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  ١  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  

  سند عبدالمطلب العكايلة سلطان  االســـــــم  

  ٨/١/١٩٥٣  تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  الدين أصول  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
المدينة  /االسالمية الجامعة  الشريعة  البكالوريس  

  السعودية /المنورة
١٩٧٧  

المدينة  /االسالمية الجامعة  الشريف وعلومه الحديث  الماجستير  
  السعودية /المنورة

١٩٨١  

المدينة  /االسالمية الجامعة  الشريف و علومه الحديث  الدكتوراة  
  السعودية /المنورة

١٩٨٥  

          
          

  
    التخصص ومجاالت االهتمام

  
  الشريعة  التخصص العام  

  النبوي و علومه الحديث  التخصص الدقيق  

  السالمي الشريف و علومه و نقد رجال أسانيده ، السيرة النبوية والتاريخ ا الحديث  مـجاالت االهتمام  
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  ٢  

    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
  

  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  )الحافظ ابن كثير الدمشقي وكتابه جامع المسانيد والسنن دراسة وتحقيقا(الرسالة  عنوان  
  ومه ثم تناولت هذه الدراسة ترجمة الحافظ ابن كثير و إبراز جهوده في خدمة الحديث الشريف وعل: الملخص  
رف السيحمن حرف الراء الى كتابه (جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن )  النصوص الواردة في تحقيق  

  دم االمام وقد خلصت الدراسة الى تقهذا الكتاب،  من الجزء ن ، وتخريج االحاديث واالثار الواردة في هذا 
  د قد جمع الحافظ ابن كثير في مجال الحديث الشريف وتاريخ رجاله . والجدير بالذكر أن كتاب جامع المساني  
  اديث كتبمؤلفه بين أحاديث الكتب الستة والسنن االربعة ومسند االمام احمد بن حنبل ومنتخبات من اح فيه  
  االشراف  , وقد رتبه ابن كثير على مسانيد الصحابة على نسق ترتيب كتاب شيخه الحافظ المّزي : تحفة أخرى  
  األطراف .  بمعرفة  
    

      
    السجل الوظيفي 

  
  التاريخ  العمل وعنوانهاجهة   الوظيفة  

  ١٩٨٥  الجامعة االردنية /الشريعة  كلية  مدرس  

  ٢٠٠٥  الجامعة االردنية /الشريعة  كلية  مشارك استاذ  

  ٢٠١٧  الجامعة االردنية /الشريعة  كلية  استاذ  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  
  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  ١٩٩٤-١٩٩٣  الجامعة االردنية /كلية الشريعة  /قسم أصول الدين  رئيس  

    كلية الشريعة في مجلس الجامعة االردنية ألكثر من مرة ممثل  

    لجنة الدراسات العليا بقسم أصول الدين ألكثر من مرة عضو  

    لجنة اعتماد الجامعات الخاصة في احدى السنوات عضو  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  الجامعة االردنية /كلية الشريعة  /قسم أصول الدين  رئيس  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٦  عميد كلية الشريعة نائب  
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  ٣  

    األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
  

  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
سند العكايلة           شي سلطان  

  خة عبدهللا المطوع
  ات مجلة كلية الدراس  -في اختالف الفقهاءباختصار المتن وأثره  التعليل

  - مصر  - القاهرة  -جامعة االزهر  ٢عدد ٤مجلد  -االسالمية والعربية
 ٢٠١٧  

  سلطان العكاية   
Muhamad Rozaimi bin Ramle  

  

   -تعريفه و قرائنه: بلزوم الطريق عند أبي حاتم الرازي التعليل
Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education 

University, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan  
2Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam 
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  البّر وصلة الرحم ضمن مشروع الحديث المنهجي , سلسلة الحديث  كتاب  سلطان سند العكايلة     

  ٢٠١٦النبوي , مطبوع 

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مشروع الحديث المنهجي  كتاب  سند العكايلة  سلطان  
  ٢٠١٦سلسلة الحديث النبوي , مطبوع 

  
    والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات 

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

جامعة الكويت  /كلية الشريعة   صحيح البخاري  ملتقى  
٢٣/٤/٢٠١٩   

  بحث ورقة

  جامعة الكويت  /كلية الشريعة   بناء المحدث الفقيه ملتقى  
 ١٤/٣/٢٠١٨  

  بحث ورقة

  ملتقى التصحيح والتضعيف عند علماء   
  الحديث ، المرجعية والمعايير

  رابطة علماء االردن مقر
١٩/٨/٢٠١٩  

  بحث ورقة

  مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي  أثر  
  البن رجب في بناء موضوعات البحث

  العلمي في مجال العلل والنقد الحديثي 

  االردن /عمان /الحديث الشريف  جمعية
١٧/١/٢٠٢٠  

  مقدم للنشر بحث

دورة تحقيق المخطوطات الشرعية الحاج  
  ة

  واألسس والنماذج 

  الشريعة جامعة الكويت كلية
١١/٤/٢٠١٨  

  

  
    الدورات التدريبية

  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ
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  ٤  

  19/7/2020-14   جامعة الكويت   MICROSOFT TEAMS تدريبية لتطبيق دورة  
  19/7/2020-14  جامعة الكويت  MICROSOFT FORMSدورة تدريبية لتطبيق    
  23/3/2021  جامعة الكويت  KU MOODLE LMSدورة   
  19/7/2020-14  جامعة الكويت MICROSOFT MS-OFFICEدورة   

  
  

    األنشطة التدريسية
  

  التي  الدراسية والمواد المقررات  
  قام بتدريسها

  الدراسات   البكالوريوس
  العليا

      الحديث  علوم  
      ٤.  ٣. ٢.  ١التحليلي  الحديث  
      ١٫٢النبوية  السيرة  
      المحدثين  مناهج  
      و التعديل و علل الحديث الجرح  
      السنة مكانة  
    السنة تاريخ  
    اصول البحث العلمي  
    الحديث  علل  
    المعاصرين في الحكم على الحديث مناهج  
    المتن نقد  
    الحديث فقه  
    دراسات في علل الحديث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
  

  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  
  

  التاريخ

  تاريخه -١٩٩٣  الحديث الشريف و احياء التراث جمعية  
  تاريخه -٢٠١٠  رابطة علماء االردن جمعية  

  
    المنح والجوائز التي حصل عليها 

  
  التاريخ  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  
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  ٥  

 


