
 ذاتيةالسرية ال
 الشخصية: البياانت
 هاين بن الربك بن عبيد ابصلعة. االسم:

 اليمن. اجلنسية:
 .اجلمهورية اليمنية، حمافظة حضرموت مكان امليالد:
  م.9/7/1979، املوافق: ه14/8/1399 اتريخ امليالد:

 .متزوج احلالة االجتماعية:
 بياانت التواصل:

 hanialbrk@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 
 00966501011518اجلوال: 

 ومقرها: بياانت الوظيفة
 أستاذ مساعد. الوظيفة احلالية:
 سكاكا. -جامعة اجلوفمكان العمل: 

 قسم الشريعة.  -كلية الشريعة والقانون  الكلية: 
 .الشريعةالتخصص العام: 

 الفقه.التخصص الدقيق: 
 ت العلمية:املؤهال

من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  ير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل، ريوس بتقدالو البك •
 ه. 20/4/1425كلية الشريعة، اتريخ احلصول على الدرجة:

من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة ير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل، املاجستري يف الفقه بتقد •
 ه.15/3/1431اتريخ احلصول على الدرجة :  املنورة، كلية الشريعة،

من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  دير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل،الدكتوراه يف الفقه بتق •
 ه.9/3/1437: اتريخ احلصول على الدرجةاملنورة، كلية الشريعة، 

 الدورات التدريبية:اإلجازات العلمية، و 
والدارمي،  ،نن األربع، ومسندي اإلمامني أمحدعلمية يف رواية الصحيحني، والسإجازة  •

إشراف إدارة التوجيه واإلرشاد ابملسجد النبوي، قسم املتون  .وغريها من الكتب احلديثية
  .والسنة النبوية العلمية

mailto:hanialbrk@gmail.com


وكتب األحاديث النبوية  د لإلمام البخاري،إجازة علمية يف رواية كتاب األدب املفر  •
  اإلرشاد ابملسجد النبوي، قسم املتون العلمية والسنة النبوية.إشراف إدارة التوجيه و  األخرى.

إشراف إدارة التوجيه واإلرشاد ابملسجد النبوي، قسم إجازة علمية يف متون طالب العلم.  •
 املتون العلمية والسنة النبوية.

إجازة علمية يف رواية بعض الكتب العلمية يف احلديث، والتفسري، والفقه، واللغة،  •
 والقراءات، والتجويد. املدينة املنورة.

 هارات التقييم يف االختبارات. معهد طيبة العايل للتدريب ابملدينة املنورة.يف متدريبية دورة  •
 ابملدينة املنورة. ة اجملتمعمركز األعمال وخدممن  يف مهارات العرض واإللقاء.تدريبية دورة  •
إجناز اتريخ طة التشغيلية، وجدولة التخطيط االسرتاتيجي، وإعداد اخلعمل يف  ورشة •

 أكادميية املسجد النبوي.من  املشاريع.

 من مركز دراسات القيادة. .(301، 201، 101يف القيادة )دورات تدريبية  •

 الفاروق للكمبيوتر واللغات.معهد من )وورد، أكسل(.  ب اآليليف احلاسدورات تدريبية  •

 اخلربات العلمية واإلدارية:

  امعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ملدة مخسة فصول دراسية.يف اجل حماضرا •

 رئيساً لوحدة الشؤون التعليمية بقسم املتون العلمية والسنة النبوية ابملسجد النبوي. •
  د النبوي.ابملسجوالسنة النبوية املتون العلمية  موجهاً وخمترباً يف قسم  •

 بع إلدارة التوجيه واإلرشاد ابملسجد النبوي.يف قسم املتون العلمية والسنة النبوية التا مدرساً  •

 :األحباث العلمية

السراج الوهاج تكملة كايف احملتاج إىل شرح املنهاج لإلسنوي، لإلمام بدر الدين حممد بن  •
( "من أول كتاب األضحية إىل آخر كتاب النذر" ه794عبد هللا بن هبادر الزركشي )ت

 املاجستري.العاملية باحث درجة دراسة وحتقيقاً. رسالة علمية انل هبا ال
ابب  نهم، من بداية كتاب الطهارة إىل هنايةاألقوال الفقهية اخلالفية بني الصحابة رضي هللا ع •

 رسالة علمية انل هبا الباحث درجة العاملية العالية الدكتوراه. صفة الصالة، مجعاً ودراسة.

 املهارات:

 نرتنت.التعامل مع احلاسب اآليل واإل •

 اإللكرتونية.و مع املكتبات العلمية  التعامل •


