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 الة الغوث لالجئين بمعسكر أنييت دراستي االبتدائية واإلعدادية في مدارس وك
   .الشاطئ

  م .1979أنييت دراستي الثانوية بمدرسة فمسطين عام   
  م .1979التحقت بالجامعة اإلسالمية بغزة في كمية أصول الدين عام   
  حصمت عمى درجة البكالوريوس بتقدير )امتياز( مع مرتبة الشرف ، األول عمى خريجي

   م .1984جميع كميات الجامعة اإلسالمية في يونيو عام 
 بالسودان  حصمت عمى درجة الماجستير في التفسير وعموم القرآن من جامعة أم درمان

   م .1991في يونيو 
  حصمت عمى درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية في فبراير

   م .2222
 م2212-6-1االسالمية بغزة بتاريخ  ستاذ مشارك من الجامعةأعمى درجة  حصمت. 
  م.2215-9-6 من الجامعة االسالمية بغزة بتاريخدكتور  ستاذأحصمت عمى درجة 

 : النشاطات البحثية

    معمومات النشر المؤلفون النشاط البحثي    م
ُنشر في مجمة الجامعة     د. رياض قاسم   ختم القرآن الكريم عند السمف    1  

، المجمد الثامن اإلسالمية
عشر، العدد األول، يناير 

    م2212
الزنا عواقبو وسبل الوقاية منو في ضوء     2  

   الكريمالقرآن 
   د. رياض قاسم

    

نشر في مجمة الجامعة 
 2العدد  16اإلسالمية المجمد 

    م2228يونيو 
تفسير سورة الرعد بالقراءات العشر     3  

   المتواترة
   د. رياض قاسم
    أ. ىيفاء رضوان

    شر في مجمة الحكمةنُ 

تفسير سورة الفرقان بالقراءات العشر     4  
   المتواترة

   د. رياض قاسم
    أ. ىدى جاد اهلل

شر في مجمة الجامعة نُ 
العدد  16اإلسالمية المجمد 

    م2228األول يناير 
نشر في مجمة الجامعة    د. رياض قاسمدعوة القرآن إلى إصالح األسرة     5  
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العدد  16المجمد  اإلسالمية     أ. فايز أبو عمرة   والمجتمع
    م2228األول يناير 

   د. رياض قاسم   القراءات القرآنية وأثرىا في التفسير    6  
    أ. عماد الشريف

    شر في مجمة الحكمةنُ 

التحديات التي تواجو المغة العربية     7  
   ودور القرآن الكريم في التصدي ليا

   د. رياض قاسم
أ. عبد الحميد 

    الفيراني

نشر في كتاب المؤتمر 
الثاني بكمية العممي الدولي 

أصول الدين )اإلسالم 
والتحديات المعاصرة( شير 

    م4/2227
دراسة  -مناسبة الفواصل آلياتيا     8  

تطبيقية لنماذج من آيات القرآن 
  الكريم

، رياض قاسم د.  
 عقيالن أحمد  أ.طارق

نشر في مجمة العموم ُقبل لم
-كمية اآلداب -اإلنسانية 

جامعة البحرين _ مممكة 
-1-4بتاريخ  البحرين .
 م 2211

المكي والمدني وكيف لمداعية أن  9
يستفيد منيما في مجال الدعوة الى اهلل 

 تعالى 

مجمة جامعة قبل لمنشر في  د. رياض قاسم  
فمسطين لألبحاث والدراسات 

، م 2213-6-8بتاريخ 
ونشر في العدد السابع 

 م.2214يوليو 
الداعية اإليجابي في ضوء القرآن  12

 الكريم 
قبل لمنشر في مجمة   رياض قاسم د. 

 الجامعة اإلسالمية بتاريخ
ونشر   م62-11-6112

المجمد  -في العدد الثاني
 . -الثاني والعشرون 

 الظواىر البالغية في سورة الُمْمك   11 
 دراسة تفسيرية تحميمية

 د. رياض قاسم 

 

 ل لمنشر في مجمةقب
الجامعة اإلسالمية في 

العدد األول المجمد الثالث 
-62 بتاريخ والعشرون .

 م.11-6112
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القرآن الكريم والشعر دراسة قرآنية  12
 موضوعية

قبل لمنشر في مجمة الحكمة  د. رياض قاسم 
ه الموافق 22/4/1435
 م.25/2/2214

مستقبل الصراع اإلسالمي الصييوني  14
 الكريمفي فمسطين في ضوء القرآن 

 د. رياض قاسم 

 

-6-24قبل لمنشر بتاريخ 
نشر في كتاب و م 2214

المؤتمر العممي الدولي 
السادس بكمية أصول الدين 
)استشراف مستقبل الصراع 
اإلسالمي الصييوني في 
-2فمسطين( الذي عقد في 

 م. 3-11-2214
منيج اإلمام الشوكاني في اختيار  13

 القراءات وترجيحيا والحكم عمييا من
خالل تفسيره فتح القدير الجامع بين 

 فني الرواية والدراية

 د. رياض قاسم 

أ. عبد الباسط 
 األسطل

في مجمة جامعة  قبل لمنشر
-11-13بتاريخ  األقصى
 م.2214

منيج اإلمام الشوكاني في توجيو  15
القراءات من خالل تفسيره فتح القدير 

 الجامع بين فني الرواية والدراية

 د. رياض قاسم 

أ. عبد الباسط 
 األسطل

قبل لمنشر في مجمة 
فمسطين لألبحاث والدراسات 

 م.2214-12-6بتاريخ 

  الكريم سعادة في القرآنال  16
 

د. رياض قاسم                           
 أ. رىيفة إبراىيم

قبل لمنشر في موسوعة 
كرسي  التفسير الموضوعي،

القرآن الكريم وعمومو، 
جامعة الممك سعود، كمية 

التربية، قسم الثقافة 
المممكة العربية  اإلسالمية،
-2-26، بتاريخ السعودية
 .ه 1436

 د. رياض قاسم الوقت في القرآن الكريم 17
 أ. بياء حسن زعرب

قبل لمنشر في موسوعة 
التفسير الموضوعي، كرسي 
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القرآن الكريم وعمومو، 
الممك سعود، كمية  جامعة

التربية، قسم الثقافة 
اإلسالمية، المممكة العربية 

-6-23السعودية، بتاريخ 
 ه .1436

 د. رياض قاسم االستدراج في القرآن الكريم 18
 أ. بياء حسن زعرب

قبل لمنشر في موسوعة 
التفسير الموضوعي، كرسي 

القرآن الكريم وعمومو، 
جامعة الممك سعود، كمية 

التربية، قسم الثقافة 
اإلسالمية، المممكة العربية 

بتاريخ السعودية، 
 .ه25/7/1436

 د. رياض قاسم االقتصاد في ضوء القرآن 19
 أ. بياء حسن زعرب

في موسوعة قبل لمنشر 
الموضوعي، كرسي التفسير 

القرآن الكريم وعمومو، 
جامعة الممك سعود، كمية 

التربية، قسم الثقافة 
اإلسالمية، المممكة العربية 

، بتاريخ السعودية
 ه.7/8/1436

 د. رياض قاسم أىل الكتاب في القرآن الكريم 22
 أ. بياء حسن زعرب

في موسوعة قبل لمنشر 
التفسير الموضوعي، كرسي 

وعمومو، القرآن الكريم 
جامعة الممك سعود، كمية 

التربية، قسم الثقافة 
المية، المممكة العربية اإلس

 .السعودية
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حماية النساء واألطفال والشيوخ في  21
النزاعات المسمحة في الشريعة 

 اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 أ. د. رياض قاسم
 د. نمر أبو عون

 كتاب مؤتمر قبل لمنشر في
 في اإلنساني الدولي القانون
 اإلسالمية الشريعة َضْوء

 التطبيق ضمانات
 المعاصرة والتحديات

 الشريعةالمنعـقد بكمية 
 الجامعة في والقانون

 بغزة اإلسالمية

 25 – 24 في الفترة:
تشرين األول/ أكتوبر 

 م2215

 

 

 سجل الخبرات 

    مكانها    مدتها    نوع الخبرة
- 7/9/1985      بكمية أصول الدين  معيد

1/8/1991    
    الجامعة اإلسالمية

 – 1/9/1991      بكمية أصول الدين  مدرس
    م21/2/2222

    الجامعة اإلسالمية

    الجامعة اإلسالمية 2212\5–م 22/2/2222     بكمية أصول الدين  أستاذ مساعد
    اإلسالمية الجامعة م5/9/2215  -1/6/2212    الدين أستاذ مشارك بكمية أصول

   الجامعة اإلسالمية  حتى تاريخوم 2215-9-6    الدين بكمية أصول دكتورأستاذ 
مشرفًا لمدراسات العميا بكمية أصول 

 الدين
16/9/2223- 
   م31/8/2225

    الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالميةم ـ حتي 1/9/2225   نائبًا لعميد كمية أصول الدين
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 م32/8/2213
الجامعة اإلسالمية   تحكيم أبحاث عممية

بغزة، وجامعة األقصى، 
ووزارة األوقاف والشؤون 
الدينية، وجامعة الممك 

 سعود
عضو في لجنة التحكيم   التحكيم الشرعي 

الشرعي التابعة لرابطة 
 عمماء فمسطين

 الجامعة اإلسالمية بغزة  المشاركة في عدة مؤتمرات عممية
الجامعة اإلسالمية   من األيام الدراسيةالمشاركة في العديد 

 بغزة، ومؤسسات أخرى
الجامعة اإلسالمية   المشاركة في ورش عمل عديدة

 بغزة، ومؤسسات أخرى
مشرف خارجي، جامعة   اإلشراف عمى ثالث رسائل دكتوراة

 طرابمس بمبنان
اإلشراف عمى العديد من رسائل 

   الماجستير
   الجامعة اإلسالمية     

     الجامعة اإلسالمية      مناقشة العديد من رسائل الماجستير
 غزةـ تمفزيون فمسطين      عقد برامج في اإلذاعة والتمفزيون

 تمفزيون األقصى
ذاعة األقصى  وا 

العديد من الدورات المشاركة في 
  العممية

 دورات في إعداد الخطباء.  -1
  دورات في إعداد الدعاة -2
   التالوة .دورات في أحكام  -3
 مشروع إعداد الدعاة . -4

 رابطة عمماء فمسطين 
 

دار القرآن الكريم 
 والسنة

جمعية رواد لمتنمية 
 البشرية



 

8 

 

 ىيئة فمسطين الخيرية مشروع إعداد الداعيات .  -5
 ومؤسسات أخرى

 

 الدورات التدريبية التي شاركت في تقديمها :

 خطباء. الدورات في إعداد   -1
 دورات في إعداد الدعاة. -2
   دورات في أحكام التالوة . -3
 عداد الدعاة .مشروع إ -4
 عداد الداعيات . مشروع إ -5

   الدورات التي حصمت عميها :

 دورة في ميارات التدريس الجامعي . -1
   .   WEBCTدورة تدريبية لممدرسين  -2
  + إنترنت .   WINDOWSدورة  -3
 استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني . -4
 دورة في التخطيط االستراتيجي .  -5

   عضوية في جمعيات عممية ومهنية :

   عضو في رابطة عمماء فمسطين . -1
   عضو في جمعية القدس لمبحوث والدراسات اإلسالمية . -2
   عضو في الجمعية اإلسالمية . -3

   رسالة ماجستير( وىي :  27: )الرسائل العممية التي تم اإلشراف عميها 

لمباحث ) حسن   م .26/1/2224*  دراسة تحميمية وموضوعية –النمل تفسير سورة  -1
  .محمد البمبيسي (

م 16/8/2224  * دراسة قرآنية موضوعية –اإلصالح وأثره عمى الفرد والمجتمع  -2
  .لمباحث ) فايز حسان أبو عمرة (
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 – الشعراء –الفرقان  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سور )النور  -3
  .لمباحثة ) ىدى رشيد جاد اهلل (  م.32/9/2226* النمل( 

 –الروم  –العنكبوت  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سور )القصص  -4
  .(لمباحثة )وفاء مصباح حسونة  م .22/11/2226 * األحزاب( –السجدة  –لقمان 

 سورة الزمر حتى نياية سورة محمدتفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل  -5
  .(لمباحث ) عماد شعبان الشريف م .24/2/2227 *

إبراىيم  –الرعد  –يوسف  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سور )ىود  -6
  .(لمباحثة )ىيفاء عبد الرؤوف رضوان م .24/3/2227 * النحل( -الحجر  –

اءات من خالل تفسيره فتح القدير الجامع بين فني منيج اإلمام الشوكاني في عرضو لمقر  -7
  .(لمباحث ) عبد الباسط محمد األسطل  م .3/2/2228  * الرواية والدراية

لمباحثة )   .م11/2228/ * دراسة موضوعية –آفات النفس كما يصورىا القرآن الكريم  -8
  .(نعيمة عبد اهلل البرش

لمباحث ) ناصر   م .1/6/2229 * موضوعيةدراسة  –النجاة في ضوء القرآن الكريم  -9
  .(محمد معروف

 دراسة تطبيقية لسورة األنعام –المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -12
 .لمباحث ) طارق أحمد عقيالن(  م .2/9/2229 *
  دراسة موضوعية –سعادة اإلنسان في القرآن الكريم  -11

  .لمباحثة ) رىيفة موسى إبراىيم (  م11/11/2229 *
 دراسة موضوعية –فضل محمد صمى اهلل عميو وسمم وأمتو في القرآن الكريم  -12

 لمباحث ) محمد عبد الخالق خمة (   م .7/11/2229* 
دراسة تطبيقية من سورة محمد صمى  -المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -13

لمباحث ) نمر محمد أبو  2212\8\28  * اهلل عميو وسمم حتى نياية سورة الرحمن
  .(عون

 2212\4\25*   دراسة قرآنية موضوعية -القوة أنواعيا ومقوماتيا وآثارىا  -14
  .لمباحث ) خالد محمد الحواجري (

 دراسة موضوعية -الوقت وميادينو وادارتو في ضوء القرآن الكريم  -15
  .لمباحثة ) رنا محمد حمدان ( 2211\7\5 * 

لمباحثة  2211\7\22 * دراسة موضوعية-ريم لفظة القرآن في القرآن الك -16
  .(جمالت عيد أبو ناصر)
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 2212\7\14 * دراسة قرآنية موضوعية -طغيان الحكام وخفة الشعوب  -17
  .لمباحث ) عاطف محمد المحام (

 2211\11\16 *اإلمام السمرقندي ومنيجو في القرآت في تفسيره بحر العموم -18
  .(لمباحث ) محمد عبد الشفوق األسطل

 منيجيات اإلصالح والتغيير في ضوء سورة عبس . دراسة موضوعية تطبيقية -19
  .(بتسام ديب سمورالمباحثة )  2211\12\26 *
م لمباحث 2212\5\22* دراسة موضوعية  –القيادة في ضوء اآليات القرآنية  -22

 .)محمود أحمد األسطل(
إيمان لمباحثة ) .2212\9\11* دراسة موضوعية  –النور في السياق القرآني  -21

  .(عمي السيد
لمباحث ) بياء  2213\1\19 *دراسة ونقد  –أثر الفكر الصوفي في التفسير  -22

  .(حسن زعرب
-3-2 * دراسة موضوعية –منيجيات اإلصالح والتغير في سورة األعراف  -23

  .لمباحثة )سناء عبد الوىاب أبو الجديان( . 2213
عمران آل –الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب السابع من القرآن الكريم  -24

  .(لمباحث ) إبراىيم داوود درغام 2213\8\27*  (93-172)
م لمباحثة 25/2/2214دراسة موضوعية *  –الغفمة في ضوء القرآن الكريم  -25

  .)ايمان صالح الرياشي(
م لمباحثة 2214-12-1*  موضوعيةاسم الرحمن في القرآن الكريم _ دراسة  -26

 . ()مرام محمود زعرب
 16/11/2214 * القرآن الكريم _ دراسة موضوعية أعضاء جسم اإلنسان في -27

 لمباحث عمي فرج عاشور.
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الثاني عشر من القرآن الكريم من سورة  -28

 .لرحمن أبو سخيمة () منال عبد ا ةلمباحث 2215-4-1 *( 81-27المائدة اآلية ) 
 
 

 رسائل( وهي : 3)رسائم اندكتىراة انعهميت انتي قيد اإلشراف ) مشرف خارجي( : 

في القرآن الكريم، لمطالب: طارق  دراسة تفصيمية وموضوعية لسور الحواميم السبعة -1
 جامعة طرابمس. أحمد عقيالن،
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لمطالب: محمد  دراسة موضوعية، –التكذيب وعقوبتو وعالجو في ضوء القرآن الكريم  -2
 كمال سالم ديب، جامعة طرابمس.

عالئيا، لمطالب: إسالم ديب بكر قنيطة،  -3 منيج القرآن الكريم وأثره في إيقاظ اليمم وا 
 جامعة طرابمس.

 

   ( وىي :أربعة رسائل) رسائل الماجستير العممية التي قيد اإلشراف :

 لمباحث: عبد اهلل محمد الجمل.حقوق اإلنسان في زمن الحرب )دراسة قرآنية موضوعية(  -1
 الوسائل الوقائية لحماية األموال في القرآن الكريم، لمباحث عبدالحميد ماجد زقوت. -2
 الثقة باهلل في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية( لمباحثة عطاء طمعت الموح. -3
 24 )من اآلية الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الثاني عشر من القرآن الكريم -4

 .نشراح محمد عفانةمن سورة يس( لمباحثة ا 27ى اآلية من سورة سبأ إل
 

  رسالة( وىي: 35) رسائل الماجستير العممية التي شاركت في مناقشتها كممتحن :

لمباحث ) عودة   م .4/4/2221 * عوامل ارتقاء األمم وانحدارىا في ضوء القرآن الكريم -1
  .(أبو مصطفى

باحث ) فتحي عبد لم  م .5/5/2222 * دراسة موضوعية – الماء في القرآن الكريم -2
  .(العزيز العبادسة

  منيج الشيخ السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -3
  .(لمباحث ) ناصر العبد المرنخ  م .3/8/2222 *

)وائل لمباحث   م .21/2/2225 *  دراسة قرآنية موضوعية –الشيطان خطواتو وغاياتو  -4
  .(عمر بشير

 مريم(  –الكيف  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سور )اإلسراء  -5
   .(لمباحثة ) آمال خميس حماد م .22/5/2226* 

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سورتي األنعام واألعراف -6
  .(لمباحثة )فاتنة توفيق السكني  م .6/11/2226 * 

لمباحث ) أحمد   م .9/2/2228 * اإلعجاز التشريعي آليات الحج في القرآن الكريم -7
  .(محمد الكرونز
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الصافات  –يس  –فاطر  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل سورة سبأ  -8
  .(لمباحث ) سامي خميل رضوان  م.8/3/2229*  ص –

  .لمباحثة ) زينب حسين أبو مور(  .م 27/5/2229 *  السرائر في ضوء القرآن الكريم -9
 * دراسة موضوعية –البناء العقمي في ضوء القرآن الكريم  -12

 لمباحثة ) ميساء كمال قمجة (   م11/8/2229
 م2/12/2229 *دراسة قرآنية موضوعية –الخسارة أسبابيا وسبل الوقاية منيا  -11

  .(لمباحثة ) سمية عبد السالم الموح
لمباحثة ) نادية سميم  2221\9\19* منيج اإلمام محمد أبي زىرة في التفسير  -12

  .(الدريممي
دراسة تطبيقية من سورة الشورى حتى  -المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -13

  .(لمباحث ) محمد كمال ديب 2211\1\22 * نياية سورة األحقاف
لمباحثة  2212\1\14  * دراسة موضوعية -اإلرسال في ضوء القرآن الكريم  -14

  .(يسرى عبد الفتاح أبو جاسر)
 142ة دراسة تطبيقية لسورة البقرة من آي -المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -15

  .(. لمباحث) نور الدين محمد عقيالن. 2212\8\7  * .إلى نياية السورة
 والسبع المثانيمنيج الشيخ األلوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن  -16

  .(لمباحث )عبد اهلل ربيع جنيد 2212\7\28 * 
 دراسة تطبيقية لسورتي يونس وىود  -المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -17

  .(لمباحث ) ىاني محمد أبو شنب 2229\12\19  *
دراسة تطبيقية في سورة األنعام  -أثر اختالف األعراب في تفسير القرآن الكريم  -18

  .(لمباحث ) سامي طراف األسطل..  2212\12\8*  واألنفال واألعراف
و بيقية لسورة لقمان والسجدة ، دراسة تط-المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -19

  .(لمباحثة ) فاطمة محمد شمدان 2212\5\32*  الصافات ، صو  يس
 دراسة تطبيقية لسورة البقرة -المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتيا  -22

  .(لمباحث ) أحمد محمد المنيراوي 2212\4\24 *
لمباحثة  2211\7\23 * دراسة موضوعية -الصحبة في ضوء القرآن الكريم  -21

  .(أسماء وجيو أبو صفية)
 دراسة موضوعية -اإلعجاز العممي في آيات بداية الكون ونيايتو  -22

 لمباحثة ) ىبة سعيد فارس ( . 2211\7\6 *
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الواقعة إلى من سورة -دراسة تطبيقية -نية وآياتيارآالمناسبة بين الفواصل الق -23
 .. لمباحث ) عامر عالم الوحيدي( 2211\4\13* نياية سورة التحريم 

.لمباحث ) فادي  2212\1\8 *آيات الرقية الشرعية _ دراسة قرآنية موضوعية  -24
  .(أحمد أبو ذوابة

. لمباحث  2212\5\26 * الغواية في ضور القرآن الكريم _ دراسة موضوعية -25
 .)حسن مرزوق سمور(

. لمباحثة ) رحمة فرج   2212\7\1 * سورة الفتح _ دراسة تحميمية موضوعية -26
 .حجو(

 منيجيات االصالح والتغيير في سورتي يونس وىود _دراسة موضوعية  -27
 . لمباحثة ) إيمان محمود الفرا ( . 2212\7\28 *
 يدة أىل السنة والجماعةموقف غالة الصوفية من النبوات في ضوء عق -28

 .لمباحثة ىنادي محمد الحافي . 2212\12\31 *
 منيجيات االصالح والتغيير في سورتي الفرقان والشعراء _ دراسة موضوعية  -29

  .(. لمباحث ىاني محمد الجمب 2212\11\18 *
منيجيات االصالح والتغيير في سور ) الزمر _ غافر _ فصمت ( _ دراسة  -32

  .(لمباحث ) محمد أحمد يحيى 2212\12\9*موضوعية _ 
 الغيبيات وأثرىا عمى الفرد والمجتمع في سورتي ) الكيف  وياسين (  -31

  .(لمباحثة ) وفاء زياد حجو 2213\1\32* 
 المنيج القرآني  في المواساة وتفريج الكربات _ دراسة موضوعية -32

  .(لمباحث ) سامي حسين أبو وردة 2213\2\27 *
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الرابع عشر من القرآن الكريم سورة  -33

احث ) أيمن عبد الحميد أبو لمب 2213\11\24* (  112 – 36األنعام من آية ) 
 .سويرح(

تحميل جممة الشرط وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري _ دراسة تطبيقية عمى  -34
 .لمباحثة ) وداد رياض حمد ( م25/2/2214 *سورة البقرة 

-الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الحادي والعشرين من القرآن الكريم -35
م، لمباحثة 2214-7-8*  25-1، سورة يونس اآليات: 129-93سورة التوبة اآليات: 

 .(أسماء محمد سعيد حسونة)
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) البقرة ممن القرآن الكري خامسحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الالدراسة الت -36
 لمباحث ياسر محمد بخيت. 2215-1-13( * 14-1وآل عمران  253-286

 تحميل جممة الشرط وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري )دراسة تطبيقية عمى -37
لمباحثة حنان صالح صالح  2215-3-17 *سورة يونس وىود ويوسف والرعد( 

 حشيش.
 )دراسة تطبيقية عمىتحميل جممة الشرط وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري  -38

لمباحثة سيير  2215-4-22سورة إبراىيم والحجر والنحل واإلسراء والكيف( * 
 إسماعيل محمود عاشور.

 

   إنجازات مميزة : 

عداد دليل برامج الماجستير الثالثة بكمية أصول الدين )التفسير  -1 رئيس لجنة تطوير وا 
برامج الماجستير في الجامعة والحديث والعقيدة( ، تم طباعة الدليل ضمن سائر 

   م .2226 -ىـ 1426اإلسالمية عام 
رئيس لجنة إعداد الدليل لبرنامج البكالوريوس لكمية أصول الدين حسب الخطة المطورة ،  -2

    م .2226فقد قمت بإعداد الدليل وتحديث معموماتو عام 
والتحديات المعاصرة( رئيس المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية أصول الدين الثاني )اإلسالم  -3

   م .3/4/2227-2ىـ الموافق 1428ربيع أول  15-14الذي عقد في 
عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر )العالم المجاىد الشييد أ.د. نزار ريان وجيوده في  -4

  م .2229/أكتوبر/21-22خدمة اإلسالم( الذي عقد يومي الثالثاء واألربعاء 
أصول الدين الخامس  )خطر الروايات الواىية  رئيس المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية -5

 م  2211اكتوبر  \تشرين أول  4-5عمى االسالم ( الذي عقد في 
رئيس المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية أصول الدين السادس  )استشراف مستقبل الصراع  -6

 م  2214 \ 11 \3-2الذي سيعقد بتاريخ ( ييودي في فمسطين اإلسالمي ال
ية  لمؤتمر كمية أصول الدين السادس  )استشراف مستقبل الصراع عضو المجنة العمم -7

 م 2214 \ 11 \3-2اإلسالمي الييودي في فمسطين ( الذي سيعقد بتاريخ 
المشاركة في موسوعة تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر والتي تشتمل عمى اثني  -8

التفسير بكمية أصول عشر مجمدًا، وىي رسائل ماجستير أشرف عمييا بعض أساتذة قسم 
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الدين بالجامعة اإلسالمية، وقد أشرفُت عمى أربع رسائل منيا، تقع في ثالث مجمدات، 
 غزة.-وىي من منشورات الجامعة اإلسالمية، ورابطة عمماء فمسطين

عضو لجنة إعداد وتجييز برنامج الدكتوراه بقسم التفسير وعموم القرآن بكمية أصول  -9
 ية بغزة.الدين في الجامعة اإلسالم


