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 المؤهالت العممية: 
و  2010- شٓادج انذكرٕراج فٙ انفمّ ٔأصٕنّ  .1  

و 2004- شٓادج انًاظطرٛر فٙ انفمّ ٔأصٕنّ  .2  

و 1996– شٓادج انثكانٕرٕٚش فٙ انشرٚؼح اإلضاليٛح   .3  

 األهداف المهنية:  

 االضرشاراخ انشرػٛح ألفراد انًعرًغ ٔانًؤضطاخ. 
 ذمٛٛى انثحٕز انؼانًٛح. 

 البرامج اإلرشادية والتوعوية والدعوية. 

 

 الخبرات التدريسية: 
 اإلضاليٛح انصمافحيحاضر فٙ ذذرٚص انًٕاد  2012 إنٗ 2010 يٍ  .1

 ٔأصٕنّ يطاػذ فٙ لطى انفمّ أضرار 1/3/2018 إنٗ 2012يٍ   .2

  ٔأصٕنّ يشارن فٙ لطى انفمّ أضرار يا زال إنٗ 1/3/2018يٍ   .3

 

 األبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر: 
 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث ت
شثٓاخ فكرٚح – انعسٚح فٙ ٔالؼُا انًؼاصر   .1

 ٔإشكاالخ ذطثٛمٛح

يعهح انثحٕز ٔانذراضاخ 

ظايؼح يشكاج/ انشرػٛح  

18/5/2013  

2.  The Rights of Innovation during 

Man’s life and Demise. 

Research on Humanities 

and Social Sciences 

Vol 4, No 6 

(2014) 

يعهح انثحٕز ٔانذراضاخ  انطالق فٙ انذٚاَاخ انصالز  .3

ظايؼح يشكاج/ انشرػٛح  
20/2014 

انرغرٚر تٍٛ االزٔاض ٔأشرِ ػهٗ ػمذ انسٔاض   .4

 ٔيا تؼذِ

يعهح انثحٕز ٔانذراضاخ 

ظايؼح يشكاج / انشرػٛح  

38/2015 

5.  
 دراضح -انًؼاصرج انضرٚثٛح ٔانًثادئ انخراض

يمارَح  فمٓٛح

يعهح انسرلاء نهثحٕز ٔانذراضاخ 

  ظايؼح انسرلاء/االَطاَٛح

(9109-1561)  

انًعهذ انطادش 

انؼذد األٔل - ػشر

2016 

(86 - 98)  

https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/issue/view/1148
https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/issue/view/1148
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يعهح انثحٕز ٔانذراضاخ  يٕلف اإلضالو يٍ انرؼذدٚح انحستٛح  .6

ظايؼح يشكاج/ انشرػٛح  
5/2016 

صٕرج االضالو فٙ َظر انغرب تحس فٙ يؤذًر  .7

  "االضاليٕفٕتٛا" االيرٚكٙ 

َمض /  انًؤذًر انذٔنٙ انًحكى

 شثٓاخ انرطرف ٔانركفٛر

 5َشر شٓر 

و2016ضُح   

8.  
 العفو وأثره في اسقاط عقوبة االعدام

 

فرع )يعهح ظايؼح انمصٛى انؼهًٛح 

(انؼهٕو انشرػٛح  

(1429-2028)  

، 4، ػذد9يعهذ

، 2016/ 6شٓر 

(1517-1569)  

انخطاب اإلضاليٙ ٔيؼانًّ ٔيرظؼٛاذّ   .9

 ٔذحذٚاذّ تٍٛ انٕالغ ٔانًؤيٕل

يعهح انشرٚؼح ٔانذراضاخ 

 اإلضاليٛح، ظايؼح انعسائر

(2170 – 0133) 

 7/2016 شٓر

(199 - 248)  

10.  
دراضح فمٓٛح يمارَح – دٚح يُافغ األػضاء  

يعهح انسرلاء نهثحٕز ٔانذراضاخ 

ظايؼح انسرلاء/االَطاَٛح  

(9109-1561)  

انًعهذ انطاتغ 

انؼذد انصاَٙ - ػشر

2017 

(655 - 668)  

11.  
 جػٙػهٕو انشراليعهح   لمهنة تصفيف الشعراألحكاو انشرػٛح

3/2017 

 3انؼذد /10انًعهذ

 انعُطٛح ػهٗ ػهٗ انحصٕل تٓذف انسٔاض حكى  .12

انُكاغ  فٙ انشرٚؼح يماصذ ضٕء

يعهح دراضاخ ػهٕو انشرٚؼح 

انعايؼح االردَٛح/ ٔانمإٌَ  

) 1026-3748 ( 

، انؼذد 44انًعهذ 

4/ 2017 

(81-95) 

13.  
 انغهٕ ذحذِ ضٕاتظ انحكى تانردج

يعهح كهٛح انذراضاخ اإلضاليٛح 

ظايؼح األزْر- ٔانؼرتٛح  

(2350-2535)  

 7انؼذد 

2017 

(1651-1694)  

14.  
Non-hearing of a lawsuit within the 

legal period, "statute of limitations" 

and the impact on dropping of 

rights; 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science 

ISSN: 

2220-8488 (print) 

2221-0989 (online) 

 َشر تشٓر

و8/2018  

 

دراضح َمذٚح نًحرٕٖ يخطٕطرٙ انًصحف   .15

 انشرٚف فٙ كم يٍ طشمُذ

 A CRITICAL STUDY OF THE 

CONTENTS OF THE TWO SCRIPTS 

OF THE HOLY QURAN IN 

TASHKENT AND SĀNĀ'A 

Hamdard Islamicus 

Hamdard 

Islamicus, 

Vol. 43 No. 1 

(2020), 

557-574 
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يعهح ظايؼح انمهى  اضرمالل انمضاء ٔخطٕرج ذؤشٛر انحاكى ػهّٛ  .16

6د ، انًعمّل 2019  

14انؼذد   

(259-279 ) 

ذؤصٛم انؼاللاخ انذٔنٛح فمٓٛاً ٔ لإََٛاً تٍٛ   .17

 انطهى ٔ انحرب

يعهح انذراضاخ انشرػٛح 

-انعايؼح االضاليٛح/ ٔانمإََٛح

غسج 

 2ػذد ، 28يعهذ 

/2020 ( 23-41 ) 

18.  
اػرثار انًآل فٙ انذػٕج ػهٗ ٔضائم اإلػالو 

 انًؼاصرج

/ يعهح يؤذح نهثحٕز ٔانذراضاخ 

)1021-6804)   ظايؼح يؤذح

 َشر شٓر

3/ 2020  

درظح اذماٌ يؼهًٙ انررتٛح اإلضاليٛح ألحكاو   .19

انرالٔج ٔانرعٕٚذ ٔيٓاراخ ذذرٚطًٓا يٍ ٔظٓح 

 َظر انًؼهًٍٛ  
)  يعهح ظايؼح انُعاغ نألتحاز

(انؼهٕو اإلَطاَٛح  
 يمثٕل نهُشر

 

 الكتب المؤلفة: 
 السنة  جهة النشر عنوان الكتاب ت

ذى ذحكًّٛ ٔاػرًذ نهرذرٚص فٙ – كراب انصمافح اإلضاليٛح   .1

 2016ظايؼح انسرلاء  .انعايؼاخ

   فٙ طٕر انطثاػح. كراب أصٕل انذػٕج  فٙ اإلضالو   .2

 ال يوجد: الكتب المترجمة 
 ال يوجد: المقاالت 

 

 المؤتمرات العممية: 
 فترة المؤتمر عنوان البحث الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت

انًؤذًر انذٔنٙ انًحكى انخطاب   .1

.اإلػاليٙ انرٕػٕ٘  

   ظايؼح انسرلاء

انًؤذًر انذٔنٙ انًحكى دٔر انشرٚؼح   .2

ٔانمإٌَ ٔاإلػالو فٙ يكافحح 

 اإلرْاب

   ظايؼح انسرلاء

َمض "انًؤذًر انذٔنٙ انًحكى   .3

"شثٓاخ انرطرف ٔانركفٛر  

      دائرج اإلفراء األردَٛح

  ظايؼح انسرلاء ٔظًؼٛح  يؤذًر يٓاراخ خذيح انطُح انُثٕٚح   .4
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 انحذٚس انشرٚف

يؤذًر انرعذٚذاخ انررتٕٚح ٔانرحذٚاخ   .5

 انًطرمثهٛح 

   ظايؼح انسرلاء

 ٔدٔرْا فٙ اإلضاليٛحيؤذًر انؼهٕو   .6

 ذرضٛخ انمٛى

   ظايؼح األزْر

   ظايؼح انشرق األٔضظ يؤذًر  "يثادرج فرثُٕٛا" انذٔنٙ  .7

يؤذًر دٔر انعايؼاخ فٙ يكافحح   .8

 اإلرْاب

    َاٚفاأليٛرظايؼح 

 

 ال يوجد: اإلشراف عمى الرسائل الجامعية 
 خدمة المجتمع: 

 الفترة النشاط ت
 و ٔال زند2000 خطٛة ٔيذرش فٙ يطاظذ انرصٛفح     .1
 يحاضراخ ذٕػٕٚح ٔدُٚٛح   .2
  يشاركاخ ػثر اإلراػح ٔانمُٕاخ انفضائٛح  .3
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