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 معلومات شخصية

 باحميد رد. هناء سالم عبدا لقاداالسم: 

 المكال.  -حضرموت  -الجمهورية اليمنية العنوان: 

 hanasalim2000@yahoo.comبريد الكتروني: 

 (777027901 00967)جوال: 

 : أستاذ مساعداللقب العلمي

 جامعة حضرموت -المكال  -عضو هيئة تدريس في كلية البنات المهنة الحالية: 

 دراسات إسالمية: التخصص العام

 : فقه وأصولهالتخصص الدقيق

 

 المؤهالت العلمية

من، الي، جامعة صنعاء في الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب سحصل على درجة البكالوريو -

 م.7991

المكال  –حصل على درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص فقه( من كلية التربية  -

 .م5002جامعة حضرموت ، اليمن،  –

  -عمان -الجامعة األردنية -كلية الشريعةحصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من  -

 .م5070  بتقدير ممتاز

 

 الخبرات العملية 

وحتى اآلن  5077عمل أستاذاً للفقه اإلسالمي في قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة حضرموت من عام  -

 ) أي خمس سنوات خبرة في التدريس الجامعي(.
 والمواد التي قامت بتدريسها هي: -

 
 المستوى الجامعي المقرر الرقم

 األول (7فقه عبادات ) 7



 األول (5فقه عبادات ) 5

 الثاني التشريع اإلسالميتاريخ  3

 الثاني أساسيات البحث العلمي في العلوم اإلسالمية 4

 الثالث فقه األسرة 2

 الثالث (7أصول الفقه ) 6

 الثالث (5أصول الفقه ) 1

 الرابع فقه العقوبات 8

 الرابع قواعد فقهية 9

 الرابع مقاصد الشريعة اإلسالمية 70

 التمهيدية / ماجستير السنة فقه العبادات المقارن 77

 السنة التمهيدية / ماجستير فقه األحوال الشخصية المقارن 75

 

 : المقبولة  للنشر البحوث

 بيانات النشر البلد المجلة عنوانال م

)العدد / المجلد 

 / تاريخ النشر(

هيئة اليدين في صالتي الجنازة والعيدين  7

 وفي القنوت.

المذاهب )دراسة فقهية مقارنة بين 

 األربعة(

مجلة األندلس للعلوم 

 اإلنسانية واالجتماعية

 

 صنعاء

 اليمن

 75العدد 

(5076) 

 

مجلة جامعة حضرموت  العجلة وأثرها في األحكام الشرعية 5

 للعلوم اإلنسانية

حضرموت 

 المكال

المجلد  –العدد الثاني 

 (7102الرابع عشر )



 
 .مواقف علماء حضرموت من الشيعةشاركت كممتحن داخلي في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:  -
 

 الدورات األكاديمية أثناء التدريس الجامعي:

 (م5075 فبراير 53 – 55)دورة في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  -

 (.م5075إبريل  56 – 52دورة في طرق التدريس الجامعي ) -
 (.م5075يونيو  1 – 6والتقويم التربوي )دورة في القياس  -
 (.م5075 نوفمبر 8 – 1دورة في التدريس المصغر "تطبيقات ومناقشات" ) -
 (. م5073 يناير 9 – 8دورة في االستخدام األمثل للتقنيات التعليمية في التدريس الجامعي ) -

 (م5073 يرينا 73 – 75)دورة في األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة األبحاث العلمية  -
 (م5073 يناير 76 – 72)دورة في أخالقيات وآداب المهنة في الجامعات  -
 (.م5073فبراير   57 – 50الجامعي )لعضو هيئة التدريس دورة في المهارات اللغوية  -
 (.م5074ديسمبر  5-4) SPSSدورة في برنامج تحليل البيانات  -
 (م5072ديسمبر  72-74دورة في مهارات البحث االلكتروني ) -
 (م5076 إبريل 53 – 57)دورة في مهارات استخدام الجداول االلكترونية  -
 ( م5076نوفمبر  52 – 54دورة في إدارة الوقت )  -
 
 


