
 بسم الله الرحمن الرحيم

 (c. v)  السيرة الذاتية

 البيانات الشخصيةأوالً: 

 االسم: سعد عامر أحمد سالم 

 الجنسية: يمني

 م1791/ 1/1محل وتاريخ الميالد: اليمن _ سقطرى _ دعرهو 

 الحالة االجتماعية: متزوج وأب لولدين أربع بنات

 ومحاضراً، بقسم الدراسات اإلسالمية الوظيفية: عميداً لكلية التربية سقطرى

 سبتمبر 62وحدة  –حديبوه  –محافظة أرخبيل سقطرى  –اليمن  العنوان:

 999461179موبايل: 

www.saadaldaary@yahoo.com :Email 

 

 ثانياً: المؤهالت العلمية: 

بمرتبة الشرف األولى من في الشريعة اإلسالمية )الفقه وأصوله(  :الدكتوراه

 كلية دار العلوم بجامعة القاهرة جمهورية مصر العربية

بتقدير عام جيد جداً من جامعة حضرموت في الفقه اإلسالمي  :الماجستير

 كلية التربية

 من جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون في الشريعة والقانون   :الليسانس

 من مدرسة الجالء بمحافظة عدن  :الثانوية العامة

 من مدرسة مدرم /م/ سقطرى :اإلعدادية

 

 واإلدارية ثالثاً: الخبرات العلمية

م فقه العبادات 6227م إلى عام 6222محاضراً بكلية التربية سقطرى من عام

 الماجستير ثم+ مقدمة في الحديث + أصول التربية. ثم ابتعث لدراسة 

م لعدد من المقررات 6211 – 6224دريس بالكلية من عام عاودت الت

ومصطلح الحديث  الدراسية منها الفقه بأنواعه وأصول الفقه والسيرة النبوية

  .والعقيدة اإلسالمية أحاديث األحكام العبادات والمعامالت واألسرة

 .م6229-6224عينت رئيساً لقسم الدراسات اإلسالمية من 

شغلت أعمال إدارية وأكاديمية أخرى في الكلية منها في إدارة القبول 

والتسجيل وإدارة االمتحانات ورصد الدرجات وإجراء المقاصة لطالب 

خارج كلية التربية منها: مساعداً  ىكما شغلت أعمال إدارية اخر الدبلوم.

ً لجمعية دعرهولعميد كلية المجتمع سقطرى و للتنمية الحيوانية  رئيسا

ونائباً  ،والنباتية، وكذلك رئيساً لجمعية سقطرى لدعم وتأهيل الطالب الجامعي

http://www.saadaldaary@yahoo.com
http://www.saadaldaary@yahoo.com


  .لمرصد سقطرى الحقوقي

 

 رابعاً: الدورات التدريبية والندوات

 دورة تدريبية في بناء القدرات

 دورة تدريبية في الحكم الذاتي

 ل الناخبيندورة تدريبية في التعريف بحقوق الناخبين وإعداد جداو

 دورة تدريبية في مهارات حياتية

 ً  دورة تدريبية في كيفية تعد بحثا

 دورة تدريبية في التغير المناخي وأثره على الطبيعة

 سقطرى  المحلي ألرخبيلشاركت في ندوة إعداد القانون 

 أخرى ورد ويندوز ودورةدورة في الحاسوب 

 دورة في اللغة اإلنجليزي بمعهد سقطرى

 

 شهادات الدورات والتدريب خامساً:

 الويندوز  شهادة لدورة

 شهادة لدورة الورد

 شهادة لدورة اللغة اإلنجليزية من معهد سقطرى

 للغات معهد القاهرةشهادة من 

 

 سادساً: المشاركة في لجان اجتماعية

 وأشاركت في عدد من اللجان المجتمعية سواء في فض المنازعات بالصلح 

أو إجراء التنفيذ  عمال ومتابعتها أمام الجهات المختصةاألاإلشراف على تنفيذ 

 ألحكام قضائية

 سابعاً: المؤلفات

على األصول عند ابن قدامة دراسة أصولية فقهية مقارنة  تخريج الفروع

 دكتوراه( )رسالة

 أحكام المضطر في الشريعة اإلسالمية )رسالة ماجستير(

 

 ثامناً: األبحاث المنشورة

 يج الفروع على األصول وعالقته بالفقه وأصوله بحث بعنوان: تخر

عند  تعليق الحكم على شرطين وأثره في تخريج الفروع الفقهيةبحث بعنوان: 

 .(هـ262ابن قدامة المقدسي )المتوفي: 

 


