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 ذاتيــة(   )ســرية
  (C. v ) 

 : البيانات الشخصية:أولا 
    أمحد حممد عزب موسى.  د.  االسم: -1
 . الدرجة العلمية: أستاذ مشارك -2
  0552405795اجلوال:   -3
 amazab@kku.edu.sa  االلكرتوين: الربيد   -4

 : العلمي: التخصص  ثانياا 
 . شريعةال  العام:التخصص   -1
 الدقيق: أصول الفقه.التخصص   -2

 :: املؤهالت العلميةثالثاا   
 . م1997سنة   جامعة األزهر   –الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة والقانون بطنطا    يفليسانس  ال -1
 . م2002 من كلية الشريعة والقانون ابلقاهرة الدراسات العليا يف أصول الفقه  يدبلوم -2
وموضوعها: دراسة وحتقيق  .2005سنة   –جامعة األزهر    –قاهرة  أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ابل  يفاملاجستري  -3

 باحث املنطوق واملفهوم إىل هناية خمطوط غاية الوصول وإيضاح السبل شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه.ممن أول  
 2009سنة      -بتقدير مرتبة الشرف األوىل   -جامعة األزهر   -  والقانون ابلقاهرةالدكتوراه يف أصول الفقه من كلية الشريعة   -4

 دراسة أصولية تطبيقية.  –وموضوعها: اجتهادات اإلمام على بن أىب طالب الفقهية ،  م
جبامعة   -5 األساتذة  لرتقية  الدائمة  العلمية  اللجنة  بقرار  مشارك(  )أستاذ  مساعد  أستاذ  درجة  إىل  الرتقية  سنة متت  األزهر 

 . (528م، وصدر األمر التنفيذي رقم: ) 2018
 :: الوظائف األكادمييةاا رابع

 م. 2005جامعة األزهر سنة    –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدمياط اجلديدة    يف  مدرس مساعد بقسم أصول الفقه  -1
اجلديدة   -2 بدمياط  والعربية  الدراسات اإلسالمية  الفقه يف كلية  األزهر سنة    – مدرس )أستاذ مساعد( أصول  فرع جامعة 

 م. 2009
جامعة األزهر اعتبارا    – أصول الفقه يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ابلقاهرة فرع كفر الشيخ    مدرس )أستاذ مساعد(  -3

 م.  2012/ 1/9من 
: خامس  الوظيفة احلالية:اا

 . ابململكة العربية السعودية  جامعة امللك خالد - كلية الشريعة    –  يف قسم أصول الفقه  مشاركأستاذ   -1
 العربية. جبمهورية مصر    امعة األزهر ج   -كلية الدراسات اإلسالمية  –  يف قسم أصول الفقه  مشاركأستاذ   -2

 والتدريسية:   : اخلربات العلميةسادساا 
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 سنوات.  7مقررات أصول الفقه يف جامعة األزهر ملدة تدريس مجيع   -1
 سنوات.  7تدريس مجيع مقررات أصول الفقه يف جامعة امللك خالد ملدة    -2
 يف ختصص أصول الفقه.  والفصول االفرتاضية  تدريس العديد من املقررات اإللكرتونية -3
 املشاركة يف تطوير العديد من املقررات يف ختصص أصول الفقه. -4
 العلمية. العديد من الرسائل    اإلشراف على -5
 العلمية.مناقشة العديد من الرسائل   -6
 تدريس الفقه الشافعي.  -7
 عضو مقرأة للقرآن الكرمي بكفرالشيخ التابعة لعموم املقارئ املصرية. -8

 : : اخلربة يف جمال التطوير واجلودةسابعاا 
 جامعة امللك خالد. –كلية الشريعة    -عضو ومقرر فريق االعتماد األكادميي لربانمج الشريعة -1
 جامعة امللك خالد. – كلية الشريعة    -عضو ومقرر فريق االعتماد األكادميي لربانمج أصول الدين -2
 عضو جلنة اإلشراف على الربامج املقدمة على االعتماد األكادميي يف الكلية.  -3
 جامعة امللك خالد. –كلية الشريعة    الرئيسية يفر واجلودة  رئيس جلنة التطوي -4
 جامعة امللك خالد.   - وأصول الدين  يف كلية الشريعة اخلطط واملناهج الرئيسية  رئيس جلنة   -5
 جامعة امللك خالد.  –كلية الشريعة    -رئيس جلنة قياس وحتليل مؤشرات األداء لربانمج الشريعة   -6
 جامعة امللك خالد. –كلية الشريعة    –قسم أصول الفقه  رئيس جلنة التطوير واجلودة يف  -7
 جامعة امللك خالد. - وأصول الدين  منسق برانمج الشريعة يف كلية الشريعة   -8
 جامعة امللك خالد.  -يف كلية الشريعة وأصول الدينلربانجمي الشريعة وأصول الدين مقرر جلنة التخطيط والتقومي  -9

 جامعة امللك خالد.  -ذاتية لكلية الشريعة وأصول الدين إعداد الدراسة ال  عضو جلنة  -10
 جامعة امللك خالد.  -يف كلية الشريعة  إعداد الدراسة الذاتية لربانمج الشريعة   نة عضو جل -11
 جامعة امللك خالد.  -يف كلية الشريعة  - إعداد الدراسة الذاتية لربانمج أصول الدين  عضو جلنة  -12
 جامعة امللك خالد.  -يف كلية الشريعة  - الدراسة الذاتية لربانمج الشريعة تقرير    إعداد -13
 جامعة امللك خالد.  -يف كلية الشريعة -أصول الدين تقرير الدراسة الذاتية لربانمج   إعداد -14
 خالد. جامعة امللك    - تطوير برانمج الشريعة يف كلية الشريعة  عضو جلنة  -15
 خالد. جامعة امللك   - تطوير برانمج أصول الدين يف كلية الشريعة  عضو جلنة  -16
 خالد. جامعة امللك   -تطوير برانمج الدكتوراه يف ختصص أصول الفقه بكلية الشريعة  عضو جلنة  -17
 خالد. جامعة امللك   -بكلية الشريعة  - تطوير برانمج املاجستري يف أصول الفقه   عضو جلنة  -18
جامعة امللك   –ت العليا يف خمتلف التخصصات يف األقسام العلمية بكلية الشريعة  ملشاركة يف تطوير برامج الدراساا -19

 خالد. 
 . تطوير مقررات برانمج الشريعة وبرانمج أصول الدين يف كلية الشريعة وأصول الدين جامعة امللك خالد   عضو جلنة  -20
 جامعة امللك خالد.  –كلية الشريعة    -عضو جلنة قياس خمرجات التعلم لربانمج الشريعة وأصول الدين -21



3 

 . جامعة امللك خالد   –  الشريعة   السنوي لربانمجالتقرير    إعداداملشاركة يف  -22
 جامعة امللك خالد.  –أصولإعداد التقرير السنوي لربانمج املشاركة يف  -23
 جامعة امللك خالد.  - التنفيذية لعمادة ووكاالت ووحدات كلية الشريعة وأصول الدينإعداد اخلطط  املشاركة يف  -24
 جامعة امللك خالد –إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الشريعة وأصول الدين  املشاركة يف  -25
 ملقررات برانمج الشريعة.حتليل تقارير املقررات الدراسية املشاركة يف  -26
 . لربانجمي الشريعة وأصول الدين االستباانت واستطالعات الرأيحتليل  املشاركة يف  -27
 جامعة امللك خالد.   –كلية الشريعة    –مراجعة توصيف برانمج الشريعة   -28
 رئيس جلنة قياس املخرجات التعلم لربانمج الشريعة. -29
 عضو جلنة قياس املخرجات لربانمج أصول الدين.  -30

 واجلودة: يف جمال التطوير   : الدورات ثامناا 
 هـ. 7/1442/ 8بتاريخ   جامعة امللك خالد  - عمادة التطوير واجلودة-دورة متطلبات االعتماد األكادميي   -1
مجهورية مصر    - من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -التقومي الذايت املؤسسي ملؤسسات التعليم العال دورة   -2

 العربية.
مجهورية   - من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  - نواتج التعلم وخرائط املنهج ملؤسسات التعليم العال  دورة   -3

 .العربيةمصر  
 .العربيةمجهورية مصر    -من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -املراجعة اخلارجية ملؤسسات التعليم العال دورة   -4
مجهورية مصر   -ن جودة التعليم واالعتمادمن اهليئة القومية لضما   -التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العالدورة   -5

 .العربية
 . خالد جامعة امللك    –من عمادة التطوير واجلودة   -دورة صياغة وقياس خمرجات التعليم -6
 جامعة امللك خالد.   –من وحدة التدريب كلية الشريعة   -دورة التعلم النشط  -7
 .العربيةمجهورية مصر    - من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  - دورة خرائط املنهج   -8
 . جامعة امللك خالد   – من عمادة التطوير واجلودة   - توصيف املقررات -9

 جامعة األزهر.  –من مركز ضمان اجلودة والتدريب    –  يات تصميم وإعداد البحوث العلمية دورة فن -10
 جامعة األزهر.  –من مركز ضمان اجلودة والتدريب   - دورة مهارات العرض الفعال -11
 جامعة األزهر.  –من مركز ضمان اجلودة والتدريب   -دورة نظم االمتحاانت وتقومي الطالب -12
 . جامعة امللك خالد   –من عمادة التطوير واجلودة   -دورة التعلم التعاوين  -13
 . جامعة امللك خالد  –من عمادة التطوير واجلودة   -املقررات اجلامعية بفاعلية   وتنفيذ   دورة ختطيط -14
 . جامعة امللك خالد  –من عمادة التطوير واجلودة   -قات جوجليبتطدورة استخدام   -15
 . جامعة امللك خالد  –من عمادة التطوير واجلودة   -يةورقة االختبار الدورة مواصفات   -16
 . جامعة امللك خالد   – نظمتها عمادة التطوير واجلودة    (Quality Mattersدورة جودة املقررات الدراسية )  -17
 . جامعة امللك خالد   –من عمادة التطوير واجلودة    - قرير الربامج واملقررات الدراسيةبرانمج توصيف وت -18
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 . جامعة امللك خالد   –من عمادة التطوير واجلودة  -دورة طريقة إعداد االختبارات  -19
 . جامعة امللك خالد  –من عمادة التطوير واجلودة   -وكتابة تقاريرها الدورية دورة توصيف املقررات   -20
 . جامعة امللك خالد   –من عمادة التطوير واجلودة   -دورة خمرجات التعلم  -21
 . جامعة امللك خالد   – من عمادة التطوير واجلودة    - ية خلدميت موقعي ومستودع األحباثالدورة التدريب -22
 . جامعة امللك خالد  – من عمادة التطوير واجلودة   - برانمج تقومي خمرجات التعلم -23
 . جامعة امللك خالد   – من عمادة التطوير واجلودة    - التعلمدورة اسرتاتيجيات التدريس القائمة على حتقيق نواتج   -24
 . جامعة امللك خالد   –من عمادة التطوير واجلودة    - ة بناء االختبارات التحصيلية وفق نواتج التعلمر دو  -25
 . جامعة امللك خالد  – من عمادة التطوير واجلودة   - البحثي  الفريق  مشاريع   إدارة -26
 . جامعة امللك خالد  – من عمادة التطوير واجلودة    - دورة بناء بنوك األسئلة   -27
 . جامعة امللك خالد  –من عمادة التعلم اإللكرتوين    -دورة استخدام األنظمة اإللكرتونية -28
 .زعبد العزيأنظار جديدة يف حتقيق النصوص للدكتور/ بشار عواد معروف من دارة امللك    دورة: -29
 . 3/2021/ 30جامعة امللك خالد بتاريخ  - عمادة التعلم اإللكرتوين    –دورة التغذية الراجعة يف بيئات التعلم املختلفة   -30
اإللكرتوين -31 التعلم  واالنتحال يف  الغش  احلد من  أساليب  اإللكرتوين  عمادة    -دورة  بتاريخ -التعلم  امللك خالد  جامعة 

4/4 /2021 . 
 . 3/2021/ 2جامعة امللك خالد بتاريخ  -عمادة التعلم اإللكرتوين   -تصميم اإلنفوجرافيك التعليميدورة   -32
 . 2/2021/ 11جامعة امللك خالد بتاريخ  -عمادة التعلم اإللكرتوين   -دورة املهارات املتقدمة يف الفصول االفرتاضية  -33
 . 3/2021/ 31جامعة امللك خالد بتاريخ  -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات  -مقدمة يف األمن السيرباين   دورة -34
 جامعة امللك خالد.   –من عمادة التعلم اإللكرتوين   - الفصول االفرتاضية  نظام   دورة -35
 . جامعة امللك خالد   – من عمادة التعلم اإللكرتوين   -شاء وتقومي الواجبات اإللكرتونيةدورة إن -36
 جامعة امللك خالد.  –من وحدة التدريب كلية الشريعة   -دورة معامل قرآنية يف طرق التدريس -37
 ( يف احلاسب اآلل معتمدة من منظمة اليونسكو.  ICDLشهادة ) -38

 : والكتب والتأليف باملشاركة  البحوث املنشورة   :تاسعاا 
 أوالً: البحوث املنشورة: 

دائرة الشؤون اإلسالمية العمل   –منشور مبنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي  –أثر شرعة الزكاة يف حتقيق مقصد حفظ املال     -1
 . م2017اخلريي بديب سنة 

  –   مجهورية مصر العربية  –جامعة كفرالشيخ    –منشور مبجلة كلية الرتبية    -دراسة أصولية تطبيقية  –اقتضاء النهى للفساد   -2
 . م2012سنة  

مجهورية   – جامعة كفرالشيخ    –منشور مبجلة كلية الرتبية    -االقرتان ودالالته الشرعية عند األصوليني دراسة أصولية تطبيقية -3
 . 2011سنة   -مصر العربية

جامعة   -منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني-العوارض غري الذاتية للنص الشرعي وأثرها يف حجيته   -4
 . م2014سنة  –ورية مصر العربية مجه  -األزهر
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جامعة   - منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني  -حقيقة الرتك عند األصوليني وأثرها يف األحكام الشرعية   -5
 . م2015سنة   -مجهورية مصر العربية   - األزهر  

منشور مبجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا   -إمهال مفهوم املخالفة خلروج املنطوق خمرج الغالب وتطبيقاته يف السنة النبوية -6
 . م2015سنة   - مجهورية مصر العربية -جامعة األزهر   -األشراف الدقهلية

 -منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني  -العام الذي أريد به اخلصوص وتطبيقاته يف النصوص الشرعية   -7
 . 2016سنة   -مجهورية مصر العربية  -جامعة األزهر

 -جامعة األزهر  -منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية للبنات ابإلسكندرية -  أثر تغري الزمان واملكان يف تغري الفتوى -8
 م. 2018سنة   -   مجهورية مصر العربية

مجهورية   -جامعة األزهر -منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية للبنات ابإلسكندرية    -أثر تغري املصاحل يف تغري الفتوى  -9
 م. 2018سنة   -   مصر العربية

 - منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية للبنات ابإلسكندرية    -األزايء بني الضوابط واملقاصد يف الشريعة اإلسالمية  -10
 . م2018سنة    -  مجهورية مصر العربية  -جامعة األزهر

مجهورية   - جامعة األزهر    -والقانون بدمنهور  منشور مبجلة كلية الشريعة  -أثر تغري األعراف واألحوال يف تغري الفتوى    -11
 . م2018سنة   -مصر العربية

.  اململكة العربية السعودية-منشور يف جملة جامعة الطائف    -املنظومة األخالقية يف اإلسالم وأثرها يف حتقيق األمن الفكري    -12
 )ابالشرتاك(.

منشور مبجلة كلية الدراسات   -وسائل حتقيق األمن الفكري من خالل األحكام الشرعية )العبادات واملعامالت منوذجا(     -13
 (.ابالشرتاك)  . م2019سنة    -  مجهورية مصر العربية  -جامعة األزهر -اإلسالمية للبنات بدمنهور 

جامعة   - كلية الدراسات اإلسالمية للبنات ابإلسكندرية  منشور مبجلة    -   دور املقاصد الشريعة يف حتقيق األمن الفكري    -14
 (.ابالشرتاك)  . م2019سنة   - مجهورية مصر العربية  -األزهر

مجهورية   -جامعة األزهر   - منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية للبنات بدمنهور    - العوارض املؤثرة يف تغري الفتوى   -15
 . م2020سنة   -   مصر العربية

جامعة   -منشور مبجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور   .دراسة أتصيلية  القتها بضبط احلرية الشخصيةاألدلة الشرعية وع  -16
 . م2020سنة   -مجهورية مصر العربية   - األزهر  

 - جامعة األزهر   -بتفهنا األشرافمنشور مبجلة كلية الشريعة والقانون   الشريعة اإلسالمية.من مقاصد  التنمية املستدامة   -17
 . م2021سنة   -مجهورية مصر العربية

 املنشورة: : الكتب  اثنياً 
على نفقة جامعة امللك   ُنشركتاب    " احلفظ املعنوي للعقل بني الوسائل واملقاصد يف الشريعة اإلسالمية "كتاب بعنوان  

 . أقامتها جلنة التوعية الفكرية ابجلامعة  يف مسابقة علمية  فوزهخالد ممثلة يف جلنة التوعية الفكرية ابجلامعة بعد  
 اثلثاً: التأليف ابملشاركة: 
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 – فر الشيخ  املقرر على طالبات كلية الدراسات اإلسالمية بك  املشاركة يف أتليف أربع أجزاء لكتاب أصول الفقه اإلسالمي
 على النحو التال:   جامعة األزهر

 اجلزء األول.   –أصول الفقه اإلسالمي   -1
 اجلزء الثاين.   –أصول الفقه اإلسالمي   -2
 اجلزء الثالث.   –أصول الفقه اإلسالمي   -3
 الرابع.اجلزء    –أصول الفقه اإلسالمي   -4

 الدولية:املؤمترات    :عاشراا   
 الشريف.يف األزهر    – احلسن األشعري يف امليزان  أبو اإلمام    عنوان: حتت    –املؤمتر العاملي الذي عقدته رابطة خرجيي األزهر     -1

 . م2010سنة  
 م. 2011سنة   جامعة لندن املؤمتر الدول لتطوير التعليم الذي عقدته جامعة القاهرة ابلتعاون مع  -2
 م. 2017سنة    بديب  الشؤون اإلسالمية العمل اخلرييدائرة  -منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي  -3
 - كلية الشريعة وأصول الدين  –أقامه قسم القرآن    الذي  املعاصرةمؤمتر توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت   -4

 . م2016سنة   جامعة امللك خالد 
جامعة امللك خالد  –كلية الرتبية   –" متغريمعلم متجدد لعامل  املعلم وعصر املعرفة والتحدايت والفرص حتت شعار "مؤمتر  -5

 م 2016  سنة
 هـ. 1437سنة    خالد.جامعة امللك    –كلية العلوم اإلنسانية  - قسم اإلعالم  -املؤمتر الدول اإلرهاب واإلعالم   -6
 . ــه1440جامعة امللك خالد سنة   –كلية األعمال    –  مؤمتر التنمية املتوازنة دراسات يف رؤية امللك سلمان االقتصادية -7
 . هــ1435 - املؤمتر السعودي األول للنشر العلمي -8
 . م2013 للعلوم والتقنية  زعبد العزيمؤمتر املنح البحثية ملدينة امللك   -9

مبادرات البحث والتطوير وأثرها يف رفع كفاءة جودة وفاعلية البحث العلمي يف اجلامعات السعودية واملسامهة يف التنمية  -10
 م. 2019االقتصادية سنة  

السعودية يوم اخلميس   -11 العربية  العاملي للجودة يف جامعة امللك خالد ابململكة  اليوم  املوافق 1441/ 3/ 17فعاليات  هــ 
 م. 2019/ 11/ 14

 املوفق،،،، واهلل  


