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 الشهادات العلمية:
 

 األطروحةان عنو  الجامعة سنة الحصول الشهادة م.

 الشيخ محمد أبو زهرة وجهوده الكالمية السودان -أم درمان اإلسالمية  م 1997 الدكتوراه  -1

 واألشعري الفرق بين كالم الماتريدي  السودان -أم درمان اإلسالمية  م 1994 الماجستير   -2

 أصول دين عام  غزة   -الجامعة اإلسالمية  م 1986 البكالوريوس  -3

 

 ي:التدرج الوظيفي والعلم

 السنة المنصب/الرتبة

 حتى اآلن  – 2012 غزة    –في قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية   أستاذ دكتور

 م 2013  – 2009 مساعد نائب الرئيس للشئون األكاديمية لمتطلبات الجامعة

 م 2006  – 2003 عضو مجلس كلية أصول الدين  

 م 2005  – 2003 يمية ممثل كلية أصول الدين لمتطلبات الجامعة لدى الشئون األكاد 

 م 2012  – 2005 غزة   –في قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك 

 م 2004  – 2003 غزة   –رئيس قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية  

 م 2005  – 1997 غزة    –أستاذ مساعد في قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية  
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 الخبرات التدريسية والبحثية:

 سنةلا النشــاط

أدب الحوار  يمساق البلح( )دير التابعة لوزارة األوقاف التدريس في كلية الدعوة اإلسالمية
 (.1، وعقيدة إسالمية ) والمناظرة

 م 2009  -2007

 ( لبعض المساقات.أستاذ غير متفرغالتدريس في جامعة القدس المفتوحة )
الثقافة اإلسالمية   – فرق اإلسالمية ال - (  2العقيدة اإلسالمية ) –( 1منها: العقيدة اإلسالمية )

 اإلسالم.لعالقات الدولية في ا –( 1فقه العبادات ) –
 م 2004  – 2002

 للعديد من المساقات منها: بغزة  اإلسالميةالتدريس في قسم العقيدة بالجامعة 
الفرق في التاريخ   –حاضر العالم اإلسالمي  –لطلبة البكالوريوس: دراسات في العقيدة  -1

دراسات في  -دراسات في األديان  – ( 2توحيد ) – ( 2عقيدة ) -( 1عقيدة ) –المي اإلس
 . الفلسفة اليونانية واإلسالمية

آيات العقيدة في كتب  –الفرق في التاريخ اإلسالمي  -( 1لطلبة الماجستير: توحيد ) -2
 أدب الحوار والمناظرة.  –المذاهب الفكرية المعاصرة  –التفسير  

 . مواضيع خاصة )االتجاهات العقالنية الحديثة(  مساق وراة:لطلبة الدكت -3

 حتى اآلن  – 1997

 

 االتجاهات البحثية الحالية: 

 أبحاث علمية في مجال العقيدة والفكر والثقافة. -1

 أبحاث علمية في مقارنة األديان. -2

 الفرق اإلسالمية والفكر اإلسالمي. -3

 الخطاب اإلسالمي المعاصر. -4

 الخطاب القرآني. -5

 والمناظرة.حوار أدب ال -6
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 البحوث والدراسات العلمية المحكمة:

 المحكمة:البحوث العلمية  أواًل:
دور النبوة ومكانتها في البحث عن الحقيقة من منظور رسااااااااائل النور )نعشاااااااار في أعمال الم تمر المنعقد في  (1

 .م(25/9/2013-21تركيا في الفترة من 

 (.م2009/  8/  27بتاريخ  ر في مجلة القراءة والمعرفةنشللقضايا العقيدة في سورة اإلخالص )مقبول   (2
المجلد الساابع عشار   –بمجلة الجامعة اإلساالمية  منشاور)عقيدة أهل اإلساالم في نزول عيساى عليه الساالم   (3

 (.سلسلة الدراسات اإلسالمية -م 2009 يناير - ها1430 محرم -العدد األول –
العداد  –المجلد الساااااادس عشااااار  –  غزة  –ساااااالمية  لجامعة اإلفي مجلة ا نعشااااار)ضاااااوابط الحوار مع اآلخر    (4

 .(م2008 –يناير  -ها 1429 –ذو الحجة  –األول 
 )نعشر مشترك مع الدكتور محمود الشوبكي “." َعَماااااااااااالع الماااااااااااارأةع بين تكريمع اإلسالمع ودعاةع التحريرع والبهتانع    (5

 م(.2007يونيو  –العدد األول  –المجلد التاسع  –العلوم اإلنسانية  –بمجلة جامعة األزهر 

 نعشر في مجلة الحكمة(.). والفكرياالختالف في التعريفات االصطالحية وأثره في االختالف العقائدي  (6
بحث مقدم لم تمر"  حلس(مع أ. حساااان   )مشااااتركالمصااااطلح اإلسااااالمي في مواجهة المصااااطلحات الغازية   (7

أيام / االثنين  ،ة كلية أصااااااول الديناإلسااااااالمية بغز  عقد في الجامعة اإلسااااااالم والتحديات المعاصاااااارة " والذي
 .م2007/  4/  3 -2ها الموافق  1428والثالثاء ربيع األول 

بل إععادته  (8 سااالمية وسااع عقد بحث مقدم لم تمر اإلسااالم والتحديات المعاصاارة والذي  ،"  ا" مععوقات الخالفة اإلع
- 2هاااااااااااااااااااااااااااا الموافق 1428/ ربيع أول/15-14كلية أصااااااااااااااول الدين في الفترة    –في الجامعة اإلسااااااااااااااالمية  

 .م3/4/2007
 . ها1426/ 6/ 1بتاريخ  ،نة المنورةلمدينشر في مجلة الحكمة با -قضايا العقيدة في سورة الفاتحة  (9

ها 1423ربيع ثاني    بتاريخ:  ،منشااور بمجلة الجامعة اإلسااالمية  -فصاال المقال في ابن صااياد والدجال  (10
   الدراسات اإلسالمية(. )سلسلة –عدد الثاني ال –المجلد العاشر  –م 2002حزيران  -

مكانية عودتها قبل ظهور المهدي عليه   (11 بداع    )منشاااور الساااالم.الخالفة اإلساااالمية واا  -في مجلة فكر واا
   مصر(. -رابطة األدب الحديث 

العدد  –المجلد العاشاار  –بمجلة الجامعة اإلسااالمية   )منشااورمنهج الساالف في إثبات الصاافات اإللهية.   (12
 .اإلسالمية(سلسلة الدراسات  - م 2002كانون الثاني  -ها 1422شوال  -ولاأل

العدد الثاني  –المجلد التاساع    –بمجلة الجامعة اإلساالمية    )منشاورأفعال العباد عند الفرق اإلساالمية.    (13
 (.سلسلة الدراسات اإلسالمية -م 2001حزيران  -ها 1422ربيع ا أول  –
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 المحكمة:الكتب العلمية  ثانيًا:

 كتاب التبيان شرح أركان اإليمان " الجزء األول "  -1
 بغزة.وهو مقرر على طالب قسم الدراسات اإٍلسالمية بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

 كتاب التبيان شرح أركان اإليمان " الجزء الثاني "  -2
 ة.بغز المية وهو مقرر على طالب قسم الدراسات اإٍلسالمية بكلية التربية بالجامعة اإلس

  .السميري(مع أ. د. جابر زايد  )مشترك اإللهية:كتاب دراسات في توحيد األسماء والصفات  -3
  دراسات في الفلسفة اليونانية واإلسالمية. كتاب -4

 وهو باالشتراك مع م لف آخر. –وهو مقرر على طالب كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة 
 

 أعمال أخرى:

 رسائل الماجستير المقدمة للقسم.عدد من  اإلشراف ومناقشة -1

 تحكيم العديد من البحوث العلمية، لنشرها في مجالت علمية محكمة. -2

جامعة األقصى   –برنامج "بكالوريوس في تخصص الدعوة واالرشاد والخطابة" المقدم من كلية العلوم االسالمية  تحكيم   -3

 غزة. –

 صطلحات.رآني الممشروع بحث ثقافة التسامح في الخطاب القتحكيم   -4

 مشروع بحث محمد صلى اهلل عليه وسلم النبي الموعود في العهدين.تحكيم   -5

 .2017تأليف منهاج التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي لوزارة التربية والتعليم عام  لجنة في عضو  -6

 ربية والتعليم.للصف الرابع االبتدائي )الجزء الثاني( لوزارة الت اإلسالميةتحكيم كتاب التربية  -7

 ."بي صلى اهلل عليه وسلم حديثا  بالن ستهزاءاالبعنوان "صرة الرسول مقدمة لليوم الدراسي لن عملورقة  -8

 م.1980داعية إلى اهلل تعالى في بيوت اهلل منذ عام  -9
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 ونوقشت: أشرفت عليها ماجستيررسائل 

 التخصص اسم الطالب م.
تاريخ 

 المناقشة 
 عنوان الرسالة

 29/12/2007 العقيدة اإلسالمية حسن سليمان العايدي حلس   .1
االختالف في المصطلحات العقائدية والفكرية 

 على األمة اإلسالمية  وأثره

 العقل بين الفرق اإلسالمية قديماً حديثاً  9/28/2010 العقيدة اإلسالمية احمد محمود محمد عابد   .2

 1/19/2011 العقيدة اإلسالمية نايف هشام نايف ابو شمالة   .3
  -وسلم خصائص أمة محمد صلى هللا عليه 

 دراسة عقائدية تحليلية 

 4/26/2014 ميةاإلسال العقيدة عماد محمود حسين السيد   .4

العقيدة اليهودية وأثرها على األحزاب 

اإلسرائيلية اليمينية المعاصرة عرض ونقض 

 الليكود، إسرائيل بيتنا، شاس، يهودت هتوراه

 المباحث العقدية في سورة الزخرف 6/23/2012 العقيدة اإلسالمية فادي محمد توفيق القيشاوي   .5

6.  
محمد فوزي محمود  

 الشافعي
 1/28/2014 الميةة اإلسالعقيد

اآلثار العقدية الواردة في كتاب الزهد لإلمام 

 أحمد بن حنبل دراسة وتحليل

 2/10/2014 العقيدة اإلسالمية محمد حافظ هاشم كشكو   .7
روجيه جارودي وموقفه من قضايا الفكر  

 المعاصر

8.  
موسي سليمان سلمان  

 الرقيبة 
 1/20/2016 العقيدة اإلسالمية

وجهوده العقدية لنحوي  الدكتور عدنان ا

 والدعوية 

 "المنهج النبوي في تصحيح العقيدة" 2/7/2017 العقيدة اإلسالمية محمد سلمان سليمان بركة   .9

 االثنا عشرية وآثارها  اعتقادات الشيعة 12/5/2018 العقيدة اإلسالمية محمد صالح حسين شهاب   .10

 3/21/2016 العقيدة اإلسالمية حسام توفيق محمد النفار   .11
جذور الدينية والتاريخية لإلرهاب اليهودي  لا

 في فلسطين وسبل مواجهته 

 5/18/2014 العقيدة اإلسالمية حسني محمد أحمد العطار  .12

آراؤه  ) –الدكتور / مصطفى محمود  

الفكرية والملل  االعتقادية وموقفه من المذاهب 

 ( دراسة ونقد  -المعاصرة 

   العقيدة اإلسالمية عمر فوزي سالم عابدين   .13
األصـول العقـدية لإلبـاضيـة المعاصرة 

 )دراسة نقدية( 

14.  
أمل عاطف محمد 

 الخضري 
 التنصير في فلسطين في العصر الحديث  20/12/2004 العقيدة اإلسالمية

 مواجهتها العلمانية المعاصرة مخاطرها وسبل  3/3/2014 العقيدة اإلسالمية ايمان طالل أحمد المقادمة   .15

16.  
هبة محمد موسى  

 ي أبومصطف
 القضايا العقدية في سورة المائدة 9/29/2012 العقيدة اإلسالمية

 6/1/2013 العقيدة اإلسالمية سائدة حسين خليل غبون   .17
المصطلحات اإلسالمية في مواجهة  

 المصطلحات الغربية الغازية 

 استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي اليهودي   العقيدة اإلسالمية فاطمة أحمد محمد أبوسيف   .18

أثر مصادر الفكر اليهودي على المشروع   العقيدة اإلسالمية ر خليل النادي خض هدى  .19

 الصهيوني في فلسطين 

الهدى والضالل عند الشيعة االثني عشرية في    العقيدة اإلسالمية االء فضل حمدان االغا   .20

 نقدية" ضوء عقيدة السلف الصالح. " دراسة 
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 رسائل الماجستير التي ناقشتها:

 التخصص الباسم الط م.
تاريخ 

 المناقشة 
 عنوان الرسالة

 فاخر احمد علي شريتح  -1
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 دراسة تحليلية  -المسيحية الصهيونية  5/4/2005

 طارق عمر علي التلباني  -2
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 عبادة الشيطان ـ دراسة وتحليل ظاهرة  4/20/2008

3- 
 عبد الحميد محمد محمود 

 عرادة
 25/10/2010 العقيدة اإلسالمية 

عرض  -الوالية عند غالة الصوفية 

 ونقض 

 5/18/2011 العقيدة اإلسالمية  وجدي محمد مصطفى الزيان  -4

نزهة األرواح في بعض أوصاف الجنة  

دار األفراح للشيخ يوسف بن سعيد بن  

 إسماعيل الصفتي المالكي دراسة وتحقيق 

 5/9/2012 ة اإلسالمية قيد الع رائد احمد محمد غنيم  -5
الخوف الغربي من اإلسالم أسبابه 

 ووسائله وآثاره 

 1/26/2014 العقيدة اإلسالمية  محمود فضل محمود عياد  -6
اوات واألرض بين الفهم اإلسالمي  السم

 والعلم الحديث 

قضايا العقيدة عند الشيخ أحمد عز الدين   العقيدة اإلسالمية  خالد حسن خليل االسطل  -7

 ( دراسة تحليلية) بيانونيال

 5/24/2015 العقيدة اإلسالمية  احمد جهاد مصطفى سويدان  -8
الصحابة رضي هللا عنهم بين اإلباضية 

 -دراسة مقـارنة- السنةوأهل 

 5/24/2017 العقيدة اإلسالمية  نافذ حسين حسن البواب  -9
موقف الشيخ محمد قطب من الغزو  "

 "الفكري

10- 
 عبدالكريم زياد محمد 

 الخطيب 
 9/9/2018 العقيدة اإلسالمية 

َمْنِزلَةُ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعائَِشةَ رضي هللا عنها  

ْيَعِة  َعْنَد أَْهِل  اْلبَْيِت رضي هللا عنهم بَْيَن الشِّ

نَِّة "ِدَراَسةٌ  ْثنَي عشريَّة َوأَْهِل السُّ ااْلِ

 ُمقَاَرنَةٌ" 

11- 
عبير سليمان محسن 

 الطرطور 
 التطير مفهومه وآثاره وسبل عالجه  1/22/2011 ية العقيدة اإلسالم

12- 
سهيلة عبدالجواد عبدالهادي  

 جودة
 اإلسالمية العقيدة 

 

15/10/2011 

الليبراليون في العالم اإلسالمي وموقفهم  

 من اإلسالم ـ دراسة تحليلية 

 3/11/2014 العقيدة اإلسالمية  أسماء حماد عودة حسن  -13
ستغفار قضايا عقدية في حديث سيد اال

 المجتمع وأثرها على الفرد و

 سفر العدد في توراة اليهود دراسة ونقض  2/25/2012 العقيدة اإلسالمية  آالء محمد حسن الزيناتي  -14

 1/2/2013 العقيدة اإلسالمية  نسيبه حسام محمد حسن  -15
النبوة واإلمامة عند الشيعة وأهل السنة 

 ( دراسة عقدية مقارنة) والجماعة

 التستري أخطاء عقائدية في تفسير  3/4/2015 العقيدة اإلسالمية  محمود حجازي  سالم عمر -16

   العقيدة اإلسالمية  الرحمن علي  ايمان علي عبد  -17
النبوة واألنبياء عليهم السالم بين صحيح  

 البخاري والكافي للُكلَْيني 

18- 
فوزية محمود عبد الرحمن  

 الملفوح 

العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
31/12/2008 

أصول اإليمان في قصة إبراهيم عليه 

 السالم
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 العلمية التي حكمتها لنشرها في مجالت علمية محكمة:البحوث 

 عنهم.حكم سب الصحابة رضي اهلل  -1
 أصوله، وضوابطه، وأثره على الدعوة اإٍلسالمية. الحوار: -2

  األلوسي.الجانب الصوفي في تفسير  -3

 .المقترحة لهااإلسالم " كتحدي سياسي للعام اإلسالمي والحلول  "الرهاب من ظاهرة اإلسالموفوبيا -4
 القرآن.عظمة الفكر والتفكر بين شواهد العلم ودالئل  -5

 مشروعيتها، وآدابها، وأثرها في االستيعاب. الفردية:الدعوة  -6

ضي اهلل عنه جوابا  إقامة الدالئل في إيضاح الثالث مسائل للسيد العالمة البدر المنير / محمد بن إسماعيل األمير ر  -7
 ودراسة.تحقيق  اهلل:نسي رحمه على العالمة سعيد بن حسن الع

 ونقد.عرض  –موقف المعتزلة من شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألصحاب الكبائر  -8

 القيامة.تأخير الظالمة إلى يوم  -9

 الدعوة.المنهج العاطفي وتطبيقاته في   -10

 الدعوة.المنهج الحسي وتطبيقاته في   -11

 دراسة وصفية تحليلية. –" مثل المدهن في حدود اهلل "  حديث:ئر عقدية في بصا -12

 اإلسالمي.الضوابط المنهجية للعمل اإلعالمي   -13

 البيت.اإلمام الشافعي وآل  -14

 جهود اإلمام الشافعي في بيان العقيدة الصحيحة. -15

 .التعايش الديني والعرقي في التراث العلمي اإلسالمي -16

 .اليةندوسية والفرق الغالديانة الكونية بين اله -17

 .القيم الدينية في اإلسالم والخطاب الديني في العالم المتغير -18

 .»دراسة عقدية« توجيه العلماء لعَما ظاهره عدم عصمة أقوال األنبياء -19

 .الجذور الدينية لإلسقاط األمني من خالل الجنس عند اليهود  -20

 ." " القاديانية أنموذجا   الرد على منكري عقيدة ختم النبوة -21
 الصفات السلبية عند األشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية. -22
 ة.الّدالليّ  المقاربات العلمّية واالّسياقات  فكر اإلنسانّي:الّر يا في تاريخ ال -23
 .العقالنية التأويلية عند المعتزلة وأثرها في الفكر العربي -24

 (.تحليلية مقارنةدراسة ) النبوة في التوراة واإلنجيل والقرآن -25

 .إلعالم في العصر الحديث في ترسيخ العقيدة اإلسالميةدور ا -26

 .ر ية اهلل تعالى -27

 (.دراسة مقارنة بين ابن رشد وموسى بن ميمون) مسألة الوجود والعدم في الفكر الّدينّي الفلسفيّ  -28

 .التنصير عبر شبكااااة اإلنترنت  -29
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 .الخطاب الدعويواقع الروايات العقدية الواهية وأثرها على  -30

 .دراسة وصفية تحليلية –مثل المدهن في حدود اهلل  حديث:ة في بصائر عقدي -31

 .األحاديث الواهية في الفتن والمالحم وأثرها في حياة المسلم -32

 .تأخير الظالمة إلى يوم القيامة -33

 .حكم سب الصحابة -34

 .الجانب الصوفي في تفسير روح المعاني لأللوسي -35

 .يعاب وآدابها وأثارها في االست الدعوة الفردية مشروعيتها -36

 .المنهج العاطفي وتطبيقاته في الدعوة -37

 .الجنة والنار مخلوقتان اآلن -38

مخطوط الكالم على الغوث واألوتاد األربعة واألقطاب السااااااااااابعة واألبدال والنجباء والقلندرية والواساااااااااااطة بين الخلق  -39
 .والحق

ماعيل األمير رضااااي اهلل عنه إقامة الدالئل في إيضاااااح الثالث مسااااائل للساااايد العالمة البدر المنير / محمد بن إساااا  -40
 .تحقيق ودراسة اهلل:جوابا  على العالمة سعيد بن حسن العنسي رحمه 

 .الضوابط المنهجية للعمل اإلعالمي اإلسالمي -41

 .ألوهية المسيح في عقيدة النصارى -42

 .لمعتزلة ما له وما عليهامسمى التوحيد عند ا -43

 .عقيدة أهل اإلسالم في نزول عيسى عليه السالم -44

 .اإلسالمي بين التجديد والتقليد الفكر  -45

 .النسبي والمطلق في مفهوم الدين والحق واألخالق -46

 

 مشارك:للترقية لدرجة أستاذ البحوث العلمية التي حكمتها 

 ."الجديد  العصر حركة"  -1
 ."لديهم الوطني االنتماء وتعزيز واإلرهاب  التطرف ضد  أبنائها تحصين في األسرة دور"  -2
 ."والفلسفة الدين بين اإلنسانية النفس في الغيبية الم تمرات "   -3
 ." المعاصرة واالستشفاء التدريب  برامج في الوثنية والعقائد  الشرقية الفلسفة أثر"   -4
 ."الجديد  العصر حركة"  -5
 ."لديهم الوطني االنتماء وتعزيز واإلرهاب  التطرف ضد  أبنائها تحصين في األسرة دور"  -6
 ."والفلسفة الدين بين اإلنسانية النفس في الغيبية الم تمرات "   -7
 ."المعاصرة واالستشفاء التدريب  برامج في الوثنية والعقائد  الشرقية الفلسفة أثر"  -8
 عمران والنساء )دراسة دعوية(.النفس اإلنسانية في القرآن الكريم من خالل سورتي آل   -9

 ة.أهمية االستدالل باألمثال القرآنية في تسديد الداعية ونجاح الدعو   -10
 فقه االبتالء وتحمل البالء في حياة األنبياء والصالحين.  -11
 دراسة دعوية(. –دراسة اآليات القرآنية التي ورد فيها لفظ )الحكمة في سورة البقرة   -12
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 دكتور:للترقية لدرجة أستاذ البحوث العلمية التي حكمتها 

 .نة والجماعة""قواعد في كرامات أولياء اهلل ا دراسية عقدية على منهج أهل الس -1
 . "قواعد في والية اهلل تعالى" -2
 . التكفير""آثار ظاهرة  -3
 "."المبادرات السعودية في استصالح الفئة الضالة: رصد وعرض  -4
 . "وجود شيء من الجنة والنار في هذه الحياة الدنيا" -5
 . "صورة عيسى عليه السالم في النصرانية وموقف اإلسالم منها" -6
 .(لهم وآثارهم في الثقافة اإلسالمية والقضاء على البدع)فض –رضي اهلل عنهم  –لصحابة  ا -7
 .أساليب النصيحة -8
 .دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة –حادثة شق صدر الرسول صلى اهلل عليه وسلم  -9

 .وعمل به –صلى اهلل عليه وسلم  -مبدأ الحوار وقبول اآلخر كما أقامه النبي   -10
 ."اتباع التشابه منها –سوء الفهم للنصوص الشرعية   –  من أسباب التطرف "الجهل بالدين -11
 ."عالقتها باليهود وموقف اإلسالم منها  –وسائلها   –الروحية الحديثة: نشأتها  " -12
 .من فقه الكوارث  -13
 . أحكام آنية غير المسلمين وأجبانهم -14
 .أوجه رحمة اإلسالم في التشريع -15
 .توبة المرتد بين القبول والرفض  -16
 .في األمور التي ال يطلع عليها الرجال غالبا   شهادة النساء منفردات  -17
 .األنثى في اإلسالمو ات المالية والتشريعية لميراث الذكر الموازن -18
 .تعريفها، نصوصها، أنواعها، وآثارها االستعاذة -19
 " )دراسة عقدية تأصيلية(. والشر ليس إليكقوله صلى اهلل عليه وسلم " -20
 .على قولهم أن أفعال العباد مخلوقة اإلبطال لشبهات المعتزلة العقلية والنقلية -21
 .عرض ونقد  ،مظاهرها الدينية واالجتماعيةنشأتها،   :السيخية -22
 عرض ونقد. .نشأتها وعقائدها :الروحية المعاصرة -23
 حكمه وآثاره.  :-رضي اهلل عنهم- الطعن في الصحابة -24
 )دراسة عقدية تحليلية نقدية(.  وكتبها المقدسة عقائدها الهندوسية -25
 .ود في آيات السجود توحيد المعب -26
 .شبهاتها، آثارها، عرض ونقد ، تاريخها :التناسخعقيدة  -27
 . المبيت بمنى -28
 .أماكن إجابة الدعاء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة -29
 . مكانة مختصر القدوري في الفقه الحنفي -30
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 . تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة -31
 . مجاورة الحرمين الشريفين -32
. كتاب البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق البن الضياء سكجهود المكيين في علم المنا  -33

 أنموذجا . ها( 854المكي)
برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي  لم لفه: العالمة(: وقافألكتاب )اإلسعاف في أحكام ا  -34

 .بالطرابلسي المعروف:ه.  843الطرابلسي الحنفي، المتوفى سنة
 "قواعد في كرامات أولياء اهلل ا دراسية عقدية على منهج أهل السنة والجماعة" -35
 . "قواعد في والية اهلل تعالى" -36
 . "آثار ظاهرة التكفير" -37
 ."ي استصالح الفئة الضالة: رصد وعرض المبادرات السعودية ف" -38
 . "وجود شيء من الجنة والنار في هذه الحياة الدنيا" -39
 . "لنصرانية وموقف اإلسالم منهاصورة عيسى عليه السالم في ا" -40
 .أحكام الصالة المترتبة على غروب الشمس -41
                   .المترتبة على غروب الشمس  والحج والصياماحكام الزكاة  -42
 .األمةحكمها جميع  أحكام الحج التي شرعت تيسيرا  على المرأة ثم عم   -43
ني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي المتوفى سنة  تحقيق مخطوط: "رسالة في احترام الخبز" لم لفها عبد الغ -44

 ه. 1143
             (., ضوابط فهمه , تعظيمه )خصائصهالنص الشرعي  -45
                          .م حبيبة رضي اهلل عنهاأمن مرويات  ةالفقهي ت الالدال -46
                                      .النبراس في أحكام الخاص  -47
 األصوليين.عند  لةاللد تقسيمات ا -48
 الطفل.الهدي اإلسالمي في تربية  -49
 تطبيقية. الجلي في أحكام النهي دراسة أصولية فقهية  -50
 تطبيقية. العام عند األصوليين دراسة أصولية فقهية   -51
 .صولألعند علماء ا  مرألمنتهى السول في أحكام ا -52
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 :المشاركة في المؤتمرات

لذي عقدته كلية انزار عبد القادر ريان رحمه اهلل،  الدكتور:عضو اللجنة العلمية والتحضيرية لم تمر األستاذ  -1
   م.2009  –أكتوبر  20 / ها1430 –ذو القعدة  1في   -غزة   -الجامعة اإلسالمية  أصول الدين في

الكريم   نظمه مركز القرآنالذي " األمة  ة قضاياالقرآن الكريم ودوره في معالج " عضو اللجنة العلمية لم تمر -2
 م. 2008 – أبريل  2 –  1بتاريخ  ية،اإلسالماإلسالمية في كلية أصول الدين بالجامعة  والدعوة

" الذي عقدته كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية اإلسالم والتحديات المعاصرةرئيس اللجنة العلمية لم تمر " -3
 م.2007شهر إبريل عام في   -غزة  -

عضو اللجنة التحضيرية لم تمر " الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر " الذي عقدته كلية أصول الدين في الجامعة  -4
 م.2005في شهر فبراير عام   -غزة   -اإلسالمية  

  الشئون األكاديمية  عقدتهستقبلية للتعليم العالي في الوطن العربي" والذي رئيس اللجنة التحضيرية لم تمر "آفاق م -5
 م.2013 /1/  18  -15بتاريخ    بالجامعة اإلسالمية

بعنوان "استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في  رئيس اللجنة العلمية لم تمر كلية أصول الدين  -6
 م. 2014 10|24 -10|22بالجامعة اإلسالمية بتاريخ ه كلية أصول الدين تقد عوالذي  فلسطين" 

والش ون  األوقافوالذي عقدته وزارة " العنفو  التطرف زمة الفهم وعالقتها بظاهرةأ" اللجنة العلمية لم تمر رئيس  -7
 م.2/2017/ 15- 14  بتاريخ ع كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالميةالدينية بالتعاون م

شرق غزة  - عضو اللجنة العلمية لم تمر العلماء وقضايا األمة: واقع وآمال والذي عقدته رابطة علماء فلسطين -8
 م. 23/4/2008- 22بتاريخ   ،طينسفل –

"نصرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم" والذي نظمته كلية أصول الدين   :دراسي بعنوان  رئيس اللجنة التحضيرية ليوم  -9
 م.2/2008/ 25بتاريخ  

 
 الدورات:

 (.م2009يونيو  11 -3) " نموذج المؤسسة األوربية إلدارة الجودة للتميز في التعليم العالي "دورة في  -1

 م(.2009فبراير  26 -22) العالي "" معايير التقييم المؤسسي في مؤسسات التعليم دورة تدريبية في  -2

 .م(2000فبراير /  12 –يناير  24). مهارات التدريس الجامعي واإلرشاد النفسي""دورة في  -3

 .م(2010مايو  6 –إبريل  29)"  " مهارات التعلم وتصميم البرامج األكاديميةدورة في  -4
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 :مناصب إداريةوعضويات 

 . م2004  –  2003ما بين في الفترة غزة  –رئيس قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية   -1

 . م2013/ 29/8 -  م2009/ 29/8ن تاريخ  م  -مساعد نائب الرئيس للش ون األكاديمية "  -2
 م.8/2013/ 29  -  م2009/ 29/8من تاريخ  متطلبات الجامعة بالجامعة اإلسالميةرئيس وحدة  -3

 بغزة. –جامعة األمة للتعليم المفتوح  مجلس إدارة  نائب رئيس -4
 م. 2007 –  2006عضو مجلس البحث العلمي لعام  -5

 . م2007  –م 2005عضو هيئة تحرير مجلة الجامعة  -6

   م.2002لس إدارة مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية عام  عضو مج -7
 العقيدة.رئيس لجنة تحرير المجلة اإللكتروني بقسم  -8

 اإلسالمية. رئيس لجنة تطوير صفحة كلية أصول الدين اإللكترونية بالجامعة  -9

 . بالجامعة اإلسالمية بغزة أصول الدينكلية  في العقيدة  قسمل ةعداد برنامج الدكتورارئيس لجنة إ -10

 الدين.عضو لجنة متطلبات الجامعة بكلية أصول  -11

 الدين. كممثل عن كلية أصول  عضو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا -12

 م. 2011/2013عضو لجنة مجالس التأديب للدورة الجامعية   -13

 عمل غايات الخطة االستراتيجية )لجنة مجال البحث العلمي(.عضو لجان   -14

  فلسطين.عضو رابطة علماء  -15

 حوث العلمية والدراسات اإلسالمية.  عضو جمعية القدس للب  -16
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