بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
()4104/4/6
االسم  :د .أحمد جابر محمود العمصي
الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد.
المكتب  :مبنى اإلدارة غرفة رقم . 400
الهاتف :

الهاتف الداخلي 4010 :
0661/6/6

تاريخ الميالد :

مكان الميالد :مسكر جباليا – غزة – فلسطين.
الجنسية :

فلسطيني .

البلد األصلي:

قرية السوافير الشرقي – فلسطين المحتلة .
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فحتي على الفيس بوك
أوالً :المؤهالت العلمية:
السنة
المرحلة
الرقم
 1بكالوريوس 1891م
 2الماجستير

1881م

 3الدكتوراه

1881م

عنوان االطروحة

الدولة
الجامعة
الكلية التخصص
غزة فلسطين
الجامعة
أصول عام
اإلسالمية
الدين
( آدم عليه السالم – بين
جامعة أم درمان السودان
أصول عقيدة
اليهودية والنصرانية
اإلسالمية
الدين
واإلسالم – دراسة مقارنة)
(السلف ومنهجهم في تقرير
جامعة أم درمان السودان
أصول عقيدة
العقيدة).
اإلسالمية
الدين

ثانياً :الخبرات العلمية واإلدارية
 -0الخبرة التدريسية العملية:
الرقم
1
2
3
4

نوع الخبرة
عملت مدرسا ً لمادتي العقيدة و المنطق لمدة أربع سنوات بمعهد فلسطين الديني – األزهر.
عملت أستاذاً مساعداً لمادة العقيدة اإلسالمية و الثقافة اإلسالمية و الفكر اإلسالمي لمدة خمس فصول دراسية بجامعة األقصى .
عملت أستاذاً مساعداً لمادة العقيدة اإلسالمية و الفرق اإلسالمية وعلوم القرآن لمدة فصلين دراسيين بجامعة القدس المفتوحة.
أعمل اآلن أستاذاً مساعداً بقسم العقيدة اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية منذ بداية العام  2001حتى تاريخه .

 -4الخبرة اإلدارية
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

نوع الخبرة
رئيس اللجنة االجتماعية بكلية أصول الدين لمدة سنتين متتاليتين عام  2001و  2002م
رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة للعام ..2001/2001
رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة للعام .2010/2008
رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة للعام 2011/2010
رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة للعام 2013/2012
رئيس دائرة العالقات العامة بكلية أصول الدين من العام .2010/2008

 -1الخبرة التدريبية
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

نوع الخبرة
دورة في الجامعة اإلسالمية على استخدام البريد االلكتروني
دورتين في الجامعة اإلسالمية في " مهارات التدريس الجامعي" .
دورة في الجامعة اإلسالمية على الكمبيوتر (دوس ويندوز) .
دورة في مخرجات التعليم وتصميم البرامج األكاديمية.
دورتين في الجامعة اإلسالمية في .Web CT
دورتين في الرقابة اإلدارية والمالية.
دورة في استخدام الفيس بوك في التعليم وتكوين المجموعات التعليمية.

ثالثا ً  :العضويات :في أعمال اللجان العلمية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية.
 -0المشاركة في أعمال اللجان العلمية واإلدارية:
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

نوع الخبرة
لجة إعداد خطة الدراسات اإلسالمية
مجلس الكلية
لجنة مكتبة قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة اإللكترونية
لجنة مقابالت لطلبة الماجستير
لجنة فريق أعداد التقييم الذاتي
لجنة استيعاب واستقبال الطلبة الجدد
لجنة االمتحانات " الكنترول"
لجنة إعداد اسطوانة أكاديمية لطالب الجامعة

 : -4عضويات في نقابات مهنية أو جمعيات أهلية:

مستوي اللجنة (جامعة/كلية/قسم …)
عضو
عضو
رئيس اللجنة
رئيس لجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

الرقم

نوع العضوية

اسم النقابة أو الجمعية

 -1جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية

عضو

 -2رابطة علماء فلسطين

عضو

 -3جمعية أصدقاء الطالب

عضو مجلس إدارة – سابق

 -4جمعية أهل السنة أنصار اآلل واألصحاب

مؤسس وعضو سابق في مجلس اإلدارة

 -5الجمعية اإلسالمية – معسكر جباليا

عضو

 -6رابطة المحاربين القدامى

عضو

 -7جمعية األسرى والمحررين ( حسام ).

عضو

رابعاً :األبحاث والكتب والمقاالت.
 -0األبحاث والكتب محكمة :
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اسم البحث
“منهج القرآن الكريم في عرض عقيدة اإلسالم
وتربية اإلنسان” في أربعة حلقات متتالية
” النظرية المعرفية في الفكر اإلسالمي”
خلود القرآن الكريم ” حفظه وتدوينه “
مقاصد الشريعة ” شريعة اإلسالم تحمي المجتمع من
الشرور”
تحت المجهر “ناصر الدين البيضاوي ”
تحت المجهر ” الكمال بن الهمام ”
أسماء ومسميات اليهود

اسم المجلة ورقم العدد
( نور اليقين ،العدد .)108- 109- 101 -101
( نور اليقين ،العدد .)111- 113 – 112- 111 -110
(نور اليقين،العدد.)112
( نور اليقين،العدد.)111
( نور اليقين ،العدد) 110
( نور اليقين ،العدد. ) 119
مجلة الثبات

 -4المقاالت غير المحمة.
اسم البحث
الرقم
 1البحث األول :بحث بعنوان " أثر الهوى
على التوحيد" .
 2البحث الثاني :بحث بعنوان " المهدي
المنتظر عند الشيعة اإلمامية –دراسة
نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة "
 3كتاب " اليوم اآلخر – من من الموت إلى
الخلود في الجنة أو النار".

جهة النشر
تم تحكيمه في عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
ونشره بمجلة الجامعة.
تم تحكيمه في عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
ونشره بمجلة الجامعة
تم تحكيمه في عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية

خامساً :اإلشراف على الرسائل الجامعية:
 : -0رسائل أشرفت عليها وتمت إجازتها :
اسم الباحث
اسم الرسالة
الرقم
-1
منذر خليل صالح الغماري
" أثر الهوى على التوحيد"
-2
"العقائد النصرانية في القرآن الكريم – دراسة موضوعية "-أشرف إبراهيم عليان سالمة،
-3
"الحوض والميزان والصراط بين أهل السنة والمخالفين "-محمد إبراهيم عبد هللا عوض
-4
عبد الحميد محمد محمود
"الوالية عند غالة الصوفية –عرض ونقض"-
عرادة
-5
شوق يونس إسماعيل الحزين
" القضايا العقدية في سفر التكوين – دراسة تحليلية"-
-6
محمد يوسف محمود صيام
" المهدي المنتظر عند فرق الشيعة – دراسة نقدية
مقارنة"
-7
رنا ماجد أحمد اللوح
التكفير عند الفرق والجماعات المعاصرة –عرض ونقد" -
-8
عبد القادر أحمد عيسى عبيد .
" الفساد اليهودي وأثره في تتبير علوهم"
-9
نسيبة حسام حسن
" عقيدة الشيعة في النبوة واألنبياء"
-11
عبد هللا محمد حمدان العقاد
دعاوي المناوئين لدعوة اإلمام حسن البنا –عرض ونقض
-11
صالح نعيم عبد صالح
الروايات المنسوبة ألئمة الشيعة اإلمامية وأثرها على
معتقداتهم
-12
حذيفة سمير عبد هللا الكحلوت
األرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية واإلسالم
-13
بالل منصور شحدة المزين
قضايا العقيدة عند الشيخ السيد سابق –دراسة تحليلية
-14
علي خليل إبراهيم النشوي
الجنة والنار بين أهل السنة والفرق المعاصرة
-15
رائد عمران صالح الدلو
مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة
-16
سعد فارس سعد الدلو
قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي e

تاريخ المناقشة
2002/3/30
2009/1/21
2008/8/1
2010/10/22
2010/10/31
2010/3/11
2012/1/9
2012/2/11
2013/1/2
2013/9/11
2012/8/1
2013/11/21
2012/9/28
2012/11/10
؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

 -4رسائل تحت اإلشراف.
الرقم

اسم الباحث

اسم الرسالة

-1

الصحابة بين اإلباضية وأهل السنة – دراسة مقارنة

أحمد جهاد مصطفى سويدان

-2

المرجع الديني محمد حسين فضل هللا وموقفه من قضايا العقيدة

سها محمد عيسى صيان

-3

الشيخ محمد تقي الدين الهاللي الحسيني وجهوده العقدية

أمة الرحمن توفيق حسن الكرد

 -1المناقشة  :وقد ناقشت العديد من الرسائل العلمية.
اسم الرسالة
الرقم
-1
"المالحم وأشراط الساعة المتعلقة ببالد الشام بين اليهودية
واإلسالم "
-2
" ترجيحات اإلمام ابن القيم الجوزية في كتابه " الروح"
ً
ً
دراسة وتحليال "
-3
"جهود الجامعة اإلسالمية بغزة في نشر العقيدة اإلسالمية "
-4
"عقائد اليهود من خالل الحوار مع النبي"r
-5
" قضايا العقيدة في سورتي الفلق والناس
العقل بين الفرق اإلسالمية قديما ً وحديثاً

اسم الباحث
عماد الدين شحته أحمد البراوي

تاريخ المناقشة
2001/11/13

عامر سليمان محمد داوود

2009/1/22

يوسف إبراهيم حسن النجار
عدنان أحمد العبد البرديني
خالد عطا هلل العبد زنون
أحمد محمود محمد عابد

2008/10/13
.2010/2/1
.2010/1/1
2010/8/29

-6

" صلة االستعمار بالتيارات الفكري الهدامة "

صبرية يوسف عبد هللا المزين

.2010/10/31

-7
-8
-9

" التطير مفهومه وآثارة وسبل عالجه "
" االنحرافات العقائدية في أفالم الكرتون – عرض ونقض" -
التساقط في العمل اإلسالمي ودور العقيدة في معالجته
أثر عقيدة اإلمامة على مصادر العقيدة عند الشيعة اإلمامية
الفكر العلماني في ضوء عقيدة الوالء والبراء
سفر العدد في توراة اليهود -دراسة ونقض
القضايا العقدية في سورة المائدة
منهجيات اإلصالح والتغيير في ضوء سور الذاريات والطور
والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد –دراسة موضوعية
تطبيقية
قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد حوى عرض ودراسة.
منهجيات اإلصالح والتغيير في ضوء سور الشورى والزخرف
والدخان والجاثية –دراسة موضوعية تطبيقية
أثر الهوي على الفرق المعاصرة
الرضا في العقيدة اإلسالمية
القضايا العقدية في سورة النحل
موقف الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني من الغزو الفكري
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي هللا عنهما بين السنة
واالثنا عشرية -دراسة مقارنة
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
مسائل العقيدة في حديث "؟ " إِنَّ أ َح َدك ْم يُ ْج َم ُع خلقهُ فِي بَط ِن
أُ ِّم ِه أَ ْربَ ِعينَ يَ ْو ًما"
عقيدة الخميني – دراسة تحليلية نقدية

عبير سليمان محسن الطرطور
حلمي فرج سالم عبد العال
أمل أحمد حافظ شراب
رأفت محمد أحمد األشقر
نسرين صالح خضر أبو جراد
آالء محمد حسن الزيناتي
هبة محمد موسى أبو مصطفى
عائدة محمد سعيد أبو حليمة

.2011/1/22
2011/3/12
2011/2/3
2011/2/22
2011/9/21
2012/2/22
2012/8/28
2012/10/21

محمد ناهض فيصل بربخ
نهى أحمد علي أبو العال

2013/1/1
2013/1/12

محمد عامر حسين البواب
هالة رمضان ديب العصار
رباب حمد سليم أبو عمرة
ممدوح عمر محمود زعرب
حنان عبد الفتاح عبد الرحمن
الدحدوح
أحمد هارون محمود الخولى

2013/1/10
2013/2/11
2013/2/19
2013/1/11
2013/10/12
2011/1/21

محمد يحيى صبحي سكيك

2011/3/9

-11

-11
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-23
-24

والحمد هلل رب العالمين
د .أحمد جابر محمود العمصي

