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 التدرج األكاديمي:  .0

 ( 9111دكتوراه فلسفة في العلوم اإلسالمية / كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد )م 

  م ( 9111)ماجستير تفسير في العلوم اإلسالمية / كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد 

 ( 9191بكالوريوس علوم إسالمية / كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد.)م 

 م.9191 األنبار ثانوية المعهد اإلسالمي في 

 

 الخبرا  في مجال التدريس :  .8

  م وحتى اآلن.0111منذ عام  -جامعة حضرموت  –عضو هيئة التدريس في كلية البنات 

  م ـ وحتى اآلن.0110رئيساً لقسم الدراسات اإلسالمية في كلية البنات من 

 .رئيساً ومشرفاً ومناقشاً لعدد من رسائل الماجستير في مجال التخصص الدقيق 

 .اإلشراف على طالب التربية العملية بالمدارس في المكال 

 .عضو محكم في مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية 

 ( لعام 44بقرار رئيس الجامعة رقم)-االسووتشووارية لمجلة جامعة حضوورموت للعلوم اإلنسووانية الهيئة عضووو

 م0194

 :  ع اوين الرسا ل العلمية  -أ

 ابن العربي وكتابه أحكام القرآن ( . الماجستير ) القاضي 

 . ) الدكتوراه ) مباحث علوم القرآن في تفسير الطبري 

 الشهادا  التقديرية التي حصلت عليها :  -ب

 .إجازة علمية عامة من  القاضي العالمة)محمد بن إسماعيل العمراني(حفظه الله تعالى 

 الدورة  –عضو لجنة تحكيم في جائزة المرحوم هائل سعيد للعلوم واآلداب  -مؤسسة السعيد من  مشهادة تحكي

 هـ.9441الموافق  -م0111-الثالثة عشر

 



 من رئيس الجامعة لمشاركتي في لجنة تحكيم مسابقة الجامعة لحفظ  -وشهادات تقديرية -كتب  شكر وتقدير

 القرآن الكريم لعدة مرات.

  عمادة كلية البنات لعدة مرات .كتب شكر وتقدير من قبل 

 :  المؤلفا  والبحوث - 
 الكتب المؤلفة:

  كتاب األخالق والـوتـوزكية م مقرر يدرس في قسم الدراسات اإلسالميةـ جامعة  حضرموت ـ طبد دار

 م.0112حضرموت للدراسات والنشرـ 

 منشور في دار  -جامعة حضرموت -مقرر يدرس في قسوم الدراسات اإلسالمية كتاب الدعوة والدعاةم

 م.0112-حضرموت للدراسات والنشر 

  م0111كتاب أصول التفسير ومناهج المفسرين. طبد دار حضرموت للدراسات والنشرـ 

  م.0191كتاب أعباق الريحان من جنات علوم القرآن طبد مطبعة تريم ـ حضرموت 
 ألولىالطبعة ا -صووونعا  -مركز المتفوق -لتفسوووير الموضووووعي لكتاب الله العزيزكتاب اإلبريز في ا- 

 م.0190 -هـ 9440
 الطبعة األولى-صووونعا  -مركز المتفوق -التقصوووار في الفكر اإلسوووالمي المعاصووور وضوووواب  تجديده- 

 م.0190 -هـ 9440
 .الوقف وأثره االجتماعي في حضرموت 
  مباحث في ثرائه العلمي والحياتي.العالمة عبد الرحمن عبد الله بكيرم 
 

 شخصيا  يمكن الرجوع إليها: .6
 (000392322عبد الله صالح بابعير نا ب ر يس جامعة حضرمو  للشئون األكاديمية  )أ.د. -1

 -قسععم الكتاب والسعع ة-كلية الدعوة وأصععول الدين -جامعة أم القرى -د.عبد الرحمن حسععن محمد عثمانأ. -2

 (11699518940516) 

 : شارك في الكثير من الدورا  في مركز التطوير األكاديمي. المشاركا 
 األبحاث العلمية: الم شورة والمقبولة لل شر:

  المنهج القرآني في إعداد المسوولم وتربيتهم منشووور في مجلة جامعة حضوورموت مالمجلد الثاني م العدد

 م .0110هـ م 9404الثاني ـ 

  د ابن رشوو –منشووور في مجلة األسووتاك ـووووووو كلية التربية   –ضوورب المثل بالحيوان في القرآن الكريم– 

 م.0111 –( 19العدد )  –جامعة بغداد 

  مقبول للنشور في مجلة مركز بحو  دراسات القرآن الكريم والسنة  –المنهج القرآني في معاملة اليتيم

 سالمية ـ السودان. النبوية ـ  جامعة القرآن الكريم والعلوم اإل

  نصاب الشهادة وحكمها في القرآن الكريم ـوووووو  منشور في مجلة جامعة  حضرموت ـوووووو العدد العاشر ـ

 م.0191

 م.0191منشور في مجلة جامعة  حضرموت ـ العدد العاشر ـ  -حياض الما  في القرآن الكريم 
 دادجامعة بغ -التربية ابن رشد كلية -منشور في مجلة األستاك-اآليات الواردة في اإلجرام والمجرمين- 

 م.0111 -هـ  9449(911العدد)



 منشوور في مجلة جامعة حضرموت -األلوان ودالالتها على عجائب خلق الله في ضوو  القرآن الكريم

 م.0199ديسمبر -العدد الثاني -المجلد الثامن -للعلوم اإلنسانية
 يالمجلد الثان –ة األنبار للعلوم اإلسووالمية مجلة جامع –منشووور  -التجارة ودالالتها في القرآن الكريم- 

 .م 0191-هـ9449-العدد السادس
 صوونعا-جامعة األندلس–مجلة األندلس للبحو  العلمية  –منشووور-الحواس الخمس في القرآن الكريم -

 .  م0190 -مارس -العدد الثامن
 نورة.المدينة الم-مجلة الحكمة-مقبول للنشر -ُمحبطات األعمال في القرآن الكريم 
  مقدم للنشر. –التبسم والضحك في القرآن الكريم 

 

  الكتب المؤلفة:

 م مقرر يدرس في قسم الدراسات اإلسالميةـوو جامعة حضرموت ـوو طبد دار كتاب األخالق والـووتـووزكية

 م.0112حضرموت للدراسات والنشرـ 

 منشووور في دار -حضورموتجامعة -كتاب الدعوة والدعاةم مقرر يدرس في قسوم الدراسوات اإلسوالمية

 م.0112-حضرموت للدراسات والنشر 

  م0111كتاب أصول التفسير ومناهج المفسرين. طبد دار حضرموت للدراسات والنشرـ 

  م.0191كتاب أعباق الريحان من جنات علوم القرآن طبد مطبعة تريم ـ حضرموت 
 ألولىالطبعة ا -صنعا  -وقمركز المتف -كتاب اإلبريز في التفسير الموضوعي لكتاب الله العزيز- 

 م.0190 -هـ 9440
 الطبعة األولى-صنعا  -مركز المتفوق -التقصار في الفكر اإلسالمي المعاصر وضواب  تجديده- 

 م.0190 -هـ 9440
 .الوقف وأثره االجتماعي في حضرموت 
 .العالمة عبد الرحمن عبد الله بكيرم مباحث في ثرائه العلمي والحياتي 

 


