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  .دكتوراه في الحديث الشريف وعلومه:   الدرجــة

  .ريف وعلومه أستاذ دكتور في الحديث الش:الدرجة العلمية
  . محافظة شمال غزة– شارع الصفطاوي – حي عباد الرحمن :العـنــوان

   .٢٨٦٠٧٠٠: العمل٠٥٩٤٦٥٥٥٠:،جوال٢٨٧٦٢٢٤:المنزل:الهاتــف

  ps.edu.iugaza.mail@eradwan   :  البريد اإللكتروني
  

  : المؤهالت العلمية 

  .١٩٨٥ يوليو – غزة –الجامعة اإلسالمية . بكالوريوس أصول الدين – ١
  .١٩٨٨  – عمان –الجامعة األردنية .  دبلوم التأهيل التربوي– ٢
  .١٩٩١يناير –عمان–الجامعة األردنية.  ماجستير في الحديث الشريف وعلومه– ٣
 –اإلسـالمية   جامعة القرآن الكريم والعلوم     .  دكتوراه في الحديث الشريف وعلومه     - ٤

  .١٩٩٥فبراير   –السودان 
  . م٢٠٠٤عليان الحولي .  حاصل على منحة البحث العلمي باالشتراك مع د-٥
  م ٢٠٠٥ حاصل على جائزة البحث العلمي للعلوم اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية لعام -٦
  . م٢٠٠٥ حاصل على منحة البحث العلمي لعام -٧
  م٢٠٠٦لحديث الشريف وعلومه لعام  حاصل على درجة األستاذية في ا-٨
  

  

   :اللغات 
                       . ممتاز  اللغة العربية-
  .جيد: اللغة اإلنجليزية  -

  



  
  : األبحاث العلمية المحكمة

  

  نوع النتاج  السنة  مكان النشر  اجــالنت  م

اختالط سعيد بن إياس الجريري، دراسة تطبيقية في صـحيح            .١
  .عة اإلسالمية، المجلد الثامن، العدد األولالبخاري، مجلة الجام

  مجلة منفرد  ١٩٩٩  مجلة الجامعة اإلسالمية

األحاديث المرفوعة في نزول المسيح عليه السالم في الكتـب            .٢
  .الستة ومسند أحمد

  مجلة منفرد  ٢٠٠٠  مجلة الجامعة اإلسالمية

حديث أبي هريرة في نزول المسيح عليـه الـسالم، دراسـة              .٣
  . تحليليةموضوعية

  مجلة منفرد  ٢٠٠٠  مجلة الجامعة اإلسالمية

  مجلة منفرد  ١٩٩٩  مجلة الجامعة اإلسالمية   .سعيد بن إياس الجر يري اختالطه ومروياته في صحيح مسلم  .٤

الشرك باهللا وقتل النفس وعقـوق     ( ما تواتر من حديث الكبائر        .٥
  .الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور

  مجلة منفرد  ٢٠٠٣  عة اإلسالميةمجلة الجام

  مجلة منفرد  ٢٠٠١  مجلة الجامعة اإلسالمية  .حصين بن عبد الرحمن السلمي اختالطه ومروياته في صحيح مسلم  .٦

  مجلة منفرد  ٢٠٠٥  مجلة الجامعة اإلسالمية  .مرويات إحراق أبي بكر للفجاءة السلمي، جمع ودراسة ونقد  .٧

باالشتراك . لنبوي الشريف وإيراده  فوائد أسباب ورود الحديث ا      .٨
  .نزار عبد القادر ريان/ مع الدكتور

 –صحيفة دار العلوم 
  مجلة مشترك  ٢٠٠٥  القاهرة

" نشأتها وتأريخها ودرجة كل مرتبـة     "مراتب الجرح والتعديل      .٩
  .نزار عبد القادر ريان  / باالشتراك مع الدكتور

  مجلة مشترك  ٢٠٠٥  رابطة األدب الحديث

 دراسة تحليلية تربوية، باالشتراك مع      –قل في السنة النبوية     الع  .١٠
وحائز على منحـة البحـث      . عليان عبد اهللا الحولي   / الدكتور

   .العلمي بالجامعة اإلسالمية

  مجلة الجامعة اإلسالمية
  مجلة مشترك  ٢٠٠٥

فكر الشهادة واإلمام الشهيد أحمد ياسين، قدم لمـؤتمر اإلمـام             .١١
ن، بكليـة اآلداب بالجامعـة اإلسـالمية        الشهيد أحمـد ياسـي    

  .م٣/٢٠٠٥

  مؤتمر كلية اآلداب
  مؤتمر منفرد  ٢٠٠٥

اإلعالم النبوي ودوره في خدمة الدعوة اإلسالمية، وحائز على           .١٢
منحة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، قدم لمؤتمر الـدعوة         
اإلسالمية ومتغيرات العصر بكلية أصـول الـدين بالجامعـة          

  .٤/٢٠٠٥اإلسالمية

  مؤتمر الدعوة اإلسالمية

  مؤتمر منفرد  ٢٠٠٥



مقرر على المستوى   ،  ٣ط كتاب دراسات في الحديث الشريف،      .١٣
الرابع كمتطلب جامعي بالجامعة اإلسالمية، باالشـتراك مـع         

  .أحمد أبو حلبية: الدكتور
  غير محكم  ٢٠٠٤  الجامعة اإلسالمية

كتاب قواعد وطرق تخريج الحديث، مقـرر علـى المـستوى         .١٤
الثاني بكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية، باالشتراك مـع         

  . بو شعرطالب أ: الدكتور
  كتاب محكم  ٢٠٠٥  الجامعة اإلسالمية

منهج الحكم على األسانيد، مقرر على المستوى الثـاني بكليـة       .١٥
: أصول الدين بالجامعة اإلسالمية، باالشـتراك مـع الـدكتور        

  .طالب أبو شعر
  منشور  ٢٠٠٦  الجامعة اإلسالمية

  مجلة منفرد  ٢٠٠٦  اإلسالمية الجامعة   هشيم بن بشير تدليسه ومروياته في صحيح البخاري  .١٦

فـي  ) دحـيم (منهج اإلمام عبد الرحمن بن إبراهيم الدمـشقي           .١٧
  توثيق الرواة

  مجلة منفرد  ٢٠٠٦  الجامعة اإلسالمية 

نزار ريـان،   . د.السنة النبوية وأثرها في حياة العالم المجاهد أ         .١٨
مؤتمر   ٢٠٠٩  الجامعة اإلسالمية  باالشتراك مع هبة فرج اهللا

  كمشتر

طالب أبـو   . كتاب دراسات في السيرة النبوية باالشتراك مع د         .١٩
  شعر

  كتاب منشور  ٢٠٠٨  الجامعة اإلسالمية

  
  : الخبرة العلمية

 مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة األردنية أثناء الدراسة لمرحلـة الماجـستير سـنة               – ١
  .ونصف

  . حتى تاريخه١٩٩١ول  التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة من الفصل األ– ٢
  

  :النشاط العلمي اآلخر 

  .  التدريس واإلشراف على العديد من طالب الماجستير– ١
  . تحكيم العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة- ٢
  . تحكيم العديد من أبحاث الترقية لدرجة المشارك– ٣
  . المشاركة في العديد من المؤتمرات والورش العلمية واإلدارية-٤
  



  :عمل اإلداري والوظيفيال

 رئيساً لقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالجامعـة اإلسـالمية بغـزة مـن                – ١     
  .م١/١٠/١٩٩٩ حتى تاريخ ١/١١/١٩٩٧

  .١٩٩٦ عضواً في لجنة تقييم الدراسات المسائية لسنة -٢
  .١٩٩٨ عضواً في لجنة القوانين بالجامعة سنة – ٣
  . ١٩٩٧/١٩٩٨ين بالجامعة اإلسالمية بغزة سنة  رئيساً للجنة العامل- ٤

  .١٩٩٩/٢٠٠١ رئيساً لنقابة العاملين بالجامعة اإلسالمية بغزة سنة - ٥
  .٢٠٠٥ إلى ٢٠٠١عميداً للمكتبات بالجامعة اإلسالمية من  – ٦
   .٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٧ عميداً لشئون الطلبة – ٧
  .٢٠٠٥ وحتى ١٩٩٧ رئيساً للجنة حي عباد الرحمن الخيرية من سنة - ٧
  .٢٠٠٥ وحتى ١٩٩٨ نائباً لرئيس لجنة زكاة حي عباد الرحمن من سنة - ٨
  . داعيةً وخطيباً في مساجد ومؤسسات محافظتي غزة والشمال– ٩

  . عضواً في رابطة علماء فلسطين– ١٠
  . عضواً في جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية-١١

  

  :خبرات تدريبية
 ساعة تدريبية، لمـدة تـسعة شـهور بالجامعـة     ٣٥٠اإلنجليزية مدته   برنامج في اللغة     -

  .اإلسالمية
  .Windows & Dos:دورة في -

  .مهارات الطباعة:  دورة في-
  .اإلنترنت والبريد اإللكتروني: دورة في -
  .تصميم صفحات إنترنت: دورة في   -    
  . Power Point:  دورة في-    
  ).مقيم خارجي للبرامج األكاديمية (-مقيم موضوع أكاديمي  إعداد - دورة في الجودة -    

  .التخطيط وإعداد الخطط اإلستراتيجية:  دورة في-
  .القيادة وإدارة االجتماعات وإدارة الوقت:  دورة في-



  . وإعداد المساقات االلكترونية من الجامعة اإلسالمية بغزةWeb CTدورة في برنامج -
  .  ببريطانيا Middle Six من جامعةWeb CTء في برنامجدورة متقدمة إلعداد خبرا -
  . المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية-

 


