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  C.V            

 المعلومات الشخصية:

  :بالطيور عوض  عبد هللا بركاالسم 

  م.1967حضرموت  –محل تاريخ الميالد: سيؤن 

 الجنسية: يمني 

  :متزوجالحالة االجتماعية 

 الدرجة العلمية: أستاذ مشارك 

 التخصص: عقيدة وأديان 

  المكال. –حضرموت  –العنوان: اليمن 

  :967711977543  -+ 967771436958تلفون+ 

 mail-E\@hotmail.comAbdullahboutyor  

 المؤهالت العلمية:

  م.1982الشهادة الثانوية 

  م(.1993شهادة البكالوريوس ) جامعة صدام للعلوم اإلسالمية 

  م(.1996شهادة الماجستير )جامعة صدام للعلوم اإلسالمية 

 (.2001دة الدكتوراه في فلسفة أصول الدين )جامعة صدام للعلوم اإلسالمية شها 

  :المقررات التي تم تدريسها

 :البكالوريوس 
 .2-1العقيدة اإلسالمية  .1

 مقارنة األديان. .2

 الفكر اإلسالمي. .3

 الدعوة والدعاة. .4

 أسس ومناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية .5

 قضايا إسالمية معاصرة. .6

 .2-1اإلسالمية الثقافة  .7

 النظم اإلسالمية. .8

 :) الدراسات العليا ) ماجستير 
 2+1العقيدة اإلسالمية  .1

 األفكار المناوئة للعقيدة اإلسالمية. .2
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 مقارنة األديان. .3

 دراسة تاريخية لألديان والملل والنحل. .4

 مذاهب فكرية معاصرة. .5

 فرق إسالمية. .6

 أديان وضعية. .7

 أديان سماوية. .8

 ي.األديان في الفكر اإلسالم .9

 نقد لعلم الكالم والفلسفة. .10

 نواقض اإليمان في العقيدة. .11

 مناهج البحث في العقيدة اإلسالمية. .12

 واإلدارية: الخبرات العملية

  جامعة حضرموت. –عضو الهيئة التدريسية بكلية اآلداب 

  م إلى الوقت الراهن.2/2/2012رئاسة قسم الدراسات اإلسالمية من تاريخ 

 .عضو مجلس كلية اآلداب 

 و اللجنة العلمية في كلية اآلداب.عض 

 .المشاركة في الندوات والمنتديات العلمية 

 .إلقاء المحاضرات في الوحدات العسكرية في أسبوع الطالب الجامعي 

 .اإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها 

 .اإلشراف على بحوث التخرج لطالب المستوى الرابع 

 
   :رسائل الماجستير وإشراف على مناقشة

 المناقشة:

آل  –مناقشة رسالة : مسائل العقيدة التي حاور فيها اإلسالم أهل الكتاب )دراسة مقارنة في ضوء سورة البقرة  .1

 قسم الدراسات اإلسالمية. –كلية اآلداب  –جامعة حضرموت  -المائدة ( للطالب: حميد عوض محمد حنش  –عمران 

ت والتقاليد الشعبية في مجتمع حضرموت )دراسة نقدية (  للطالب: مناقشة رسالة : أخطاء عقدية في األمثال والعادا .2

 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  -ناصر النمر أحمد العجيلي 

لي صالح أحمد ع :للطالبقيدة في كتابه )األساس في السنة( رسالة : منهج الشيخ / سعيد حوي في العمناقشة  .3

 كلية التربية. –جامعة عدن  -الضيف 

كلية  –جامعة عدن  -لطيفة ثابت ناصر حيدر الشهابي  :ة : األديان في اليمن )أصولها وعقائدها( للطالبةرسالمناقشة  .4

 التربية.
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اإلسالمي المتفق عليها في وحدة األمة اإلسالمية  للطالب: عبد هللا سعيد محمد رسالة : دور أصول الدين مناقشة  .5

 عدن. –كلية التربية  –جامعة عدن  -السومحي

 –كلية التربية  –جامعة عدن  -تكفير المعين )قواعده وضوابطه( للطالب: صالح سالم عباد حسين   رسالة : مناقشة .6

 عدن.

 -رسالة : مفاهيم السياسة الشرعية في القرآن الكريم )جمعاً ودراسة( للطالب: محمود أحمد فرج بديه  مناقشة  .7

 عدن. –كلية التربية  –جامعة عدن 

جامعة  -ر في القرآن الكريم )دراسة تحليلة موضوعية( للطالب: عارف حسن نصيب مبروك  رسالة : التغييمناقشة  .8

 عدن. –كلية التربية –عدن 

الجامعة  -مناقشة رسالة : أصول الفقه والفروع الفقهية وجه األبتناء واألرتباط  للطالب: محمد سعود الجدحي  .9

 فرع حضرموت. –العربية للعلوم والتقنية 

 –كلية التربية –جامعة عدن  –: القيم األخالقية بين الشرع والواقع لطالبة: نور علي أحمد حسن مناقشة رسالة  .10

 عدن.

ربع العبادات )دراسة  منية المعاصرةألمنناقشة رسالة: تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير في ضوء االختالالت ا .11

 جامعة عدن. –جتماعية كلية العلوم األ –تطبيقية( للطالب: حسين بن محمد علي الراعي 

مناقشة رسالة : موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير )عرض ونقد( للطالب: أحمد صالح أحمد الجبل  .12

 جامعة عدن. –كلية العلوم االجتماعية والتطبيقية  –

تهاني قاسم أحمد موضوعية ( للطالبة: في سورة آل عمران )دراسة  –السالم  عليه – مناقشة رسالة : نبوة عيسى .13

 جامعة عدن. –كلية التربية  –المنصوري 

كلية التربية  –مناقشة رسالة : الفكر الصوفي المعاصر وأثره في الثقافة اإلسالمية للطالب: خالد عبد هللا محمد أحمد  .14

 جامعة عدن. –

 –كلية التربية  –مد أحمد مناقشة رسالة: ضوابط الحرية الفكرية في المنظور اإلسالمي للطالب عبد العزيز فريد مح .15

 جامعة عدن.

 –مناقشة رسالة: منهج اإلمام أبن أبي يعلي الحنبلي في العقيدة )دراسة وتحليل ( للطالب: رأفت أحمد فضل هادي  .16

 جامعة عدن. –كلية التربية 

 –التربية كلية  –مناقشة رسالة: الوالي والرعية في منظور السياسة الشرعية للطالبة: منى سالم حسين الهيمة  .17

 جامعة عدن.

كلية  –مناقشة رسالة: فقه المقاد الشرعية في باب العبادات )انموذجا وتطبيقا( للطالب: محمد علي راجح محمد  .18

 جامعة عدن. –العلوم االجتماعية والتطبيقية 

 جامعة عدن. –كلية التربية  –مناقشة رسالة: اآلثار العقدية لكبائر الذنوب للطالب: أحمد بن أحمد صالح الفقيهة  .19

مناقشة رسالة: أحكام العبادات ألصحاب الضرورات في الفقه اإلسالمي في )الطهارة والصالة( للطالب: عبد الرزاق  .20

 جامعة عدن. –كلية التربية  – عبد هللا أحمد البكري
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 للطالب: عمر محمد سعيد محمد. –رحمه هللا  –الجهود الدعوية واإلصالحية للشيخ علي الطنطاوي  .21

 راف:اإلش

أحمد علي عبده رسالة : عقيدة المذهب الزيدي في اليمن ) دراسة مقارنة بعقيده أهل السنة والجماعة( للطالب: بشير  .1

 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  - العبادي

كلية  –جامعة حضرموت  -رسالة : جهود علماء حضرموت في تقرير توحيد العباده للطالب: بسام بدر جعفر الكثيري  .2

 .اآلداب

كلية  –جامعة حضرموت  -رسالة : مفهوم التوحيد بين أهل السنة والجماعة والشيعة للطالب: حسن محمد مساوى  .3

 اآلداب.

رسالة : شد الرحال إلى اإلضرحة والمزارات والتبعات المقدسة )موقف العقيدة اإلسالمية منها ( للطالبة: أمل عوض  .4

 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  -بن مخاشن 

 –جامعة حضرموت  -ة : فكر الخروج عن طاعة ولي األمر من منظور عقدي للطالب: محمد عوض باحامي رسال .5

 كلية اآلداب.

 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  - موقف علماء حضرموت من الشيعة للطالب: مراد كرامه باخريصهرسالة :  .6

 كلية اآلداب –جامعة حضرموت  -سقاف رسالة : منهج اإلمام الحداد في العقيدة للطالب: أحمد حسن صالح ال .7

 –رسالة : مباحث اإليمان بالنبوات في الجزء التاسع والعشرين)دراسة تحليلة(. للطالب: وليد حسين الحامدي  .8
 كلية اآلداب.          –جامعة حضرموت 

: ةعقدية ( للطالب رسالة: اإليمان بالغيب في القرآن الكريم وأثره في األعتقاد  سورة األنعام أنموذجًا )دراسة .9
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –منى سعيد سالم بادويحة 

رسالة: دور العقيدة في بناء الشخصية المسلمة في ضوء سورة القصص)دراسة وتحليل(للطالب:  .10
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –مبارك محمد سالم البريكي 

عبد ي ضوء العقيدة اإلسالمية ( للطالب: رسالة: المؤثرات العقدية في مسائل األعتقاد )دراسة ف .11
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –القادر محمد بازبيدي 

عبد الباسط  رسالة: األتجاهات العقدية عن المنتسبين  للمذهب الشافعي في أقسام التوحيد للطالب:  .12
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –عوض محمد الجمحي 

للطالبة: منال  –دراسة مقارنة بين اإلسالم وأهل الكتاب  –لم رسالة: أشراط الساعة ونهاية العا .13
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –صالح أحمد بن مفلح 

جمعًا ودراسة للطالب: سامي سقاف  – النبوات والغيبات –رسالة: المباحث العقدية في سورة يس  .14
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت  –اليزيدي 

 –إلهام محمد سالم الديني  رة الرحمن )دراسة عقدية( للطالبة: رسالة: مباحث اإليمان في سو  .15
 كلية اآلداب. –جامعة حضرموت 

 الصديق والفاروق وجهودهما في الدفاع عن العقيدة للطالب: صادق صالح قائد الحنشي. رسالة: .16
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ت العبادا –رسالة: تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير في ضوء االضطرابات األمنية المعاصرة  .17
 للطالب: حسين محمد علي الداعي. –انموذجا 

 

 

 الكتب والبحوث العلمية:

 :الكتب 
 دراسات في األديان السماوية والوضعية    ) تحت الطبع ( .1
 الدعوة والدعاة                                    = .2
 مقارنة األديان                                    = .3
 ملل والنحل              =دراسة تاريخية لألديان وال .4
 الفكر اإلسالمي المعاصر                     مطبوع .5
 علم األخالق والتزكية                            = .6

 :البحوث العلمية 

 بحث رسالة الماجستير بعنوان ) الزيدية أصولها وعقائدها (. .1
 .بحث إطروحة دكتوراه بعنوان ) الشوكاني وجهوده في علم الكالم ( .2
 نشر بمجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية. –الفكر اإلجتهادي عن اإلمام الشوكاني  .3
 جامعة عدن. –نشر بمجلة كلية التربية  –تحذير القرآن والسنة من التفرق واألختالف  .4
 نشر بمجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية. –وحدانية اإلله في القرآن الكريم  .5
 م.               ) لم ينشر (أثر األشاعرة في علم الكال .6
 ) لم ينشر (                  علم العقائد.                 .7
 الموت والحياة البرزخية.                   )لم ينشر ( .8

 

 :توصيف المقررات

 :عداد مفردات المقررات الدراسية  مساق البكالوريوس توصيف وا 
 .2-1العقيدة اإلسالمية  .1

 مقارنة األديان. .2

 كر اإلسالمي.الف .3

 الدعوة والدعاة. .4

 :عداد المفردات للمقررات األكاديمية  مساق الدراسات العليا بالسنة التمهيدية للماجستير توصيف وا 
 2+1العقيدة اإلسالمية  .1

 األفكار المناوئة للعقيدة اإلسالمية. .2

 مقارنة األديان. .3

 دراسة تاريخية لألديان والملل والنحل. .4

 مذاهب فكرية معاصرة. .5

 سالمية.فرق إ .6

 أديان وضعية. .7
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 أديان سماوية. .8

 األديان في الفكر اإلسالمي. .9

 نقد لعلم الكالم والفلسفة. .10

 نواقض اإليمان في العقيدة. .11

 مناهج البحث في العقيدة اإلسالمية. .12

 المهارات:

 .مهارة األتصال والتواصل والتكيف مع الثقافات المختلفة 

 حل المشاكل.و القدرة على تحمل ضغط العمل 

  عالقات عامة مع الشخصيات السياسة واألكاديمية واألجتماعية.إقامة 

 مهارات وصفات أخرى:

 اللغات: 

 اللغة العربية : اللغة األم

 .اللغة اإلنجليزية: جيد

 .: جيدمهارات الكمبيوتر 

 الهويات:

 .القراءة 

 .الكتابة 

  


