بسم الله الرحمن الرحيم
الذاتية لألستاذ الدكتور
السيرة
َّ
خالد حسين عبد الرحيم حمدان

أولا -البيانات الشخصية:
العنوانَّ :
غزة ،تل الهوى ،عمارة المحبة.
تاريخ الميالد * 1691/11/11 :مكان الميالد :النصيرات ،قطاع َّ
غزة ،فلسطين.
رقم الهويـة6 81811553 :

أ .د .خالد حسين حمدان

* رقم جواز السفر8691665 :

الحالة الجتماعية :متزوج وأب لخمسة أبناء ،وبنت واحدة.
البريد اإللكتروني:

khamdan@iugaza.edu.ps
* العمل +636-5- 1944466 :توصيلة1114 :

الهاتف * -:البيت ،1915119 :جوال6166-356851
ثانيا -المؤهالت العلمية:
ا

/11ربيع الثاني1413/ه ،يوافقه /11يناير1619/م ،أستاذ دكتور في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة
/16رجب1481/هـ ،يوافقه /11:تموز1616/م أستاذ مشارك في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة
 ،1665/5 -1669/5دكتوراه في العقيدة اإلسالميَّة :جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميَّة أم درمان -السودان.
 1669/5 -1664/5ماجستير في العقيدة اإلسالميَّة :جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميَّة أم درمان -السودان.
 1656/9 -1658/16بكالوريوس في أصول الدين :الجامعة اإلسالميةَّ -
غزة -فلسطين
ثالث ا -الخبرة األكاديمية:
* محاضر -:الجامعة اإلسالمية بغزة ،منذ العام  -1668اآلن.
* محاضر -:كليَّة مجتمع العلوم المهنيَّة والتطبيقيَّة -الجامعة اإلسالمية بغزة منذ العام 1668 -1661م
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النقابية-:
رابع ا -الخبرة
اإلدارية و َّ
َّ
 -1نائب عميد شئون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة لدورة لدورة 1611 -1666م.
 -1عضويَّة رابطة علماء فلسطين منذ العام1661م إلى اآلن.
-8عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ إنشائه ،وإلى اآلن.
-4عضو الهيئة التأسيسية لجمعية غيث لإلغاثة والتنمية منذ نشأتها عام 1665م .
رئاسة قسم الدراسات اإلسالميَّة بكليَّة مجتمع العلوم المهنيَّة والتطبيقيَّة -الجامعة اإلسالمية بغزة منذ العام -1661
1668م
-1رئاسة قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكليَّة أصول الدين ،بالجامعة اإلسالميَّة – َّ
غزة للعام1661 –1664 :م
والعام 1666 -1665م.
 -9رئاسة قسم الدراسات اإلسالمية بكليَّة التربية بالجامعة اإلسالميَّة لدورات 1669–1664م.
 -3أمين سر نقابة العاملين بالجامعة اإلسالميَّة – َّ
غزة ،لدورة 1666 -1663م.
 -5إدارة مركز القرآن الكريم -كليَّة أصول الدين بالجامعة اإلسالميَّة– َّ
غزة منذ العام1663 -1669 :م.
 -6نائب رئيس جمعية الحياة لتنمية األسرة منذ نشأتها عام 1669م ،حتى العام 1611م.
-10عضوية لجنة الجودة بكليَّة مجتمع العلوم المهنيَّة والتطبيقيَّة منذ العام 1668–1661م.
11عضوية مجلس كليَّة مجتمع العلوم المهنيَّة والتطبيقيَّة بالجامعة اإلسالميَّة – َّ
غزة لدورة1668 – 1661:م.
المهنية والتطبيقيَّة – َّ
غزة لدورة1668–1661:م.
 -12رئاسة مجلس التأديب بكليَّة مجتمع العلوم
َّ
 -13عضويَّة جمعيَّة القدس للبحوث والدراسات اإلسالميَّة ،منذ العام 1002م إلى اآلن.
خامس ا -الدورات التدريبَّية:
* دورة في التخطيط االستراتيجي * مايكروسوفت (ويندوز +وورد) * -65مهارات التدريس الجامعي * استخدام
اإلنترنت والبريد اإللكتروني (النوافذ  ،وبرنامج معالجة النصوص * )1000تقييم البرامج التعليمية * استخدام برنامج
 WEBCTبرنامج الجداول اإللكترونيَّة .1000
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سادس ا -:إنجازات وأعمال:
أ -المؤتمرات-:
ِ ِِ ِ ِ
 -1الدو ِافع العَقِدَّي ُة ِ
ص ِفيَّة تَ ْحلِْيلِيَّة ،المنعقد بتاريخ1614 / 16 / 11-11 :م
للص َر ِ
ََ ُ َ
اع َعَلى أ َْرض فل ْسط ْين د َْار َسة َو ْ
 -1مؤتمر العالم المجاهد الشهيد أ .د نزار ريان وجهوده في خدمة اإلسالم المنعقد بتاريخ  1-1:ذي القعدة 1486هـ،
 11-16أكتوبر 1666م
 -8مؤتمر القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا األمة المنعقد بتاريخ  16-15ذي الحجة 1416هـ13–19 ،
ديسمبر1665م.
 -4مؤتمر اإلسالم و ِ
التحديات المعاصرة المنعقد بتاريخ 11-14 :ربيع األول 1415هـ  8-1 ،أبريل 1663م.
-1مؤتمر الدعوة اإلسالميَّة ومتغيرات العصر المنعقد بتاريخ 5-3:ربيع األول 1419هـ 13-19 ،أبريل 1661م.
األستاذية
ب -األبحاث التي أنجزت بعد الترقية إلى رتبة
َّ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ص ِفيَّة تَ ْحلِْيلِيَّة
اسة َو ْ
 -1اآلثَ ْا ُر اإل ْي َج ْابَّي ُة لتَ ْوح ْيد األُُل ْوهيَّة َعَل ْى اْلص َّحة اْلنْفسيَّة  -د َر َ
ج -األبحاث التي ِّ
األستاذية.
قدمت ألجل الترقية إلى رتبة
َّ
 -1كتاب مذاهب فكريَّة معاصرة في ميزان اإلسالم – الجزء األول
اإلسالمي ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّة
َ -1
اآلخرَ ..ب ْي َن الَقُب ْول َو َ
الرْفض ف ْي اْل َعق ْي َدة ْ
ِ
اإلما ِم َّ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الش ِاف ِع ِي
 -8ال َّد ْع َوةُ إَلى َو ْح َدة اْل ُم ْسلم ْي َن ف ْي ف ْكر َ
 -4الدوافع العقدية للصراع على أرض فلسطين
في مد ِح ِ
االبِت َدا ِع
االت َب ِ
 -1امتاعُ األ َْس َم ِ
اع ِ َ ْ
اع َو َذ ِم ْ
 -9اْلم َب ْا ِح ُث اْل َعَقِدَّي ُة اْلم ْستَ ْو َح ْاةُ ِم ْن ا ْقِت َْار ِن اْلص ْب ِر ِباْلتَْقوى في اْلُق ْر ِ
آن اْل َك ِرْيمِ"
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ُّ -3
الصديق عليه السالم
ف
الل ْ
ف اإلَل ِه ُّي ف ْي ْابتالءات ُي ْو ُس َ
طُ
ت -األبحاث تمت بموجبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
 -1اإلقناع  -أسسه وأهدافه في ضوء أسلوب القرآن الكريم
8

النبو ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
 -1الم َ ِ
ات.
المثَاني في إ ْث َبات ُّ ُ َ
لس ْب ِع َ
طال ُب الثَ َماني م َن ا َ
َ
ِ
الر ِ ِ ِ ِ
ِ
ط َها اْل َّش ْرِعيَّة.
ُ -8ح ِرَّي ُة َأ
ض َوْاِب ُ
ْي ف ْي َوْاقع َنا اْل ُم َع ْاص ْر أَثَُرَه ْا ف ْي اْل ُم ْجتَ َم ِع َو َ
 -4اْلُّدعاء اْلم ْشروع آدْابه ،وآثَ ْاره ،وعالَقتُه ِباْلَقض ِ
اء َواْلَق َد ِر
َ
َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ ُُ َ َ ُ
ود َّ
َ -1بص ِائر َعَقِديَّة ِفي حِد ْي ِث "مَثل اْلم ْد ِه ِن ِفي حُد ِ
الل ِه"
ُ
َ
َ ُ ُ
َ
ِ ِِ
الصَف ِ
اء و ِ
صير" اْلم ْنهج األَمَثل ِفي األَسم ِ
الس ِميع ِ
ات
َ"-9ل ْي َس َكم ْثله َش ْيء َو ُه َو َّ ُ َ
الب ُ
َ َُ ْ ُ
َْ
..ث -:اإلشراف والمناقشات:
اإلشراف على ،والمناقشات لـ -العديد من األبحاث العلميَّة التي َّ
تقدم بها أصحابها من أجل الحصول على درجة
الماجستير ،وكذلك الحكم على العديد من الكتب واألبحاث التي تقدم بها أصحابها لغرض الترقيات.
سابعا -:الهوايات والمهارات * -:القراءة ،واالطالع ،والبحث * العمل اإلداري والنقابي * الكمبيوتر واالنترنت.
المحاضرات والدروس  ،وخطب الجمعة.
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