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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 
 
 

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم
 متزوج بحرينالمملكة  19/2/1961 بحريني محمد هادي العباسييد ر ف

 البحرينمملكة  :مكان اإلقامة الحالي
 fhadi@hotmail.com :البريد اإللكتروني  هاتف ثابت:

00973392298 هاتف نقال لالتصال:

38 
 0097339229838 هاتف نقال واتساب:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 البحثعنوان  الدقيق

 م2000 الدكتوراه 1
ال يوجد 

 ريطانياب -أدنبرة  تقدير

الدراسات 
اإلسالمية 
والشرق 
 أوسطية

 حديث وفقه

حزم  منهج ابن
األندلسي في 

تجهيل الرواة وأثره 
 على فقهه

 ممتاز 1991 الماجستير 2
 بن محمد اإلمام
 -اإلسالمية سعود

 السعودية
  الدعوة

الوسطية في 
اإلسالم: مفهومها 

وضوابطها 
 وتطبيقاتها

 جيد جدا 1984 الليسانس 3
 بن محمد اإلمام
اإلسالمية  سعود
 السعودية -

 أصول الدين
السنة 
  وعلومها

 الرتبة م
 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

تاريخ الحصول 
 المانحة للرتبة الجامعة عليه

 جامعة البحرين م2001 أستاذ مساعد 1
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 : اخلربات العملية [4]

 

 : املقررات التي مت تدريسها [5]

 
 
 
 
 
 
 

             
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

العمل 
 الحالي

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل
 إدارة كلّية أستاذ مساعد

 األعمال
 جامعة
 البحرين

2015  

-2015   اإلسالمّية رئيس قسم الصيرفة
2018  

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل
رئيس قسم اللغة 
العربية والدراسات 

 اإلسالمية

 البحرين جامعة اآلداب كلّية
 

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

  الليسانس الحديث الشريف  1
  الليسانس مصطلح الحديث  2
  الليسانس الّشريفة الّنبوّية الّسيرة  3
  الليسانس مدخل إلى فقه المعامالت  4
  الليسانس العقود المالية اإلسالمية  5
  الليسانس الّربا والبيوع المنهي عنها  6
  الليسانس الزكاة والوقف  7
  الليسانس مقاصد الّشريعة  8
  الليسانس مناهج البحث  9
  الليسانس الثقافة اإلسالمية  10
  لطالب الّطبّ  – الليسانس ثقافة الطبيب المسلم  11

دراسات متقدمة في العقود المالية   12
 اإلسالمية

  الماجستير

  الماجستير الّنظرّيات الفقهية  13
  الماجستير المعامالت المالية اإلسالمية  14
  الماجستير الزكاة والتأمين  15
  الليسانس آيات وأحاديث األحكام  16
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 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [6]

 

 واملقاالت العلمية املنشورة:األحباث  [7]

 
 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
 ، العصر رجل: الظاهري  حزم ابن  1

  لبحرينا -مجلة الهداية  ( حلقتان)  الحرية و العقل نصير

 النظر في وسطيته و اإلسالم عدالة  2
  البحرين - الهداية مجلة اآلخرة و الدنيا إلى

 2015 البحرين - الهداية مجلة ( حلقتان. ) البخاري  اإلمام  3
اإلسالم وأثره على التنمية والعيش   4

 المشترك
 –األمير سونكالر  ندوة جامعة

 2017 تايلند -فطاني 

 2018 لهندا -كيراال  –مؤتمر بيت الزكاة  مقاصد الشريعة في مصارف الزكاة  5
 :Islamic Economics مراجعة بحث في كتاب  6

Principles & Analysis ISRA 2018 

 Islamic Business المشاركة ببحث في كتاب  7
Administration 2020 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
 نشأته: المسلمين عند النقد منهجية  1

 تطوره و
  جامعة قطر

 عند التعديل و الجرح خصائص  2
 البخاري  اإلمام

  األزهر الشريف

 عند بـالـنـكـارة الـحـكـم و التجريح اللة  3
 البخاري  اإلمام

  األزهر الشريف

 دعن"  نـظـر فــيـه"   بـ التجريح داللة  4
 البخاري  اإلمام

  األزهر الشريف


