/05/10 ،
الفوائد الحديثية في سنن أبي داود.2011/12/27 ،
صيغ المبالغة في صحيح مسلم :دراسة تحليلية.2011/05/25 ،
كتاب حاشية أبي األرشاد األجهوري على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر تأليف الشيخ أبي
اإلرشاد نور الدين على بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري (ت 1066هـ 1656 -م) "من أول الكتاب
إلى نوع الشاذ" :دراسة وتحقيق.2011/05/18 ،
(نبراس العقول الذكية شرح األربعين حديثا النبوية) ،لمحمد بير علي البركوي المتوفى سنة
918هـ  ،ومحمد مصطفى اآلقا كرماني المتوفي سنة 1147هـ "،من الحديث الثاني والعشرون إلى
الحديث الثالثون " :دراسة وتحقيق .2010/06/22 ،
حاشية أبي اإلرشاد األُجْهُوري على نُزهة النظر في توضيح نُخبة الفِّكَّر تأليف الشيخ أبي
اإلرشاد نور الدين على بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري (ت 1066هـ 1656 -م) "من نوع الفرد
النسبي إلى نوع آخر نوع الصحابي" :دراسة وتحقيق.2009/12/17،
أحاديث األمثال في السنن األربعة :دراسة حديثية وتحليلية.2009/06/23 ،

مناقشات خارجية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

محكم خارجي لرسالة ماجستير في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان" :
دراسة وتحقيق أحاديث الموسوعة الفقهية الكويتية :من باب (إعانة – إعانة الكافر) إلى باب
(إفالس – شروط الرجوع إلى عين المال – الشرط الثامن منه)" .2019/08/28
محكم خارجي ألطروحة دكتوراه في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان :
"جهود اإلمام ابن تيمية في نقد المتن الحديثي :أحاديث العقائد " .2019/03/14
محكم خارجي ألطروحة دكتوراه في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان:
"الرواة الذين علق عنهم البخاري في صحيحه جمعا ودراسة" . 2018/06/25
محكم خارجي لرسالة ماجستير في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان:
"العصبية للمدن والعراق وأثرها في عملية الوضع" .2017/04/18
محكم خارجي لرسالة ماجستير في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان:
"الردة والمرتدون في السنة النبوية" .2017/02/05
محكم خارجي لرسالة ماجستير في الحديث وعلوم بكلية الشريعة في جامعة الكويت بعنوان:
"الزيادات الواردة في متون األحاديث الثابتة" .2016/01/28
محكم خارجي ألطروحة دكتوراه من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا بعنوان“MONEY :
ECONOMIC CRIMES AND THEIR PUNISHMENT: COMPARATIVE STUDY BETWEEN

”.2011/09/21 ، FQIH & LAW OF THE UNITED ARAB EMIRATES

 .8محكم خارجي ألطروحة دكتوراة من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا بعنوان" :
“MISCONDUCT AND NEGLIGENCE IN MONETARY TRANSACTION IN THE LIGHT OF
”.2008/04/04 THE HOLY QURAN
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أوراق عمل في مؤتمرات وندوات علمية:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
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تجربة جامعة الشارقة في أتمتة امتحان الثقافة اإلسالمية ،المؤتمر الدولي حول الدراسات
اإلسالمية في مناهج التعليم ،أكاديمية بلغار اإلسالمية  ،قازان روسيا االتحادية– 05 ،
.2019/11/07
حقوق أصحاب الهمم في التعلم والتعليم في التراث اإلسالمي :نماذج واقعية وتراجم لعلماء
مسلمين من أصحاب الهمم في حقل السنة النبوية)باالشتراك) ،المؤتمر الدولي األول لذوي
اإلعاقة :تمكين ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي ،مركز الموارد لذوي اإلعاقة بجامعة
الشارقة ،فبراير .2019
المُحدِّّثون البارعون في علوم الفلك في القرن التاسع الهجري بحث مقدم (باالشتراك) ،المؤتمر
الدولي الثالث في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين،جامعة الشارقة.2017/12/07 – 05 ،
دور الدراسات العليا في الجريمة و العدالة الجنائية في تحقيق االمن المجتمعي اإلماراتي ،ورشة
علمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة.2017/11/16 ،
األخالق اإلسالمية قوة دافعة للتعايش السلمي ،المؤتمر العالمي الرابع بعنوان التربية اإلسالمية
قوة دافعة للتعايش السلمي والتنمية،جامعة األمير سونكال بتايلند.2017/07/24 ،
الندوة التعريفية األولى لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند المسلمين بجامعة الشارقة،
.2017/01/30
اهتمام علماء الشريعة بالمكتشفات العلمية ،ندوة توظيف المكتشفات العلمية الحديثة في تفسير
النصوص الشرعية ،اكسبو الشارقة.2016/11/21 ،
المرشد األكاديمي االفتراضي ،المؤتمر الخامس والثالثين للمنظمة العربية للمسؤولين عن
القبول و التسجيل في الجامعات بالدول العربية ،جامعة الشارقة.2016/04/21 – 18 ،
متحدث رئيس في ندوة علمية بعنوان :االبتكار منهج شرعي ومطلب حياة ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.2015/11/23 ،
المؤتمر الدولي للقاء عمداء الكليات في اتحاد الجامعات العربية ،جامعة الجزائر .2015/11/10 ،1
الجامعون بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة (باالشتراك) ،المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ
العلوم عند العرب والمسلمين ،والمؤتمر العربي الحادي عشر في علوم الفضاء والفلك ،جامعة
الشارقة .2014/12/11 – 08 ،
المدقق اآللي للقرآن الكريم(المتحدث الرئيسي) ،مؤتمر جامعة طيبة الدولي لتوظيف تقنية
المعلومات في خدمة القرآن الكريم المدينة المنورة ،جامعة طيبة.2013/12/25 – 22 ،
ابتكارات تقنية في خدمة السنة النبوية ،مؤتمر السنة النبوية بين الواقع والمأمول ،جامعة األزهر
بالقاهرة.2012/01/18 – 14 ،
توحيد الصيام في البلد الواحد بين السّنة وعلم الفلك ،توحيد الصيام في ألمانيا ،جامعة غوته،
فرانكفورت.2011/03/13 – 11 ،
المحدثون المروزيون ،مؤتمر علماء مرو  ،المعهد الوطني للمخطوطات ،مرو بتركمانستان 07 ،
– .2010/04/10
معجم المحدثين في العصر السلجوقي ،مؤتمر العصر السلجوقي ، ،عشق أباد بتركمانستان.2009 ،
منهج نجم الدين الحديثي في وصاياه ،المؤتمر السنوي لوزارة الثقافة التركمانية ،وزارة الثقافة
التركمانية ،كوركنج بتركمانستان.2008/09/07 – 03 ،
إسهامات العلماء العرب والمسلمين في النهضة العلمية في العقود الستة األخيرة ،المؤتمر الدولي
األول في تأريخ العلوم عند العرب والمسلمين :أثر العلوم العربية واإلسالمية في خدمة اإلنسانية،
جامعة الشارقة.2008/03/24 ،

.19

.20
.21

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

أضرار الخنزير عند غير المسلمين و طريقة مبتكرة للتعرف على لحم الخنزير ،المؤتمر الدولي
حول اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة ،الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن و السنة
بمكة المكرمة و جامعة فرحات بالجزائر.2008/03/12 – 10 ،
القواعد الفقهية و األحاديث النبوية ،المؤتمر العلمي األول للسنة النبوية ،جامعة اليرموك ،إربد،
.2007/04/18 – 17
منهج ابن كمال باشا في شرح الحديث الشريف من خالل كتابه الفوائد المترعة الحياض في
شرح الرياض ،المؤتمر العالمي عن تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف ،الجامعة
اإلسالمية العالمية ،كوااللمبور بماليزيا.2006/07/17 ،
طبائع أهل مكة و أثرها في إنجاح الدعوة إلى اهلل ،مؤتمر مكة عاصمة الثقافة ،جامعة أم القرى،
مكة المكرمة.2005/09/17 ،
مناهج التعليم الديني بين الجمود و التجديد :الثقافة اإلسالمية أنموذجا ،مؤتمر مناهج التعليم
الديني في العالم اإلسالمي ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،كوااللمبور بماليزيا.2005/09/06 ،
معجم المحدثين المعاصرين علماء و باحثين ،مؤتمر الجهود المبذولة في خدمة السنة ،جامعة
الشارقة.2005/05/04 ،
إجارة الوقف ودورها في التنمية ،مؤتمر الشارقة للوقف اإلسالمي والمجتمع الدولي ،األمانة
العامة للوقف ،جامعة الشارقة.2005/04/25 ،
أسباب الطالق في دولة اإلمارات :دراسة ميدانية ،مؤتمر ظاهرة الطالق ،جامعة الشارقة،
.2004/04/21
عالقة السنة بوحدة األمة ،مؤتمر وحدة األمة اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين ،الجامعة
اإلسالمية العالمية ،كوااللمبور بماليزيا.2003/10/01 ،
مناهج علوم الحديث نظرات ووقفات ،الندوة العلمية الدولية علوم الحديث واقع و آفاق ،كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.2003/04/10 – 08 ،
الحماية البيئية في السنة النبوية ،المؤتمر األول لحماية البيئة ،جمعية أصدقاء البيئة ،العين،
.2003/04/05
العولمة مزايا و أبعاد ،مؤتمر العرب و الغرب ،جامعة فيالدلفيا ،باألردن.2002/08/08 – 06 ،
اختالف قول اإلمام الواحد في الراوي الواحد (ابن حبان نموذجا ) ،مؤتمر التباين المنهجي بين
المتقدمين و المتأخرين في علوم الحديث ،جامعة الكويت ،دولة الكويت.2002/03/06 – 05،
التلفاز و الدور المطلوب ،مؤتمر األمن اإلعالمي ،الديوان األميري ،فندق كراون بالزا ،دولة
الكويت.2011/04/17 – 15 ،

رئاسة الجلسات في المؤتمرات:
.1
.2
.3
.4

17

10

رئيس الجلسة العلمية األولى في الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي اإلسالمي بعنوان "
تقنين المعامالت المصرفية اإلسالمية (معايير – إشكاالت وحلول) ،جامعة الشارقة.2018/10/15 ،
رئيس جلسة في المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي بجامعة الشارقة
في .2015/03/03
رئيس جلسة في مؤتمر الغذاء و الدواء والذي نظمته كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة
الشارقة في .2014/04/16
رئيس جلسة في مؤتمر جامعة طيبة الدولي لتوظيف تقنية المعلومات في خدمة القرآن الكريم،
المملكة العربية السعودية.2013/12/25 – 22 ،

 رئيس جلسة في مؤتمر علوم الحديث و عالقتها بالعلوم األخرى الذي نظمته كلية الشريعة.5
.2013 والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة في
:براءات االختراع
:عدة اختراعات مسجلة في مكتب براءات االختراع بالواليات المتحدة األمريكية
: اختراعات في خدمة القرآن الكريم.1
▪

“Paper Based Touch Book”; USA Patent and Trademark Office (USPTO) App. No.: US61/473,890,
Inventors: Awad Al-Khalaf, Anas Youssef Boubas.

و هو عبارة عن كتاب ناطق باللمس باليد و قد حاز على الميدالية الذهبية في معرض االختراعات العالمي
.2011 بجنيف
 بتكريم من أمير دولة الكويت كأفضل جهاز2011 كما حاز على المركز األول في جائزة الكويت الدولية
.في خدمة القرآن الكريم
▪

“Braille display tablet with automatic scanning, recognizing and converting written text”; USA Patent and
Trademark Office (USPTO) App. No.: US61/622,013, Inventors: Awad Al-Khalaf, Anas Youssef Boubas.

و هو عبارة عن جهاز يحول النص المحفوظ بالذاكرة إلى برايل بآلية تشبه اآليباد ممايخدم القرآن الكريم
 بتكريم من أمير دولة الكويت2012- و غيره وقد حاز على المركز األول في جائزة الكويت الدولية
.كأفضل جهاز في خدمة القرآن الكريم
▪

USPTO App. No.: US12/637,992; "Automatic integrity checking of Qur'an script", co-inventor(s): Anas
Lutfi

وهو عبارة عن المدقق اآللي لطباعة القرآن الكريم و هي أول عملية تشفير للقرآن الكريم على مستوى
2010-  و قد تم تنفيذه وحاز على المركز األول في جائزة الكويت الدولية،الحركة و السكون
.كأفضل تقنية في خدمة القرآن الكريم،
: اختراعات أخرى.2
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

USPTO App. No.: US60/912,718; "Legacy and zakat (alms tax) calculating mechanism using mobile
devices."
USPTO App. No.: US60/868,732; "Transliteration device”, inventor(s): Awad Alkhalaf and Anas Boubas.
USPTO App. No.: US60/896,091; "Non-destructive portable sugar level measurement instrument with
applications in food production and distribution industries", inventor(s): Awad Alkhalaf and Maamar
Bettayeb and Anas Boubas.
USPTO App. No.: US60/943,048; "Portable ultrasonic instrument used to distinguish among pork meat and
meats of other origin”, inventor(s): Awad Alkhalaf and Hussein Elmehdi and Ibrahim Kamel.
USPTO App. No.: US60/943,048; "Portable ultrasonic instrument that can be used to distinguish meats that
were slaughtered from those which were killed using other methods”, inventor(s): Awad Alkhalaf and
Hussein Elmehdi and Ibrahim Kamel.
USPTO App. No.: US12/437,800; "Traffic Congestion Estimation Based on Motion of Cellular Devices”,
inventor(s): Anas Boubas and Awad Alkhalaf
“Effective Reading in the Dark via Exciting an Electric-Field Sensitive Ink”; USA Patent and Trademark
Office (USPTO), US61/119,499 and US12/416,190, Inventors: Awad Husain Al-Khalaf, Anas Youssef
Boubas and Maryam Al-Jallaf.
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شهادة شكر وتقدير من مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا على
تقديم حديث مقهى البحوث حول :تحديات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة،
.2020/02/06
شهادة شكر وتقدير من هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون على تقديم برنامج إذاعي " :علماء
مبتكرون "  ،بشهر االبتكار في مدينة الشارقة.2020/02 ،
جائزة جامعة الشارقة للتميز في البحث العلمي  2015/2014بتكريم من سمو الشيخ حاكم
الشارقة.
جائزة جامعة الشارقة للتميز في البحث العلمي  2012/2011بتكريم من سمو الشيخ حاكم
الشارقة.
المركز األول ألفضل جهاز في خدمة القرآن الكريم لغير المبصرين ،وذلك في جائزة الكويت
الدولية للقرآن الكريم  2012بتكريم من سمو أمير دولة الكويت.
شهادة تقدير من مدير جامعة الشارقة  2012للفوز بالمركز األول في جائزة الكويت الدولية
المذكورة سابقا .
المركز األول ألفضل جهاز في خدمة القرآن الكريم و ذلك في جائزة الكويت الدولية للقرآن
الكريم  2011بتكريم من سمو أمير دولة الكويت.
شهادة تقدير من مدير جامعة الشارقة  2011للفوز بالمركز األول في جائزة الكويت الدولية
المذكورة سابقا .
الميدالية الذهبية في معرض االختراعات العالمي بجنيف  2009عن اختراع الكتاب الناطق باللمس
باليد (باالشتراك).
المركز األول ألفضل تقنية في خدمة القرآن الكريم و ذلك في جائزة الكويت الدولية للقرآن
الكريم 2010م بتكريم من سمو أمير دولة الكويت.
جائزة الكويت الدولية  2010ألفضل تقنية في خدمة القرآن الكريم عن المدقق اآللي للقرآن
الكريم بتكريم من سمو أمير دولة الكويت.
شهادة تقدير من مدير جامعة الشارقة  2010للفوز بالمركز األول في جائزة الكويت الدولية
المذكورة سابقا .
الميدالية الفضية من معرض االختراعات العالمي بجنيف  2009عن ابتكار تم تسجيله في مكتب
براءات االختراع بالواليات المتحدة ،عن القراءة بالظالم من خالل حبر حساس للمجال الكهربائي
(باالشتراك).
الميدالية الفضية من معرض االختراعات العالمي بجنيف  2009عن ابتكار تم تسجيله في مكتب
براءات االختراع بالواليات المتحدة ،حول كشف الزحام من خالل قياس سرعة شريحة الهاتف
المحمول (باالشتراك).
جائزة أفضل مشروع علمي في جامعة الشارقة (باالشتراك) ،ملتقى البحث العلمي الرابع.2008 ،
تكريم من سمو الشيخ حاكم الشارقة في ملتقى البحث العلمي الرابع  2008لتسجيل عدد من
االبتكارات.
تكريم من سمو الشيخ حاكم الشارقة في حفل التخرج  2008/2007للحصول على ميدالية ذهبية
و ميداليتين فضيتين من مغرض االختراعات العالمي بجنيف  ،سويسرا .
الميدالية الذهبية من معرض االختراعات العالمي بجنيف  2008عن ابتكار فكرة أول جهاز يقيس
نسبة وكثافة السكر باألطعمة من خالل الموجات الفوق صوتية (باالشتراك).

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

الميدالية الفضية من معرض االختراعات العالمي بجنيف  2008عن ابتكار فكرة أول جهاز يفرق
بين لحم الخنزير واللحوم األخرى من خالل الموجات الفوق صوتية (باالشتراك).
الميدالية الفضية من معرض االختراعات العالمي بجنيف  2008عن ابتكار فكرة أول جهاز يفرق
بين اللحم المذبوح واللحم الغير مذبوح من خالل الموجات الفوق صوتية (باالشتراك)
جائزة التميز في البحث العلمي من جامعة الشارقة عام  2006بتكريم من سمو الشيخ حاكم
الشارقة.
جائزة أفضل مشروع بحث علمي بجامعة الشارقة عام .2006
شهادة تقدير من المجلس األعلى لألسرة للمساهمة في بعض الفعاليات و البرامج التلفزيونية.
شهادة تقدير من اتحاد جامعات العالم اإلسالمي للمساهمة في اجتماع لجنة الخبراء الخاص
بالجامعة االفتراضية.
شهادة تقديرية من جامعة عجمان للمساهمة في تطوير المناهج الشرعيةالكترونيا وأتمتتها في
حقل التعليم و التعلم للعام .2004/2003

عضوية الجمعيات العلمية وهيئات تحرير الدوريات وتحكيم البحوث العلمية:
 .1رئيس مجموعة الدراسات الحديثية ،جامعة الشارقة منذ .2017
 .2عضو اتحاد المؤرخين العرب ،جامعة الدول العربية ،رقم العضوية. 930 :
 .3عضو الشبكة الدولية لمصادر لغات أوروبا وحوض األبيض المتوسط بفرنسا،

NEMLAR

)(Network for Euro-Mediterranean Language Resources
.4
.5
.6
.7

عضو
عضو
عضو
عضو

جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة ،رقم العضوية.225 :
مركز العدالة الجنائية ،جامعة درهام البريطانية.
مجموعة أبحاث الصوتيات ،جامعة الشارقة.2007 ،
مجموعة بحوث الكتاب والسنة ،جامعة الشارقة.2004 ،

عضوية هيئات التحرير:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو هيئة التحرير بمجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – المدينة المنورة.2020/02 ،
عضو الهيئة االستشارية ،مجلة البرهان ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا .2018/2017
مدير تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية .2012-2010
عضو الهيئة االستشارية للمجلة لمجلة دراسات قرآنية ،جامعة ماالي الماليزية.
مستشار مجلة معالم القرآن و السنة ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا.
عضو الهيئة العلمية واالستشارية في مجلةالصراط ،بجامعة الجزائر ،1الجزائر.

المشاريع العلمية:
 .1مشروع تنافسي مدعوم من جامعة الشارقة حول كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت
المسموع لإلمام أبو مهدي عيسى الثعالبي  :حقيق ودراسة(،باالشتراك) ،تم إنجازه بتاريخ
.2020/03/10

 .2مشروع تنافسي مدعوم من جامعة الشارقة حول :اإلمام الحافظ ابن المفضل المقدسي ت611هـ
وكتابه (األربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين بابا عن أربعين صحابيا ) :دراسة وتحقيق
(،باالشتراك).2018/2017 ،
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 .3مشروع تنافسي مدعوم من جامعة الشارقة حول :معجم مصطلحات الفقه الجنائي اإلسالمي،
(باالشتراك ) ،وتم إنجازه.2013 ،
 .4إسهامات علماء الشريعة في العلوم التجريبية (باالشتراك) ،وتم إغالق المشروع المدعوم من
جامعة الشارقة تحت رقم  110104بتاريخ .2013/12/31
الزيارات العلمية:
.1
.2
.3
.4
.5

زيارة
زيارة
زيارة
زيارة
زيارة

علمية و توقيع اتفاقية مع أكاديمية بلغار بروسيا االتحادية (نوفمبر ) 2019
علمية إلى كوريا الجنوبية بدعم من جامعة الشارقة ( أغسطس )2018
صيفية إلى جامعة بايزيد -تركيا بدعم من جامعة الشارقة ( يوليو )2013
علمية إلى جامعة مدريد بأسبانيا بدعم من جامعة الشارقة (يوليو )2011
علمية إلى جامعة درم ببريطانيا (يوليو )2009

المؤهالت المسلكية (الدورات التدريبية):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

دورة تدريبية بعنوان
دورة تدريبية بعنوان " "B2B Marketing Foundationsمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان " "Google Drive Advanced Tips and Tricksمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Learning Zoomمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Learning to write a Syllabusمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Learning to write a Syllabusمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Managing Virtual Teamsمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Moving Your Class Inline Quickly and Efficientlyمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Outlook: Tips and Tricksمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Project Management Simplifiedمنصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،
دورة تدريبية بعنوان "  "Social Media Marketing: Strategy and Optimizationمنصة  LinkedInالتعليمية،
] "Adobe Captivate Essential Training [2017منصة  LinkedInالتعليمية.2020/07 ،

.2020/07

.12

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
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ورشة عمل على منصة التواصل اإللكتروني  Ms Teamsبعنوان :ربط محتويات مواد المساق
الموجودة في بالكبورد مع الملف اإللكتروني للمساق ،عمادة ضمان الجودة والفعالية المؤسسية،
جامعة الشارقة.2020/05/15 ،
ورشة عمل على منصة التواصل اإللكتروني  Ms Teamsبعنوان :كيفية تأمين االمتحانات على
نظام البالكبورد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،جامعة الشارقة.2020/04/23 ،
ورشة عمل على منصة التواصل اإللكتروني  Ms Teamsبعنوان :كيفية تصميم االمتحانات على
نظام البالكبورد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،جامعة الشارقة.2020/04/11 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Working with Difficult People :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/04/11 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Body Language for Leaders :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/04/07 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Strategic Thinking :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/04/06 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Problem Solving Techniques :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/04/06 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Teaching Techniques: Creating Effective Learning Assessments :منصة
 LinkedInالتعليمية.2020/04/02 ،

.20
.21
.22
.23
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دورة تدريبية بعنوان ،Igniting Emotional Engagement :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/04/02
دورة تدريبية بعنوان ،Developing Adaptability as a Manager :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/04/02
دورة تدريبية بعنوان ،Working from Home Time Management: :منصة LinkedInالتعليمية،
.2020/03/28
دورة تدريبية بعنوان،iOS App Development: Design Patterns for Mobile Architecture :
منصة  LinkedInالتعليمية.2020/03/27 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Creative Thinking :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/03/27 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Time Management Tips: Teamwork :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/03/27
دورة تدريبية بعنوان ،Time Management Tips: Scheduling :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/03/27
دورة تدريبية بعنوان ،Productivity Tips: Using Technology :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/03/26
دورة تدريبية بعنوان ،Productivity Tips: Taking Control of Email :منصة  LinkedInالتعليمية،
.2020/03/26
دورة تدريبية بعنوان ،Prioritizing Your Tasks :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/03/24 ،
دورة تدريبية بعنوان ،Time Management Tips :منصة  LinkedInالتعليمية.2020/03/23 ،
ورشة عمل بعنوان :لغة اإلشارة :التعامل مع الصم ،مركز الموارد لذوي اإلعاقة ،جامعة الشارقة،
.2020/02/20
ورشة عمل بعنوان ،In Action: Tour Workshop Blackboard :عمادة الخدمات المساندة ،جامعة
الشارقة.2020/02/12 ،
دورة تدريبية بعنوان :إدارة القلق في مكان العمل ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/05/31 ،
دورة تدريبية بعنوان :القيادة التنفيذية ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/04/12 ،
دورة تدريبية بعنوان :العمل مع األشخاص الصعبين ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/04/11 ،
دورة تدريبية بعنوان :لغة الجسد للقادة ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/04/07 ،
دورة تدريبية بعنوان :تقنيات حل المشاكل ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/04/06 ،
دورة تدريبية بعنوان :التفكير اإلستراتيجي ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/04/06 ،
دورة تدريبية بعنوان :التفكير اإلبداعي ،منصة  LinkedInالتعليمية.2019/03/27 ،
دورة تدريبية بعنوان :تطوير تطبيقات  :iOSأنماط التصميم للهندسة المعمارية المتنقلة ،منصة
 LinkedInالتعليمية.2019/03/27 ،
ورشة عمل بعنوان :تحقيق معايير االعتماد األكاديمي من خالل الملفات االلكترونية للمساق
والبرامج وأعضاء هيئة التدريس ،جامعة الشارقة.2018/03/22 ،
دورة تدريبية بعنوان :التعليم المدمج ،عشر ساعات تدريبية بمعهد القيادة األكاديمية للتعليم
العالي ،جامعة الشارقة ،2017/11/23 – 22 ،و.2017/12/07
دورة تدريبية بعنوانDevelopment of Innovation, Entrepreneurship, Start up, Spin off, :
 ،Incubation and Accelerationمركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة بالتعاون مع European
 BIC Networkومركز االختراعات األوروبي بملقا ،أسبانيا2017/10/11 – 09 ،
دورة تدريبية بعنوان :المحاضرة الفعالة ،تسع ساعات تدريبية بمعهد القيادة األكاديمية للتعليم
العالي ،جامعة الشارقة.2017/03/08 – 06 ،
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المشاركة في الندوة التعريفية األولى لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند المسلمين،
جامعة الشارقة.2017/01/30 ،
دورات البالكبورد التدريبية حول :إدارة واجبات الطلبة الكترونيا في ال  ،Blackboardالتقدير
باستخدام قواعد التقدير ،إدارة تقييم الطالب إلكترونيا في ال ،Blackboardجامعة الشارقة  ،فصل
الخريف .2017/2016
ورشة عمل تدريبية حول ،Blackboard Collaborate :جامعة الشارقة ،فصل الخريف .2017/2016
ورشة عمل حول :تفعيل وتوثيق معايير ضمان الجودة واالعتماد في البرامج والمساقات ،عمادة
ضمان الجودة والفعالية المؤسسية ،جامعة الشارقة.2016/06/05 ،
ورشة عمل تدريبية حول :دور العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في دعم العملية
التعليمية واالعتماد األكاديمي ،عمادة ضمان الجودة والفعالية المؤسسية ،جامعة الشارقة،
.2015/11
دورة تدريبية بعنوان :التميز القيادي ومهارات التغيير والتخطيط االستراتيجي 25 ،ساعة تدريبية،
جامعة الشارقة.2015/06/04 – 05/31،
دورة تدريبية حول :النظم واللوائح الجامعية ألعضاء الهيئة التدريسية 6 ،ساعات تدريبية ،جامعة
الشارقة.2015/06/10 – 08 ،
ورشة عمل حول :مخرجات تعلم الطلبة و التقويم ،يوم واحد ،جامعة الشارقة.2015/03/05 ،
ورشة عمل حول :تقويم مخرجات التعلم وبناء االختبارات ،يوم واحد ،جامعة الشارقة،
.2013/11/09
ورشة عمل حول :منظومة المؤهالت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج ،يوم واحد ،جامعة
الشارقة.2013/09/17 ،
ورشة عمل حول :إعداد تقارير أداء المساق والبرنامج األكاديمي ،يوم واحد ،جامعة الشارقة،
.2012/06/06
شهادة المحكم التجاري اإلسالمي المعتمد ،المركز الدولي للتحكيم.2012/05/24 ،
دورة تدريبية عن الكورس جني ،يوم واحد ،جامعة الشارقة.2009 ،
دورة تدريبية عن البالكبورد ،يوم واحد ،جامعة الشارقة.2008 ،
ورشة عمل عن الخطة االستراتيجية ،ثالثة أيام ،جامعة الشارقة.2007 ،
ورشة عمل عن التقويم و القياس ،ثالثة أيام ،جامعة الشارقة.2007،
دورة تدريبية حول :ال ،luminance & bannerيومان ،جامعة الشارقة.2006 ،
دورة تدريبية بعنوان :إدارة الوقت 3 ،أيام ،جامعة الشارقة.2005 ،
دورة تدريبية بعنوان :صناعة القرار ،أسبوع ،ألفا داتا ببريطانيا باالشتراك مع جامعة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا.2004 ،
دورة تدريبية بعنوان :البرمجة اللغوية العصبية ،أسبوع ،ألفا داتا ببريطانيا باالشتراك مع جامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا.2004 ،
دورة تدريبية بعنوان :التخطيط االستراتيجي ،أسبوع ،ألفا داتا ببريطانيا باالشتراك مع جامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا.2004 ،
دورة تدريبية بعنوان :فن القيادة ،أسبوع ،ألفا داتا ببريطانيا باالشتراك مع جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا.2004 ،
دورة تدريبية تنشيطية بعنوان ،Blackboard learning system :معهد .2004 ،EdTech
شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي .2003/06/26 ،ICDL
دورة تدريبية تنشيطية بعنوان :مهارات التعامل مع اآلخرين ،جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا،
.2003
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.1998 ،Creativity Academy
دورة تدريبية بعنوان :عالمات الترقيم و التنقيط ،أسبوعان ،جامعة الكويت.1997 ،
دورة تدريبية بعنوان :نظام تشغيل الحاسوب  Windowsو ، Wordأسبوعان ،جامعة الكويت.1996 ،
دورة تدريبية بعنوان :تطبيقات الحاسوب في علم الحديث و القرآن الكريم  ،أسبوعان ،جامعة
الكويت.1996 ،
دورة تدريبية بعنوان :نظم تشغيل الحاسب اآللي ،أسبوعان ،جامعة الكويت.1996 ،
دورة تدريبية بعنوان :أسلوب اكتساب الخبرة المتكاملة في التدريس ،سنة ،وزارة التربية ،الكويت،
.1993
دورة تدريبية بعنوان :المعارف و المهارات التي يتطلبها علم التجويد 30 ،ساعة ،وزارة التربية،
الكويت.1992 ،
دورة التأهيل التربوي 30 ،ساعة ،وزارة التربية ،الكويت.1992 ،

