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 أوالً: البيانات الشخصية:

 أمين عمر عبد الله حسن باطاهر االسم كامالً: د. 

 م11/1181/ 1تاريخ الميالد: 

 اليمن  –حضرموت  –سيئون محل الميالد: 

 يمني الجنسية: 

 ولد وأب الحالة االجتماعية: متزوج. 

جامعة  كلية البناتفي متعاقد العمل الحالي: أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

  .اليمن -حضرموت  الدراسات اإلسالمية   حضرموت قسم

 اليمن   –حضرموت  –سيئون  :عنوان االقامة

 bataher109@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 911991/ هاتف المنزل :  011129717 – 001161087جوال : 

 

 ثانياً: الدرجات العلمية: 

 في التفسير وعلوم القرآنمساعد أستاذ  - 1

 ثالثاً: البيانات الدراسية والتخصصات العلمية:

 )أ( المراحل األكاديمية:

 دكتوراه - 1

 التخصص الدقيق: التفسير وعلوم القرآن.

محمد عبد القادر الحباني شذور اإلبريز في لغات الكتاب العزيز تأليف الشيخ  

 .الحضرمي

 -أم درمان اإلسالمية ( جامعة التفسير )قسم  أصول الدين  الجهة المانحة: كلية

 .م6/2111/ 16، تاريخ المناقشة السودان جمهورية 

 تفسير وعلوم القرآن تخصص ال - التربية المكالماجستير  - 2

 جهود علماء حضرموت في الدراسات القرآنية

 - حضرموت  )قسم الدراسات اإلسالمية( جامعةالتربية المكال الجهة المانحة: كلية 

 .م2118/  11/1تاريخ المنح:   اليمنية  جمهوريةال

  البكالوريوس  – 1

 التخصص  دراسات إسالمية  

اليمن تاريخ التخرج  - حضرموت جامعة  -ون ئيكلية التربية  سالجهة المانحة:  

 .م2119
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: منهاالشرعية عن عدد من الشيوخ اإلجازة العلمية  ) ب(    

 . ريمالكقرآن في رواية حفص عن عاصم لل السند المتصل ةإجاز -

 بن عبد الله الشاطري  مالعالمة : سال مدير رباط تريم -

 مدير رباط العلم بمدينة سيئون المنصب علي بن عبد القادر الحبشي  -

 : علي المشهور بن محمد بن حفيظ  مفتي تريم الفقيه -

 عميد دار المصطفى العالمة عمر بن محمد بن حفيظ  -

 القاضي الشيخ : سعيد علي برعية  -

 المعمر : عبد الرحمن الحبشي  فلكيال -

 أحمد البطاح األهدل بن : محمد  مفتي زبيد الفقيه -

 وغيرهم من علماء حضرموت واليمن ودول العالم اإلسالمي   -

 أهم الدورات التدريبية :  ) ج ( 

 دورات الحاسوب  -

  TOTالتدريب دورة في  -

 دورة في التخطيط وإدارة الذات  -
 

 واألبحاث )تحقيق وتأليف(.رابعاً: اإلنتاج العلمي، 

 :في مجال: تحقيق التراث العربي واإلسالمي  

تأليف الشيخ محمد عبد القادر الحباني  ، شذور اإلبريز في لغات الكتاب العزيز - 1

 الحضرمي 

مكتبة تريم الحديثة توزيع  -م2119 -هـ 1917طبعة أولى دراسة وتحقيق  ال 

 حضرموت.

تأليف الشيخ ، مختصر التعريف واإلعالم بما أبهم من األسماء في القرآن  - 2

 .الطبع -دراسة وتحقيق - محمد عمر بحرق الحضرمي ، 

تأليف الشيخ محمد عمر ، لمسلول على منتقصي أصحاب الرسولاالسيف  - 1

 .بعط  -دراسة وتحقيق - الحضرمي ،   بحرق

 :في مجال التأليف 

 .في الدراسات القرآنية  تحت الطبعجهود علماء حضرموت  – 9

تأصيل أسلوب الحكمة في تغيير واقع األمة ، منشورات جامعة القرآن الكريم  -7

 .م2119 -هـ 1917 وتأصيل العلوم  طبع 

 عوقات الجهاد من خالل سورة التوبة.دراسة م -6

 القيم.والتربية اإلسالمية في غرس دور معلم القرآن الكريم  -0

م ، منشورات المؤتمر الدولي تريزبيد  لصالت العلمية بين حضرموت وا -8

 . م2111عاصمة الثقافة اإلسالمية 

السياق في تفسير الضمير الغائب دراسة تطبيقية على الجزء األول من  ثرأ -1

   .القرآن الكريم
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ليبيا رواية اإلمام قالون في حضرموت طبع ضمن منشورات جامعة المرقب  -11

 م.2117

 

 خامساً: الوظائف والخبرات:

كلية جامعة حضرموت في قسم الدراسات اإلسالمية  اتحاضر لمقررم -1

 .التربية سيئون

في قسم الدراسات اإلسالمية جامعة  يةخصصتمحاضر لمقررات  -2

 .سيئون  كلية البناتحضرموت 

وتجويده كل التخصصات  الكريم محاضر لمقرر مهارات تالوة القرآن -1

 .العلوم والتكنولوجيا فرع سيئون ةجامع

 .ة بوزارة التربية والتعليممدرس لمقرر القرآن الكريم والتربية اإلسالمي -9

    .بسيئونوعلومه لتعليم القرآن  بمدرسة التبيان ومدرسمشرف  -7

 عضو إدارة مؤسسة العطاء الخيرية . -6

 مؤسس ومشرف اللجنة العلمية لمسجد باصفار    -0

 

 الدولية:المحلية واً: المشاركة في المؤتمرات والندوات دسسا

 : لمشاركات في الندوات والمؤتمراتأهم ا 

المؤتمر العلمي الدولي حول رواية اإلمام قالون تأصيال وتاريخا  -1

  .م المشاركة بورقة علمية2117وتوجيها 

م 2119المؤتمر العلمي العالمي الثاني لتأصيل العلوم الواقع والتحديات  -2

 المشاركة بورقة علمية. -

بورقة المشاركة  -م 2111لسنة  ر دخول المهاجرالحلقة العلمية بذك -1

   .علمية

 -م 2111المؤتمر الدولي في ذكرى تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية  -9

 بورقة علمية. المشاركة بتقديم 

م  المشاركة 2110سنة  التخصص الجامعي بسيئون برنامج تحديد -7

    .تقويمبورقة 


