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 أوال: البيانات الشخصية:

   مرهف عبد الجبار سقا اسم عضو هيئة التدريس

   الدراسات اإلسالمية القسم التربية الكلية

 Sakka2005@hotmail.com البريد اإللكتروني 3791 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة أم درمان –كلية أصول الدين  الدراسات اإلسالمية م3771 -هـ 3131 البكالوريوس

 جامعة أم درمان التفسير وعلوم القرآن –الدراسات اإلسالمية  م4004 -هـ 3141 الماجستير

 جامعة أم درمان التفسير وعلوم القرآن –الدراسات اإلسالمية  م4002 - هـ3147 الدكتوراه

 رابعا : المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م
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 أسبوع اختبار المعيدين المتقدمين للقسم لجنة مقابلة المعيدين  3

تحضير برنامج الماجستير في الحديث  لجنة التحضير لبرنامج الماجستير الحديث 

 الفتتاحه في القسم

 فصل دراسي

    

    

 المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع: سادسا:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 خمس سنوات  خطيب جمعة في مساجد مدينة حماة 3

 سنة  تعليم القرآن في جمعية تحفيظ القرآن في البكيرية 4

 سنة تدريس القاعدة النورانيةتلقين  تعليم المبادئ األولية في القراءة في بريدة والبكيرية 1

    

    

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:
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عنوان رسالة 

 الماجستير

 اإلسراء( –النحل  –اللباب من علوم الكتاب البن عادل الدمشقي الحنبلي )دراسة وتحقيق جزء منه: الحجر 

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 وتطبيقاته في سورة النحلمنهج التفسير العلمي 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 مظاهر التفسير العلمي للقرآن في القرون المفضلة -3

 

 

3147 

 

 مجلة اإلعجاز العلمي

 

 

 3114 اإلعجاز العلمي في قوله تعالى ))نسقيكم مما في بطونه(( -4

 

 مجلة اإلعجاز العلمي

 مجلة الحقيقة الصادرة عن رابطة العالم اإلسالمي 3147 مفهوم العلم في القرآن -1

 مجلة الحقيقة 3147 هل االشتغال بالتفسير واإلعجاز العلمي بدعة 1

   مقاالت عديدة أخرى في بعض الجرائد والمجالت -5

 مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية 3111 األمن االقتصادي في القرآن الكريم  -1
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 الجامعية  التفسير 3

 الجامعية  أحكام األسرة 4

 الجامعية  المدخل إلى التشريع اإلسالمي 1

 الجامعية  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 1

 اجلامعية  وبناء اجملتمعاإلسالم  5

 اجلامعية  النظام االقتصادي يف اإلسالم 1

 اجلامعية  النظام السياسي يف اإلسالم 9

 اجلامعية  التحرير العربي 8

 اجلامعية  املدخل إىل الفقه وأصوله 9

 اجلامعية  أصول التفسري ومناهجه 10

 اجلامعية  1التفسري التحليلي  11
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 رسائل الماجستير و الدكتوراه:د: اإلشراف على 

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 جمعية رعاية المساجد 

 والشعائر اإلسالمية

 في هيئة الجمعيةعضو  حماة -سوريا 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

  جامعة حمص –كلية التربية  دبلوم دراسات عليا تأهيل تربوي 3

 3114 جامعة المجمعة دورة في أهمية التعليم اإللكتروني 4

دورة في تطبيقات استخدام التقنية اإللكترونية في التحضير  1

 لإلجتماعات العلمية

 3111 جامعة المجمعة

 3111 جامعة المجمعة وكيفية استخدام نظام جسوردورة في التعليم اإللكتروني  4

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
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 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

جامعة  –اإلمارات العربية  التفسير الموضوعي للقرآن آفاق ومستقبل 3

 الشارقة

 هـ3113جمادى األولى 

تدريبية ألعضاء هيئة قسم إقامة دورة  4

الدراسات اإلسالمية في كلية التربية للتدريب 

 على نظام جسور في التعليم اإللكتروني

 هـ 3111دي القعدة  جامعة المجمعة كلية التربية

 3111محرم  جامعة المجمعة كلية التربية دمج مهارات التفكير في التدريس 1

 3111محرم  جامعة المجمعة التقنيات عبر التعليمية االجتماعات إدارة 1

 3111جمادى األولى  جامعة المجمعة دورة دمج التقنية في التعليم الجامعي 5

 3111جمادى األولى  جامعة المجمعة دورة مهارات البحث العلمي 6

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 المطبوعة وهي:له العديد من المقاالت والمشاركات إضافة إلى بعض الكتب 

 م.4030التفسير واإلعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات ط دار محمد األمين األولى  -3

 هـ3149إيقاظ الوسنان لقراءة القرآن، ط دار النهضة األولى  -4

 هـ.3149مهال ال تعتدوا على هللا ، ط دار النهضة  -1

 هـ.3145أخالق التاجر وآداب التجارة، ط مؤسسة الرسالة ناشرون،  -1
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 هـ3145مزيل اإللباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس، ط مؤسسة الرسالة ناشرون،  -5

 

  التوقيع                                              التاريخ:                                                      د. مرهف عبد الجبار سقا االسم:

 

 


