
 

  البيانات الشخصية

 

عماد يعقوب سمارة حمتو.د  االسم 

الهويةرقم  782853139  

 المهنة أستاذ جامعي

 الجنس ذكر

12/8/2799  تاريخ الميالد 

تل الهوا–غزة   العنوان  

 الجنسية فلسطيني

االجتماعيةالحالة  متزوج   

  تليفون المنزل 1919262

 المحمول 2577693395

 

 

الت العلميةالمؤه  

  -البدء 
هاءتاالن  

  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

1223-1222  
الدراسات -الحديث -الفقه-التفسير

 االسالمية
 غزة فلسطين الدكتوراة

جامعة القدس 

 المفتوحة

1222-1225 التاريخ -التربية–الدراسات االسالمية   نجامعة فلسطي غزة فلسطين الدكتوراة   

1225-1229  جامعة فلسطين غزة فلسطين ماجستير الدراسات االسالمية 

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 المحكمة الشرعية غزة محامي وماذون شرعي 2778 1225

 االوقاف الشرعية غزة امام وخطيب ومحفظ 2771 1222

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / لكتب ا  

 رسالة الدكتوراه حدائق الروح واإليمان الدخيل في تفسير

 الماجستير رسالة الكريم اإلخراج من الديار في ضوء القرآن

 رسالة محكمة اإليجاب والسلب آثار اإلخراج بين

 محكمة رسالة والتطبيق اإلخراج بين النظرية

 رسالة محكمة األنبياء حياةاإلخراج في 

 نقدية دراسة مدرسة الغزالي

 دراسة نقدية الجيالني مدرسة عبد القادر



 نقدية دراسة مدرسة النحوي

 نقدية دراسة شرعية وحدة المسلمين فريضة

 نقدية دراسة القراءات الصحيحة والشاذة علوم ومعارف

 دراسة نقدية ونحكم عليه كيف نفهمه ؟  الدخيل في التفسير

 مجموعة خطب اإلمداد في خطب العماد

 رسالة محكمة الرواية الواهية والدخيل

 رسالة محكمة أثر الواقع في التفسير

 رسالة محكمة وفد نجران في أقوال المفسرين دراسة في أدب الحوار

 رسالة محكمة أثر القراءات الشاذة في التفسير

 رسالة محكمة حقيقة الفاحشة في المنظور القرآني

 مجموعة خطب تعلمت في رمضان

 

 

 المؤتمرات العلمية

ت مؤتمرات دعوية، عقد الشيخ مؤتمراً عبر قناة الجزيرة مباشر بعنوان وحدة المسلمين فريضة شرعية، ومؤتمر لنصرة لبنان، وشارك في مؤتمرا

 وقف العلماء من الفلتان األمني وكل ذلك بث عبر الجزيرةالشمائل المحمدية ونصرة العراق وم

 -مؤتمر جامعة فلسطين المناظرة

1122المؤتمر االسالمي في الجزائر   

1121المؤتمر االسالمي في جنوب أفريقيا   

الخاصة المهارات  

هنا –عشرات البرامج التلفزيونية على فضائية فلسطين  -الوعظ والخطابة والتدريس

 الوان -الشباب-االيمان–اذاعة القدس -ةالعود-القدس
المهارةاسم   2 

المهارةاسم  التحكيم الشرعي–الفتاوى  -االصالح المجتمعي  1 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية متوسط متوسط متوسط

لتدريبيةالدورات ا  

 2  اسم الدورة الدورة العليا الحكام التجويد

   مدتها ستة اشهر

مسجد القسام -غزة   مكان انعقادها 

 1  اسم الدورة اللغة االنجليزية

   مدتها سنة



  مكان انعقادها االيميدايست

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

Abe-salam 

h.alloh 
الجامعة االسالمية-تل الهوى 2577695633 د عبدالسالم حمدان اللوح.أ استاذ جامعة    

Kh.khattab 
@up.edu.ps 

جامعة فلسطين-دير البلح 2573722829  د خالد علي محمد خطاب أستاذ جامعة 
 

 

 


