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 المؤهالت األكاديمية :  

 . الماجستير في السن ة وعلوم الحديث 

 :عًا جم –في قسم المعامالت  –األحاديث التي ترك األئمة األربعة أو أحدهم العمل بها مع ثبوتها  موضوعها

 أحمد.وتخريًجا ودراسةً من الكتب الستة ومسند اإلمام 

  م . 0111/  4/ 01 عليها:تاريخ الحصول 

  بتقدير ممتاز مع مرتبة  م.0111/  7/  11 عليها:تاريخ الحصول  اإلسالمية،بكالوريوس في الدراسات

 الجامعة.مع طباعة الرسالة على نفقة  الشرف.

  م بتقدير ممتاز مع مرتبة 0111-حضرموت جامعة-التربيةكلية –بكالوريوس في الدراسات اإلسالمية
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