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  Muntaser.N.M.Asmar أسمر       حميدان منتصر نافذ محمد: االسم

 . جامعة اليرموك/ دكتوراه في الحديث النبوي الشريف وعمومو: المؤهل العممي
 .م8791في عام  . فمسطين –نابمس : مكان تاريخ الوالدة

 .فمسطين –نابمس : العنوان
 .(edu.najahasmar@m): البريد االلكتروني

 
 :المراحل الدراسية

 .(م8771)عام . دا  ج جيدالفرع العممي . مدرسة قدري طوقان الثانوية في نابمس: الثانوية العامة
. جيد جدا  : تقدير ،قسم أصول الدين –الشريعة  كمية. جامعة النجاح الوطنية في نابمس: البكالوريوس

 .(م0222) التخرج عام
جيد : تقدير ،قسم أصول الدين –كمية الدراسات العميا . جامعة النجاح الوطنية في نابمس: الماجستير

 (.م0229) التخرج عام. جدا  
تقدير ب(. حديث النبوي وعموموال)قسم أصول الدين  –كمية الشريعة /  جامعة اليرموك: الدكتوراة
 . (م0280)، وعام التخرج (م0227)عام االلتحاق . "ممتاز"

المرويات المتكمم فييا في أصول المسائل التي بنيت عمييا مباحث : )الدكتوراه رسالةعنوان  
 (.عموم القرآن

  
 :اإلنتاج العممي

 :المؤلفات: أوالا 
 (رسالة ماجستير). السنة بين التشريع ومنيجية التشريع. 

  دراسة نقدية –المرويات المتكمم فييا في أصول المسائل التي ُبنيت عمييا مباحث عموم القرآن .
 (.رسالة دكتوراه)

 (.اب لم يطبع بعدكت. )دراسة موضوعية/ حقوق الطفل في السنة النبوية 
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 : والمقبولة لمنشر المنشورة مةالُمَحك   األبحاث العممية: ثانياا 
 دراسة موضوعية/ رعاية اليتيم في السنة النبوية. 

 .م1/9/0282: تاريخ قبول البحث لمنشر. مجمة جامعة دمشق

  جمعا  وتخريجا  ودراسة/ طفال في اخآخرة األ مصيراألحاديث الواردة في . 
 .م09/9/0282  :تاريخ قبول البحث لمنشر. مجمة جامعة دمشق

  ومروياتو في الكتب الستة" غندر"محمد بن جعفر . 

 (3)العدد  -(1)المجمد .جامعة آل البيت/ المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 .م0280كانون األول / ىـ8131صفر 

 :ورةمنشأبحاث ُأخرى : ثالثاا 
 وعوامل التفرقة السياسية والمذىبية السنة والشيعة بين ضرورة التعايش. 

 .م0229عام  -مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان: نشر
 :الخبرات العممية

  ابتداء   كمية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بنابمسفي و  الدراسات العميا ةكمي فيمحاضر
 .تاريخو، وحتى م0288/0280لفصل الثاني ا من

  م0283-0280في كمية الدراسات العميا في جامعة الخميل، لمفصل األول  زائرمحاضر. 

 الفصل األول : لفصمين دراسيين)جامعة اليرموك / ية الشريعةمساعد بحث وتدريس في كم
 (.م0282/0288م والفصل األول 0227/0282

  ومشرف إداري لدور القرآن الكريم في (م0229-0228)إمام وخطيب في مساجد مدينة نابمس ،
 .(م0229-0222)محافظة نابمس 

 :ريسهاأو سبق لي تد هادرسأالمواد التي 
 دراسات في الحديث وعمومو، مشكل صول البحث العمميأالتخريج و  :كمية الدراسات العميا ،

 .الحديث
 الحديث التحميمي،  (.0)و (8)تخريج الحديث صول أ عموم الحديث ومصطمحو، :كمية الشريعة

العقيدة  ئق، التالوة والتجويد، التالوة والحفظ،اليدي النبوي في األدب والرقا مناىج المحدثين،
 .، وغيرىاسالميةالثقافة اإل السيرة النبوية، ،سالميةاإل

 
 
 



 :اإلشراف عمى الرسائل العممية ومناقشتها
 دين في كمية الدراسات العميا في صول الأعدد من طالب قسم ل الرسائل العممية اإلشراف عمى

 .جامعة النجاح الوطنية
 ماجستير في كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنيةالرسائل  مناقشة عدد من. 

 
 :مشاركات مجتمعية

 .وحمقات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم في نابمس ،في مواقع متعددة وورشات عمل ،محاضرات
 :ؤهالت أخرىم

  إجازة في حفظ القرآن الكريم وتجويده بالسند المتصل إلى رسول اهلل  برواية حفص عن
 .  من طريق الشاطبية عاصم

 معرفة جيدة في المغة االنجميزية قراءة وكتابة ومحادثة. 
  وبرامجو المختمفة المتعمقة بحقل التخصص والمعارف العامةمعرفة استخدام الحاسوب. 

 
 .م4/3/1025


