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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 سيرة ذاتية

 

  البيانات الشخصية 
 
 

 بيرجعمر محفوظ عبدالرحمن با االسم:

    Abdahman Bajubeir    Mahfoud 0mer  Name :(         

   

 .1973_  حضرموت /اليمن الوالدة:مكان وتاريخ 

    .يمني ة:ـيـالجنس

 .العلوم اإلسالميةالقرآن الكريم و جامعة :الحالينوان العمل ع

 .مشارك اذــتـــأس :يةـاألكاديمالرتبة 

 .الفقه وأصولهام: ـص العـصـالتخ

 .فقه مقارن: التخصص الدقيق

 ((00967773834024)): الـقـون نـلفـت

  gmail.comomarbagper2020@البريد اإللكتروني: 

 

 

 يةعلملالمؤهالت ا
 

 جدا.جيد  بتقدير: ،صنعاء -جامعة اإليمان  -م بكالوريوس دراسات اسالمية 2002 .1

 ،، بنظام االمتحان الشتتتام صتتتنعاء –جامعة اإليمان  -م  ماجستتتتير في الفقه وأصتتتوله  2005 .2

 بتقدير: جيد جدا

 بتقدير: جيد جدا، السودان  -جامعة أمدرمان اإلسالمية  –م دكتوراه في الفقه المقارن  2012 .3

مختصر تشييد البنيان ) من أول الكتاب إلى نهاية شروط القدوة( دراسة ) األطروحة:عنوان 

 .(وتحقيق
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 رات العلميةبالخ
 

 .بمعهد الصديق العلمي )حضرموت( م مدرس2001 •

 .مدارس الفالح األهليةم   وكي  2007 •

 .رابطة دعاة حضرموت م أمين عام 2008 •

 لمكتبة المركزية  بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت.امدير م  2008 •

 لقسم شؤون الطالب بجامعة االيمان فرع حضرموت. رئيس 2009 •

 .الثانوية األساسية و مدرس في وزارة التربية والتعليم للمرحلة •

 .عميد الكلية العليا للقرآن الكريم فرع جامعة القرآن والعلوم االسالمية، المكالم 2011 •

أعوام  ستتتبعةولمدة  حضتتترموتفي جامعة  اآلدابفي كلية  أستتتتاذ مستتتاعدبرتبة عاقد محاضتتتر مت •

 (.2020/2021الجامعي )حتى نهاية العام  (2013/2014)من العام الجامعي  متتالية،دراسية 

 . فرع جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية ، المكالم وكي  2014 •

 .أكاديمية نما الريادة للتدريب للغاتإدارة مجلس  رئيس م2020 •

بجامعة حضتترموت والريان الترقية بحوث وعلى عدد من رستتا ل الماجستتتير والتحكيم اإلشتترا   •

 وجامعة العرب العالمية.

 

 المهرات والدوارت •
 ارات ومواصفات الورقة االمتحانيةدورة بناء االختب 2019 •

 دورة مهارات الكتابة وتنسيق النصوص 2019 •

 م  ورشة برنامج الدراسات العليا للدراسات اإلسالمية 2018 •

 م  مواصفات المقرر الدراسي2018 •

 م  دورة اإلكس 2018 •

 م دورة توصيف البرنامج األكاديمي 2018 •

 م  دورة التخطيط االستراتيجي2017 •

 المهارات االداريةدبلوم  2016 •

 م  دورة التخطيط التشغيلي2015 •
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 ها في الجامعاتسيالمواد التي قمت بتدر
 

  معاصرة إسالمية قضايا  .1

 البحث في الدراسات اإلسالميةمناهج  .2

 المرفقات في مباحث الموافقات .3

 الوجيز في أصول الفقه  .4

 أعالم الفقه اإلسالمي  .5

   التشريع اإلسالمي تاريخ .6

 ونهاية المقتصدالمجتهد بداية  .7

 مقاصد الشريعة اإلسالمية  .8

 أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية .9

 القواعد الفقهية الكلية  .10

 2 - 1 فقه العبادات .11

 المعاصرةالمالية فقه المعامالت   .12

 المالية فقه المعامالت  .13

 فقه الدعوة والدعاة .14

 أحكام العقوبات في الشريعة اإلسالمية .15

 والسنةاإلعجاز العلمي في القرآن  .16

 الثقافة اإلسالمية .17

 القواعد الفقهية .18

  السلوك واألخالق .19

 النظم اإلسالمية .20

 مرات والنشاط االجتماعيالمؤت
  المؤتمرات: (أ

( ضمن برنامج 2010فبراير 11 -9مشارك في الدورة الحوارية لمشروع النهضة المنعقدة بصنعاء ) •

 .بتقديم ورقة بحثية بعنوان) المرأة ودورها الريادي في اإلسالم( المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع

أثر تطبيق مقاصتتتتتد الشتتتتتريعة )تحت عنوان المؤتمر العلمي مال المشتتتتتاركة بتقديم ورقة بحثية في أع •

 /اليمنيةالجمهورية   /  حضرموت ( الذي عقدته جامعةاإلسالمية في تحقيق معايير الجودة األكاديمية

 م.2019يوليو
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المواجهات القتالية في )تحت عنوان  الثاني العالمي مؤتمراركة بتقديم ورقة بحثية في أعمال الالمشتتتتتت •

 /المدينة العالميةالذي عقدته جامعة ( الداخل اإلستتتتالمي وأثرها على األمن المجتمعي نمرة مقاصتتتتدية

  م.2/11/2017-1 ماليزيا

 النشاط االجتماعي (ب

 .وموجه تربوي واعظ خطيب و •

 .طالقفي قضايا الشقاق والنزاع وال ومصلح محكم  •

 

 

 ج العلميااإلنت
 

 األبحاث المنشورة: أـ

الكريم  مجلة جامعة القرآن   ب  (12العدد )نشر في  أثر القواعد الفقهية على أحكام المريض والتمريض  •

 .2017اليمن  تاريخ النشر مارس  والعلوم اإلسالمية ـ

مجلة العلوم ب  (4)العدد في  للقتال في الدولة المسلمة وأثره على السالم االجتماعي  البناء المقاصدي •

 .م2018ماليزيا  تاريخ النشرـ اإلسالمية الدولية  

بالمؤتمر العلمي العدد خاص ،  أثر تطبيق مقاصد الشريعة اإلسالمية في تحقيق معايير الجودة األكاديمية •

 م.2019اليمن تاريخ النشر يوليو ـ ضرموت للعلوم اإلنسانية  مجلة جامعة ح :جهة النشر، المجلد

 م.2010، فبراير المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع، مجلة  المرأة ودورها الريادي في اإلسالم •

 

 ب ـ أبحاث تحت النشر: 

 .أحكام الصيد والقنص في الشريعة واإلسالمية •

 .1أعالم الفقه اإلسالمي، ج •

 دراسة تطبيقية عصرية.قواعد الفقه الكلية  •

 فقه المعامالت المالية. •

  

 

 


