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ثانياً :أ) المؤىالت العلمية

البريـد االلكتروني:
zzimaily@iugaza.edu.ps

المرحلة

التخصص

الجامعة

سنة التخرج

التقدير

البكالوريوس

أصول الدين

االسالمية -غزة

3431

جيد جدا

الماجستير

التفسير وعلوم

االردنية-االردن

3443

جيد جدا

القران
الدكتوراة

الدراسات

الخرطوم-

االسالمية-قسم

السودان

3441

بدون

التفسيروعلوم
القران

ب) الرتب العلمية:
الرتبة

سنة الحلول بها

الجهة التي منحتو اياىا

أستاذ

3122

الجامعة االسالمية

أستاذ مشارك

3112

الجامعة االسالمية

أستاذ مساعد

2991

الجامعة االسالمية

ج) الرسائل الجامعية
المرحلة

عنوان الرسالة

المشرف

تفسير السدي –دراسة وتحقيق

فضيلة االستاذ الدكتور

الدكتوراة

الحبر يوسف نور الدايم
طبيعة المجتمع االسالمي كما تصورىا

الماجستير

سورة النور

ثالثاً :البحوث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر

فضيلة االستاذ الدكتور
ابراىيم زيد الكالني

عنوان البحث

المجلة

-3الصد عن سبيل اهلل في

مجلة الجامعة االسالمية

-

-3منهج القران في دعوة

مؤتمر كلية أصول الدين-الدعوةاالسالمية ومتغيرات

-

3002

-1التأصيل الشرعي لالعجاز

مجلس طالبات الجامعة االسالمية

-

3002

ضوء القرن الكريم

غير المسلمين لالسالم

العصر

العدد

التاريخ
3001

العلمي
مؤتمر كلية االداب-غزة-

-

3001

-4دور الرواية الشفوية في
-2ضوابط منهجية لتدبر

مؤتمر-جمعية المحافظة على القرأن الكريم – االردن

-

3003

-1منهج المستشرقين في

مؤتمر كلية أصول الدين-

حفظ القرأن الكريم وعلومو
القرأن الكريم

تأويل النص القرأني

3002

-2دور الخطاب القرأني في

مؤتمر مركز القرأن و الدعوة – الجامعة االسالمية

-

3003

وسطية األمة المسلمة-دراسة
موضوعية

-3االستكبار في األرض –

مجلة العلوم االنسانية –جامعة البحرين

-

3004

دراسة موضوعية قرأنية
-4االعجاز التشريعي في

مجلة الجامعة االسالمية-غزة

-

3004

-30موقف الخطاب الدينى

صحيفة دار العلوم -القاىرة

-

3002

-33الضوابط المنهجية

جمعية القدس للبحوث والدراسات -غزة

حدي السرقة و الحرابة
من االرىاب

3004

للعمل االعالمي االسالمي
-33منهج أولي العزم من

مجلة الحكمة – لندن

3004

-31التقنيات الحديثة

الكلية الجامعية -غزة

3004

الرسل في الدعوة الى اهلل

وأثرىا في الكليات
الشرعية
-34الطريق و نظائرىا في

القرأن الكريم-دراسة تفسيرية

جمعية القدس للبحوث والدراسات -غزة
3004

بيانية .
-32صفات اليهود كما
يصورىا القرآن الكريم –

مجلة الجامعة االسالمية – غزة

-

3030

دراسة موضوعية بيانية
-31السنن الكونية في ىالك

جمعية القدس للبحوث و الدراسات االسالمية – غزة

-

3030

-32الطعن في الصحابة

مؤتمر جمعية أنصار آل البيت و األصحاب – غزة

-

3030

-33وجوه العجاز في

كلية اصول الدين – الجامعة االسالمية غزة

-

3030

األمم و بقائها
وآثاره

القرآن الكريم
-34دور الدراسات العليا

بكلية أصول الدين في خدمة
المجتمع

مؤتمر الدراسات العليا كلية أصول الدين – الجامعة
االسالمية

-

3033

مجلة الحكمة – لندن

-30االعجاز البياني في

-

3004

الفاصلة القرآنية – دراسة

تطبيقية في سورة آل عمران
مؤتمر جمعية القدس – غزة

-33دور العلماء في نهضة

-

3033

األمة
مؤتمر البحث العلمي – غزة

-33منهج البحث العلمي

-

3033

في االسالم
مؤتمر االمام الشافعي – جامعة األقصى

-

3033

-31منهج االمام الشافعي

-34االصالح المدرسي بين

مؤتمر وزارة التربية و التعليم – غزة

-

3033

-32نظرية النظم عند

كلية أصول الدين

-

3033

في التفسير و علوم القرآن

الواقع و التحدي
الجرجاني

رابعاً :الكتــب

عنوان الكتاب

دار النشر

التاريخ

عدد الطبعات

دراسات في القرأن وعلومو

مقداد –غزة-كتاب محكم-يدرسو

3002

ثالثة

اساليب البيان في القران والسنة

مقداد – غزة -يدرسو طلبةالتخصص

3002

اثنتان

3431

واحدة

3001

ثالثة

طلبة الجامعة –متطلب جامعة

مدخل ومقدمة في فهم العقيدة االسالمية
األجزاء الخمسة في القرآن وغريب معاني

مقرر أيضاً على طلبة الجامعة

مفرداتها.

التربية االسالمية للصف الثامن

وزارة التربية و التعليم-فلسطين

3001

-

التربية االسالمية للصف الثاني عشر

وزارة التربية و التعليم-فلسطين

3001

-

رابعاً :الخبرة العملية
الوظيفة

مكان العمل

من تاريخ

إلى تاريخ

مشرف الدراسات المسائية

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3001

مشرف الدراسات العليا

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3033

رئيس قسم التفسيروعلوم القرأن

الجامعة االسالمية-غزة

3001

3003

عضو لجنة الجودة بكلية أصول الدين

أصول الدين

3003

3004

عضو لجنة تقييم شهادات الماجستير والدكتوراة

وزارة التربية و التعليم

3004

حتى تاريخو

يعمل ضمن الفريق الوطني لكتابة منهج التربية

وزارة التربية و التعليم

3003

3004

عضو لجنة تقييم مشاريع البحوث التابع لعمادة

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3030

لكلية اصول الد ين والشريعة

االسالمية للمرحتلين االعدادية و الثانوية
البحث العلمي

مركز القرأن التابع للجامعة

3030

3033

عضو لجنةاالعجاز في القرأن و السنة
رئيس اللجنة التحضيرية -مؤتمر الدراسات العليا

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3030

رئيس اللجنة التحضيرية -مؤتمر الدراسات العليا

الجامعة االسالمية-غزة

3033

3031

عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر -االسالم و

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3002

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر-القرأن ودوره في

مركز القرأن التابع للجامعة

3002

3003

الجامعة االسالمية-غزة

3004

3030

التحديات المعاصرة

معالجة قضايا العصر

نائب رئيس ىيئة التحريرلمجلة الجامعة االسالمية

االسالمية-غزة

االسالمية-غزة

للدراسات االنسانية
رئيس الجلسة االولى –مؤتمر الشافعي

جامعة االقصى

3030

3033

رئيس الجلسة الثانية – مؤتمر خطر الروايات

كلية أصول الدين –الجامعة االسالمية

3030

3033

الواىية على االسالم

نائب رئيس ىيئة التحريرلمجلة القدس للبحوث و

مجلة القدس للبحوث و الدراسات

الدراسات االسالمية

االسالمية-غزة

مقييم برنامج البكالوريس كلية الزيتونة-قسم

وزاالة التربية والتعليم و التعليم العالي

الدراسات االسالمية

رابعاً :عضوية الجمعيات والروابط
اسم الجمعية أو الرابطة

3033

حتى تاريخو

3033

الدولة

تاريخ االنضمام اليها

عضو رابطة فلسطين

فلسطين

3003

عضو جمعية القدس و الدراسات االسالمية

فلسطين

3004

نائب رئيس ىيئة التحرير جمعية القدس و الدراسات

فلسطين

حتى تاريخو

نائب رئيس جمعية أىل السنة أنصار آل البيت

فلسطين

حتى تاريخو

االسالمية

واألصحاب

