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 د.محمد عبد الرزاق أسود: الكامل االسم
 أستاذ مشارك: الوظيفة

 المعلومات الشخصية

  سوريالجنسية: 

 م(18/2/1972)تاريخ الميالد: 

 الدراسات اإلسالميةالقسم: 

 maswad@uod.edu.saالبريد الجامعي الرسمي: 

 (3338366)الهاتف الخاص بالمكتب: 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث

   العربية 

- -  نجليزيةاإل 

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 هـ،1426) .وعلومها النبوية السنة في الدكتوراه .القاهرة جامعة القاهرة، مصر.

 (.م2005
 النبوية السنة في الماجستير .القاهرة جامعة القاهرة، مصر.

 .وعلومها
 هـ،1423)

 (.م2002
 والدراسات البحوث معهد القاهرة، مصر.

 .العربية
 هـ،1424) .القانونية الدراسات في دبلوم

 (.م2003
 والدراسات البحوث معهد القاهرة، مصر.

 .العربية
 هـ،1422) سياسية.ال الدراسات في دبلوم

 (.م2001
 هـ،1420) ماجستير تمهيدي .القاهرة جامعة القاهرة، مصر.

 (.م1999
 هـ،1419) .المقارن الفقه في دبلوم .اإلسالمية درمان أم جامعة الخرطوم، السودان.

 (.م1998
 هـ،1415) .اإلسالمية الشريعة في اإلجازة .دمشق جامعة دمشق، سورية.

 (.م1994
 

 والماجستير  الدكتوراهعنوان بحث كل من 

 الدكتوراة .الشام وبالد مصر في النبوية السنة دراسة في المعاصرة االتجاهات
 الماجتسير .تطبيقية دراسة: السنن أصحاب عند والرواية الراوي شروط
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 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة العملمكان وعنوان جهة  التاريخ
 .أستاذ مساعد قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، الدمام. هـ(.3/12/1428)
 أستاذ مشارك. قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، الدمام. هـ(.3/6/1436)

 من األحدث(المناصب اإلدارية )بدءا 

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ
- - - 

 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر
 عام ،(6) السنة ،(13) العدد المحّكمة، العلمية المجلة

 اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية ،(هـ2016 هـ،1438)

 .المنورة المدينة طيبة، جامعة

 السنة في الفتن صفات

 .النبوية

  .1 د.محمد عبد الرزاق أسود

 المحكمة، األكاديمية والبحوث اإلسالمية الدراسات مجلة

 عن الصادرة ،(هـ2017 هـ،1438) عام ،(77) العدد

 جامعة العلوم، دار كلية اإلسالمية، الشريعة قسم

 .مصر القاهرة،

 السنة في البــيــئــة رعاية

 .نموذجا   الماء: النبوية
  .2 د.محمد عبد الرزاق أسود

 عام ،(1) العدد المحّكمة، النبوية السيرة دراسات مجلة

 الحديث قسم عن الصادرة ،(م2016 هـ،1438)

 والدراسات العربية اللغة كلية النبوية، والسيرة

 آباد، إسالم المفتوحة، إقبال العالمة جامعة اإلسالمية،

 .باكستان

 االجتماعية المسؤولية

 سعادة في الفرد ودور

 السيرة في المجتمع

 .النبوية

  .3 د.محمد عبد الرزاق أسود

 عام ،(15) العدد المحكمة، العلمية البيان مجلة

 الدراسات كلية عن الصادرة ،(م2015 هـ،1436)

 .مصر قنا، األزهر، جامعة والعربية، اإلسالمية

 السنة في الشبهات فتن

 .النبوية
  .4 د.محمد عبد الرزاق أسود

 عام ،(9) العدد ،(1) الجزء المحكمة، العلمية المجلة

 الدين، أصول كلية عن الصادرة ،(م2014 هـ،1435)

 .مصر القاهرة، األزهر، جامعة

 السنة في التربوي التميز

 األخالق: النبوية

 .أنموذجا   واألساليب

  .5 الرزاق أسودد.محمد عبد 

 ،(13) العدد ،(1) الجزء المحكمة، العلمية البيان مجلة

 الدراسات كلية عن الصادرة ،(م2013 هـ،1434) عام

 .مصر قنا، األزهر، جامعة للبنين، والعربية اإلسالمية

صلى  هللا رسول حوارات

هللا عليه وآله وسلم 

 .ودالالتها

  .6 د.محمد عبد الرزاق أسود

 عام ،(18) العدد المحّكمة، العلمية المنبر مجلة

 علماء هيئة عن الصادرة ،(م2012 هـ،1434 -1433)

 .الخرطوم السودان،

 السنة في البيئة رعاية

 .نموذجا   النبات: النبوية
  .7 د.محمد عبد الرزاق أسود

 عام ،(31) العدد ،(4) المجلد المحكمة، الحولية المجلة

 الدين أصول كلية عن الصادرة ،(م2012 هـ،1433)

 .مصر المنوفية، األزهر، جامعة والدعوة،

 السنة في الحيوان رعاية

 .النبوية
  .8 د.محمد عبد الرزاق أسود

 اإلسالمية والدراسات البحوث مركز حولية مجلة

 هـ،1432) عام ،(7) السنة ،(25) العدد المحكمة،

 .القاهرة جامعة العلوم، دار كلية عن الصادرة ،(م2011

 

 التطوعي العمل مجاالت

 .النبوية السنة في
  .9 د.محمد عبد الرزاق أسود
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 ،(103) العدد ،المحكمة العلمية العربي التراث مجلة

 عن الصادرة، (م2006 هـ،1427) عام ،(26) السنة

 .دمشق العرب، الكتاب اتحاد

 والمسامحة التعددية

 في اإلسالمية المذهبية

 الدولة عهد في حلب

 -333) الحمدانية

 .(هـ414

  .11 د.محمد عبد الرزاق أسود

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
 هـ،1434) عام

 .(م2013
 كلية في المحكمة العلمية المجلة

 درمان أم جامعة الدين، أصول

 .الخرطوم اإلسالمية،

  الرزاق أسودد.محمد عبد  .النبوية السنة في الوقائي الطب

 

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
 خدمة مهارات :الخامس المحّكم الدولي المؤتمر

 الزرقاء، جامعة الشريعة، كلية ،النبوية السنة

 .(م2017 هـ،1438) عام، األردن

 النبوي الحديث شرح مهارات

 .وتحليله
  .1 د.محمد عبد الرزاق أسود

 مطالب ضوء في المعلم وتدريب إعداد مؤتمر

 أم جامعة التربية، كلية العصر، ومستجدات التنمية

 (.م2016 هـ،1437) عام، المكرمة مكة القرى،

 االتجاهات: المعلم إعداد

 والمؤسسات واألساليب

 .المعاصرة

  .2 د.محمد عبد الرزاق أسود

 جامعة وطني، ومطلب شرعي منهج السلفية ندوة

 عام، الرياض اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام

 (.م2011 هـ،1433)

 السلف مصطلح تأصيل

 .والسلفية
  .3 د.محمد عبد الرزاق أسود

 أكاديمية عام ،"مسند" الدولي النبوية السنة مؤتمر

 كوااللمبور، ماليا، جامعة اإلسالمية، الدراسات

 (.م2011 هـ،1432)، ماليزيا

 العلمية المؤسسات جهود

 المعاصرة العربية

 .النبوية السنة في المتخصصة

  .4 د.محمد عبد الرزاق أسود

 السيرة لدراسة الحديثة االتجاهات:" الدولية الندوة

 الجامعة اإلسالمية، البحوث مجمع ،"النبوية

 عام باكستان، آباد، إسالم العالمية، اإلسالمية

 .(م2011 هـ،1432)

 المستشرقين شبهات على الرد

 البحوث في النبوية السيرة في

 .المحّكمة

  .5 د.محمد عبد الرزاق أسود

 العربية المملكة جهود:" األول الدولي المؤتمر

 الجامعة ،"اإلسالمية القضايا خدمة في السعودية

 هـ،1432) عام، المنورة المدينة اإلسالمية،

 (.م2010

 العربية المملكة جهود

 الحوار في السعودية

 .اآلخر مع الحضاري

  .6 د.محمد عبد الرزاق أسود

 بها، السعودية العربية المملكة وعناية الحسبة ندوة

 عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة الرئاسة

 (.م2010 هـ،1431) عام، الرياض المنكر،

 العقيدة حفظ في الحسبة أثر

 وتطبيقاتها والحدود والعبادات

 العربية المملكة في المعاصرة

 .السعودية

  .7 د.محمد عبد الرزاق أسود

صلى اله  محمد الرحمة نبي عن الدولي المؤتمر

 كلية وعلومها، النبوية السنة جمعية ،عليه وآله وسلم

 سعود بن محمد اإلمام جامعة الدين، أصول

 (.م2010 هـ،1431) عام، الرياض اإلسالمية،

 السنة من المستشرقين موقف

 .تقويمية دراسة: النبوية
  .8 د.محمد عبد الرزاق أسود
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 جمعية النهضة، ومقومات الكريم القرآن مؤتمر

 عام، األردن عمان، الكريم، القرآن على المحافظة

 (.م2010 هـ،1431)

 القرآن في المسلمين وحدة

 النهضة قيم إحدى: الكريم

 .اإلسالمية

  .9 د.محمد عبد الرزاق أسود

 المؤسسة األيتام، لرعاية الثاني الدولي المؤتمر

 المنامة، البحرين، وجامعة الملكية، الخيرية

 (.م2008 هـ،1429) عام، البحرين

 التربوية اإلدارة صفات

 كفالة جمعيات في وأساليبها

 .اليتيم الطفل

  .11 د.محمد عبد الرزاق أسود

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # الباحثينأسماء  عنوان البحث تاريخ البحث
- - - - 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  د.محمد عبد الرزاق أسود النبوية. ةأشراط الساعة الصغرى في السن
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

مجال 

 المساهمة
 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ

 عام، األردن، الزرقاء جامعة الشريعة، كلية بحث

 .(م2017 هـ،1438)
  .1 .النبوية السنة خدمة مهارات

 هـ،1438) عام، تركيا، أماسية جامعة الشريعة، كلية بحث

 .(م2017
  .2 .أماسية علماء مشاهير

 عامجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، الدمام،  حضور

 .(م2017 هـ،1438)

 لنظم عشر الحادي الوطني الملتقى

 العربية بالمملكة الجغرافية المعلومات

 .السعودية

3.  

 جامعة اإلسالمية، والدراسات العربية اللغة كلية بحث

 .(م2016 هـ،1438) عام، المفتوحة إقبال العالمة
 في المجتمع وسعادة االجتماعي العدل

 وآله عليه هللا صلى الرسول سيرة ضوء

 .وسلم

4.  

 هـ،1438) عام، الدمام جامعة والتخطيط، العمارة كلية حضور

 .(م2016

  .5 .المساجد لعمارة األول العالمي المؤتمر

 عام، المكرمة مكة، القرى أم جامعة التربية، كلية بحث

 .(م2016 هـ،1437)
 التنمية مطالب ضوء في المعلم إعداد

 .العصر ومستجدات
6.  

  .7 الشرعية النصوص فهم في العربية أثر .(م2016 هـ،1437) عامكلية اآلداب، جامعة الدمام،  حضور
 وجامعة ،المرورية للسالمة السعودية العلمية الجمعية حضور

 .(م2015 هـ،1437) عام ،الدمام

  .8 .المرورية والسالمة الشباب

 الوعي: االجتماعي التواصل شبكات  .(م2015 هـ،1437) عام، الدمام جامعة التربية، كلية حضور

 .والوقاية
9.  

، العلمي مداد ومركز ،االجتماعية الشؤون وزارة حضور

 .(م2015 هـ،1436) عام، الدمام وجمعية وئام،

 رؤية(: هـ1445) عام السعودية األسرة

 .استشرافية
11.  

 سعود، الملك وجامعة الحياة، لعلوم السعودية الجمعية بحث

 .(م2014 هـ،1435) عام ،الدمام وجامعة
  .11 .العربي الخليج منطقة في والتنمية البيئة
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 عام، بالدمام ،المرضى لرعاية ترابط جمعية حضور

 .(م2014 هـ،1435)

 المرضى تجاه االجتماعية المسؤولية

 .وذويهم
12.  

 المعلومات لنظم التاسع الوطني الملتقى .(م2014 هـ،1435) عام، الدمام، الداخلية وزارة حضور

 .السعودية العربية بالمملكة الجغرافية
13.  

 هـ،1435) عام ،الدمام جامعةكلية التصاميم،  حضور

 .(م2014

 اكتشاف: المحاكاة خالل من االستدامة

 .الطبيعة من مستوحاة حلول
14.  

، الدمام وجامعة المرورية، للسالمة السعودية الجمعية حضور

 .(م2013 هـ،1435) عام

 شراكة: المرورية للسالمة الثاني الملتقى

 .اجتماعية ومسؤولية وطنية
15.  

، الجزائر قسنطينة،، واألوقاف الدينية الشؤون مديرية بحث

 .(م2013 هـ،1434) عام
 السنة في والحضارية اإلنسانية القيم

 .النبوية
16.  

 هـ،1434) عام ،الدمام جامعةكلية التصاميم،  حضور

 .(م2013

  .17 .األوسط الشرق في التراث على المحافظة

 التعليم في للجودة الثالث الوطني المؤتمر .(م2013 هـ،1434) عام، الدمام جامعة حضور

 .العالي
18.  

، القرى أم جامعةكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر،  بحث

 .(م2012 هـ،1433) عام، المكرمة مكة
  .19 العمل التطوعي وآفاق المستقبل.

  .21 .والسالم اإلسالم .(م2012 هـ،1433) عامكلية اآلداب، جامعة الدمام،  حضور
 السعودية والجمعية اإلسالمي، للشباب العالمية الندوة حضور

 .(م2012 هـ،1433) عام، والمجتمع األسرة لطب

  .21 .الصحي المجال في التطوعي العمل

 المعلومات لنظم سابعال الوطني الملتقى .(م2012 هـ،1433) عام، الدمام، الداخلية وزارة حضور

 .السعودية العربية بالمملكة الجغرافية
22.  

 عام، الرياض اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة بحث

 (.م2011 هـ،1433)
  .23 .وطني ومطلب شرعي منهج السلفية

، ماليا جامعة اإلسالمية، الدراسات أكاديمية بحث

 (.م2011 هـ،1433) عامكوااللمبور، ماليزيا، 
  .24 ".مسند" الدولي النبوية السنة مؤتمر

، الدمام وجامعة المرورية، للسالمة السعودية الجمعية حضور

 .(م2011 هـ،1433) عام

 الواقع: المرورية للسالمة  األول الملتقى

 .واألمل والتجارب
25.  

  .26 .واللغة األدب في البيئة (.م2011 هـ،1432) عامكلية اآلداب، جامعة الدمام،  بحث
 عام، باكستان آباد، إسالم، العالمية اإلسالمية الجامعة بحث

 (.م2011 هـ،1432)
  .27 .النبوية السيرة لدراسة الحديثة االتجاهات

 هـ،1432)، المنورة المدينة، اإلسالمية الجامعة بحث

 (.م2010
 خدمة في السعودية العربية المملكة جهود

 .اإلسالمية القضايا
28.  

، عمان، األردن، الكريم القرآن على المحافظة جمعية بحث

 (.م2010 هـ،1431)
  .29 .النهضة ومقومات الكريم القرآن

 كلية وعلومها، النبوية لسنةل العلمية السعودية جمعيةال بحث

 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة الدين، أصول

 (.م2010 هـ،1431) عام، الرياض

صلى اله عليه وآله  محمد الرحمة نبي

 وسلم.
31.  

 عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة الرئاسة بحث

 (.م2010 هـ،1431) عام، الرياض، المنكر
 السعودية العربية المملكة وعناية الحسبة

 .بها
31.  

 جامعةالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية،  بحث

 عام، الرياض، والتعليم التربية ووزارة سعود الملك

 (.م2010 هـ،1431)

  .32 .ومتطلبات ونماذج رؤى :التعليم تطوير

 للتدريب اإلبداع مركزاإلدارة العامة للتربية والتعليم،  حضور

 (.م2010 هـ،1431) عام، الدمام، التربوي والتطوير

 المملكة في النوعي التربوي التطوير رواد

 .السعودية العربية
33.  
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 عام، بتركيا عنتاب غازي وجامعة حلب جامعة بحث

 (.م2009 هـ،1430)
  .34 أوقاف حلب غازي عنتاب.

، المنامة، البحرين وجامعة الملكية الخيرية المؤسسة بحث

 (.م2009 هـ،1430) عام
  .35 .األيتام رعاية

 الرواد نتاج عن ثانيال العلمي اللقاء (.م2009 هـ،1430) عام، فيصل الملك جامعة حضور

 .العلمي
36.  

 هـ،1429) عام، الهند بنارس،، السلفية الجامعة بحث

 (.م2008
رحمه  باز بن هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ

 حياته وخدماته. هللا تعالى:
37.  

  .38 .العلمي الرواد نتاج عن األول العلمي اللقاء (.م2008 هـ،1429) عام، فيصل الملك جامعة حضور
 هـ،1428) عام سوريا، كلية الشريعة، جامعة حلب، بحث

 (.م2008
  .39 .اإلسالمية العلوم في حلب علماء جهود

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك،  بحث

 (.م2007 هـ،1428) عام إربد، األردن،
  .41 السنة النبوية في الدراسات المعاصرة.

المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم،  بحث

 (.م2007 هـ،1428) عام )اإليسسكو(،
صلى اله عليه وآله  األعظم الرسول سيرة

 .الدراسية والبرامج وسلم
41.  

 المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم، بحث

 (.م2006 هـ،1427) عام)اإليسسكو(، 
صلى اله عليه وآله  األعظم نبيال سيرة

 .وسلم
42.  

 عاماتحاد الكتاب العرب، ومديرية الثقافة، حلب،  بحث

 (.م2006 هـ،1427)
النهضوي للمفكر اإلصالحية الرؤى  

 .معاصرة قراءات :الكواكبي الرحمن عبد
43.  

 عام معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، بحث

 (.م2006 هـ،1427)
 عبر حلب لمدينة والفكري العلمي النتاج

 .: العصور اإلسالمية أنموذجا  العصور
44.  

 عامالجمعية السورية لتاريخ العلوم، وجامعة حلب،  بحث

 (.م2006 هـ،1427)
 زمن حلب في واألدبية ةعلميال الحياة

 .األيوبيين
45.  

 عامالجمعية السورية لتاريخ العلوم، وجامعة حلب،  بحث

 (.م2006 هـ،1427)
 سيف بالط في واألدبية الفكرية الحياة

 .الدولة
46.  

 هـ،1427) عاموزارة اإلدارة المحلية والبيئة، حلب،  بحث

 (.م2006
  .47 .الحضارات وحوار حلب

  .48 .اإلنسان وحقوق اإلسالم (.م2006 هـ،1427) عاموزارة األوقاف، حلب،  بحث
 الحادي الدولي العربية الدول جامعة نموذج (.م2000 هـ،1421) عام، القاهرة، األمريكية الجامعة حضور

 .عشر
49.  

 العضويات واللجان المشارك فيها
عضوية الجمعيات العلمية: -1  

 مقر الجمعية الجهة التابعة لها الجمعية مسمى الجمعية #

الجمعية السعودية للسنة النبوية   .1

 وعلومها )سنن(.

 الرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

الجمعية السعودية للعلوم التربوية   .2

 والنفسية )جستن(.

 الرياض جامعة الملك سعود.

 الرياض جامعة الملك سعود. الجمعية السعودية لعلوم الحياة.  .3

 جدة  رابطة العلماء السوريين.  .4

 حلب، سورية جامعة حلب. الجمعية السورية لتاريخ العلوم.  .5

الجمعية الخيرية اإلسالمية   .6

 لأليتام.

 حلب، سورية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

الرابطة العربية لعلم النفس   .7

 اإليجابي.

 اإلسكندرية، مصر المعهد العربي للصحة النفسية.
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األكاديمية العربية لحلول التدريب   .8

 واالستشارات التدريبية.

 الطائف 

عضو مجلس إدارة مجلة دراسات   .9

 السيرة النبوية المحّكمة.

قسم الحديث والسيرة النبوية، كلية اللغة 

العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة 

 العالمة إقبال المفتوحة.

 إسالم أباد، باكستان

 

:ارك فيهاعضوية اللجان المش -2  

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة مسمى اللجنة #

 إلى تاريخ من تاريخ

تطوير الدراسات العليا  لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي  .1

 والبحث العلمي

هـ، 1437)

م(2016  

هـ، 1438)

م(2017  

تطوير مناهج مواد الحديث  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .2

 النبوي وعلومه

هـ، 1437)

م(2016  

هـ، 1438)

م(2017  

تطوير مناهج مواد الحديث  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .3

 النبوي وعلومه

هـ، 1436)

م(2015  

هـ، 1437)

م(2016  

تطوير مناهج مواد الحديث  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .4

 النبوي وعلومه

هـ، 1434)

م(2013  

هـ، 1435)

م(2014  

تطوير مناهج مواد الحديث  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .5

 النبوي وعلومه

هـ، 1433)

م(2012  

هـ، 1434)

م(.2013  

توصيف مناهج مواد  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .6

 الحديث النبوي وعلومه

هـ، 1432)

م(2011  

هـ، 1433)

م(2012  

توصيف مناهج مواد  اللجنة العلمية للحديث النبوي وعلومه  .7

 الحديث النبوي وعلومه

هـ، 1428)

م(2007  

هـ، 1429)

م(2008  

 
 الجامعية أنشطة التدريس

 

 # المقرر مجال المساهمة
  .1 (.1) الحديث .محاضرات
  .2 (.بعد عن التعليم) ،(1) الحديث .محاضرات
  .3 (.2) الحديث .محاضرات
  .4 (.بعد عن التعليم) ،(3) الحديث .محاضرات
  .5 (.5) الحديث .محاضرات
  .6 (.6) الحديث .محاضرات
  .7 (.7) الحديث .محاضرات
  .8 .النبوي الحديث .محاضرات
  .9 .الموضوعي الحديث .محاضرات
  .11 .األحكام أحاديث .محاضرات
  .11 .الحديث علوم .محاضرات
  .12 (.بعد عن التعليم) ،(1) الحديث علوم .محاضرات
  .13 (.بعد عن التعليم) ،(2) الحديث علوم .محاضرات
  .14 .واآلثار األحاديث تخريج .محاضرات
  .15 (.بعد عن التعليم) واآلثار، األحاديث تخريج .محاضرات
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  .16 (.بعد عن التعليم) األسانيد، دراسة .محاضرات
  .17 .المحدثين مناهج .محاضرات
  .18 (.بعد عن التعليم) المحدثين، مناهج .محاضرات
  .19 .النبوية السيرة .محاضرات
  .21 .النبوية السيرة فقه .محاضرات
  .21 .اإلسالمية األخالق .محاضرات
  .22 .اإلسالم في الخلقي النظام .محاضرات
  .23 .اإلسالم في االجتماعي النظام .محاضرات
  .24 .اإلسالم في والمالي االقتصادي النظام .محاضرات
  .25 .اإلسالم في السياسي النظام .محاضرات
  .26 .اإلسالمية الثقافة .محاضرات
  .27 .واألخالق العقيدة .محاضرات
  .28 .التشريع تاريخ .محاضرات
  .29 .اإلسالمي التشريع دراسة إلى المدخل .محاضرات
  .31 .الحديث الفكر مناهج .محاضرات
  .31 .المعرفة نظرية .محاضرات

 
 الدراسات العليا أنشطة التدريس

 

 # المقرر مجال المساهمة

  .1 .والتعديل والجرح الرجال وعلم المعاصرة النقد ومناهج العلل .محاضرات

  .2 .النبوي الحديث .محاضرات

  .3 .األسانيد دراسة .محاضرات

  .4 .الحديث تخريج .محاضرات

 
 األكاديمي للطالباإلرشاد 

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى
- - - -  

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 
الشهادة  العنوان الجهة التاريخ

 العلمية
# 

 هـ،1438)

 .(م2017
كلية اآلداب، جامعة 

اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل، الدمام.

 

 

 

 

 

 معالجة في وسلم وآله عليه هللا صلى النبي هدي

 عزيزة: للطالبة موضوعية، دراسة: األخطاء

 .القرني

  .1 الدكتوراه.
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كلية اآلداب، جامعة  (ـه4/3/1434)

 الدمام.
 الصنعاني همام بن الرزاق عبد اإلمام مصنف

"  باب بداية من: الطهارة كتاب ،(هـ211ت)

 سؤر"  باب نهاية إلى ،"الجر في تموت الفأرة

 بنت تهاني: للطالبة وتحقيق، دراسة": الحائض

 .اليوسف الرحمن عبد صالح

  .2 الماجستير.

كلية اآلداب، جامعة  (هـ17/11/1433)

 الدمام.
 الرملي رسالن البن داود أبي سنن شرح

 الحسد في باب من األدب، كتاب من( هـ 844ت)

:    للطالبة وتحقيق، دراسة: العدة في باب نهاية إلى

 .الحسون إبراهيم هللا عبد بنت أسماء

  .3 الماجستير.

كلية اآلداب، جامعة  (هـ28/11/1432)

 الدمام.
 الرملي رسالن البن داود أبي سنن شرح

 أهله مع رجال   وجد من باب أول من( هـ 844ت)

 فضل في باب آخر إلى الديات، كتاب من فقتله،

: السنة شرح كتاب من ، هللا رسول أصحاب

 ظاري حمد بنت هناء: للطالبة وتحقيق، دراسة

 .الطالب

  .4 الماجستير.

كلية اآلداب، جامعة  (هـ30/3/1432)

 الدمام.
 في جاء كما المؤمنين حياة في وأثره االبتالء

 مي: للطالبة موضوعية، دراسة: التسعة الكتب

 .الملحم الرحمن عبد المحسن عبد

  .5 الماجستير.

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # العلميةالشهادة  العنوان الجهة التاريخ

- - - - - 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

- - - - - 
 

 عضوية اللجنات
 

 # من إلى المنصب الجهة
- - - - - 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

- - - - - 
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 العمل التطوعي
 

لتطوعنوع ا # التطوع ةفعاليعنوان    التاريخ 

 وطالبات التدريسية، الهيئة ألعضاء نقاش حلقة  .1

، كلية اآلداب، جامعة اإلمام        العليا الدراسات

.عبد الرحمن بن فيصل، الدمام  

.العلمي التميز أدوات  هـ،1438) 

(م2017  

كلية ، واإلدارية التدريسية، للهيئة عمل ورشة  .2

اآلداب،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، 

 الدمام.

.الوظيفي والرضا الوالء  هـ،1438) 

(م2016  

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس، واإلداريين،   .3

 وكالة التطوير اإلداري، جامعة الدمام.

هـ، 1438) إدارة الغضب.

م(2016  

تقديم برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس،   .4

كلية اآلداب، جامعة الخرطوم،  واإلداريين،

 السودان.

هـ، 1437) تدريب المدربين.

م(2016  

ورشة عمل لمدراء إدارة مؤسسات الزكاة في   .5

العالم اإلسالمي، معهد علوم الزكاة، الخرطوم، 

 السودان.

المصرف السابع للزكاة:" وفي 

 سبيل هللا" في اإلسالم.

هـ، 1437)

م(2016  

هيئة التدريس، برنامج تدريبي ألعضاء   .6

واإلداريين، كلية اآلداب، جامعة الخرطوم، 

 السودان.

هـ، 1437) الوالء والرضا الوظيفي.

م(2016  

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس، وطالب   .7

وطالبات الدراسات العليا، مركز ركائز المعرفة 

 للبحوث والدراسات، الخرطوم، السودان.

الشام في السنة النبوية والواقع 

صر.المعا  

هـ، 1437)

م(2016  

تقديم برنامج إذاعي، برنامج مشكاة الفكر، إذاعة   .8

 جامعة الخرطوم، السودان.

هـ، 1437) الفتن وواجبات المسلم تجاهها.

م(2016  

دورة تدريبية ضمن فعاليات برنامج بأخالقنا نسمو   .9

لطالب مدرسة نافع المدني المتوسطة والثانوية 

التربية والتعليم بالمنطقة لتحفيظ القرآن الكريم، 

 الشرقية، الدمام.

أخالقيات التعامل مع وسائل 

 االتصال.

هـ، 1437)

م(2015  

محاضرة علمية ألعضاء هيئة التدريس، وطالب   .11

الدراسات العليا، كلية معارف الوحي والعلوم 

اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية العالمية، كوااللمبور، 

 ماليزيا.

معاصرة.الطب النبوي: رؤية  هـ، 1436) 

م(2015  

مستشار في الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،   .11

 الدمام.

 -هـ1434) قسم اإلعالم والعالقات العامة.

هـ، 1437

 -م2013

م(2016  

 وطالبات التدريسية، الهيئة ألعضاء محاضرة  .12

.جامعة الدمام، كلية اآلداب، العليا الدراسات  

 السنة في التطوعي العمل مجاالت

.النبوية  

 هـ،1435)

م2014 ) 

محاضرة علمية لطالب الكليات العلمية، جامعة   .13

 قسنطينة )منتوري(، الجزائر.

هـ، 1434) اإلعجاز العلمي في السنة النبوية.

م(2013  

سلسلة دروس علمية موجهة للناس عامة في   .14

مساجد الهجرة، والفتح، والريان، وأول نوفمبر، 

 وسوق الغزل قسنطينة، الجزائر.

السنة النبوية وأثرها في حياة 

 المسلم.

هـ، 1434)

م(2013  
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محاضرة علمية لطالب كلية أصول الدين،   .15

 الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آباد، باكستان.

الشباب ومسؤولياتهم ومشكالتهم 

 وحلولها.

هـ، 1432)

م(2011  

، كلية اآلداب، التدريسية الهيئة ألعضاء محاضرة  .16

.جامعة الدمام  
 في وأساليبه وصفاته المعلم إعداد

.الطالب مع والتعامل التدريس  
 هـ،1431)

(م2010  

، كلية التدريسية الهيئة ألعضاء وبحث نقاش حلقة  .17

.جامعة الدماماآلداب،   
.الموضوعي الحديث  هـ،1431) 

(م2010  

، كلية التدريسية الهيئة ألعضاء وبحث نقاش حلقة  .18

.جامعة الدماماآلداب،   
 السنة في اإللكترونية الموسوعات

.النبوية  
 هـ،1430)

(م2009  

محاضرة علمية ألعضاء هيئة التدريس، وطالب   .19

 الدراسات العليا، جامعة علي جره، الهند.

هـ، 1429) حفظ السنة النبوية.

م(2008  

تعليم الحديث النبوي وعلومه  التدريس بحلب، سورية.  .21

بمسجد سعد بن أبي وقاص رضي 

 هللا عنه.

 

هـ، 1427)

م(، 2006

هـ، 1428)

م(2007  

حكم اإلجهاض في الشريعة  ورشة عمل حول اإلجهاض، حلب، سورية.  .21

 اإلسالمية.

هـ، 1427)

م(2006  

ورشة عمل تثقيف األقران حول الوقاية من مرض   .22

 اإليدز، حلب، سورية.

التشريعات اإلسالمية الوقائية 

 والعالجية من األمراض الجنسية.

هـ، 1426)

م(2005  

مسجد الكمالية ومسجد  إبراهيم بن  الخطابة في مساجد حلب، سورية.  .23

أدهم ومسجد عثمان بن عفان 

 رضي هللا عنه.

هـ، 1417)

م(، 1996

هـ، 1428)

م(2007  

 
 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(

 1 مجاالته. في أكثرالحاسب 
 
 

 آخر تحديث

 هـ1438/رمضان/12

 م7/6/2117

 د.محمد عبد الرزاق أسود

 


