السيرة الذاتية

االسـم :رائد بن طالل بن عبد القادر شعت.

تاريخ الميـالد ومكانه4791/5/52 :م ،بمدينة رفح-غزة.

العمل الدعوي :أعمل في حقل الدعوة إلى اهلل تعالى –وعظاً وخطابةً -منذ عام 4775م وحتى
اآلن.

العمل الوظيفي:
 .4عملت إماماً وخطيبـاً متفرغاً بو ازرة األوقاف الفلسطينية في العام 4772م وحتى العام
5009م .ومن العام 5009م وحتى اآلن أعمل خطيباً متطوعاً.

 .5وعملت مدرسـاً متفرغاً في معهد الصحابة الشرعي في العام 4771م وحتى العام 5002م.
 .2وعملت مدرسـاً متطوعاً بدار الدعوة والعلوم الشرعية التابعة للجمعيـة اإلسـالمية برفح من
العام  5002وحتى العام .5002

 .1وعملت مدرسـاً غير متفرغ بجامعة األقصى-غزة في العام 5001م فقط.

 .2وعملت مدرساً غير متفرغ بكلية الدعوة التابعة لو ازرة األوقاف في العام  5001وحتى العام
.5007

 .1وأعمل حالياً أستاذاً مساعداً متفرغاً بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين بالجامعة
اإلسالمية-غزة ،منذ العام 5001م_5009م إلى يومنا هذا.

 .9وعملت منسقاً لكليـة أصـول الدين-فرع الجنوب للعام  .5007_5002ورئيساً لقسم الحديث
الشريف وعلومه في العام الدراسي .5041/5042

الدراسـة العلميـة:

 .4حاصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من الجامعـة اإلسـالمية-غزة ،عام
4772م.

 .5ثم درجة الماجسـتير في تخصـص الحديث الشـريف وعلومـه من الجامعـة اإلسـالمية-غزة،
عام 5002م.

 .2ثم درجة الدكتوراه في السنة وعلوم الحديث من جامعة الجنان بلبنان عام 5045م ،وعنوان
األطروحة" :الصناعة الحديثية في سنن اإلمام الدارقطني".

الرتبة العلمية :أستاذ مساعد بقسم الحديث الشريف وعلومه.

المشاركات العلمية:

أوالً :المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية ,منها:

 .4المؤتمر العلمي التابع لو ازرة األوقاف المنعقد في رجب 4159هـ بعنوان" :القدس بين
األمل واأللم".

 .5المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية-غزة المنعقد في

ربيع األول 4152هـ بعنوان" :اإلسالم والتحديات المعاصرة" ،وكانت المشاركة بعنوان:
"الثقافة اإلسالمية في مواجهة الغزو الثقافي".

 .2المؤتمر العلمي الدولي األول لجمعية أهل السنة أنصار آل البيت والصحاب-غزة
المنعقد في شعبان 4120هـ بعنوان" :فضائل الصحابة وآل البيت" ،وكانت المشاركة
بعنوان" :عدالة الصحابة بين النقل والعقل".

 .1المؤتمر العلمي الدولي لكلية الشريعة بجامعة الخليل المنعقد 5042/1/51م بعنوان:
"الدولة المدنية بين الشريعة اإلسالمية والقانون" ،وكانت المشاركة بعنوان" :شروط الحاكم

وواجباته وحقوقه في ضوء السنة النبوية".

 .2المؤتمر العلمي الدولي لكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية-غزة ،المنعقد في نوفمبر

5041م بعنوان" :استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في فلسطين" ،وكانت
المشاركة بعنوان" :الصراع اإلسالمي الصهيوني بين االستنزاف والتحرير في ضوء

نصوص السنة النبوية".

ثانياً :المشاركة في العديد من األيام الدراسية ,منها:

 .4اليوم الدراسي لكلية أصول الدين المنعقد في 5007/45/54م بعنوان" :الغلو والتطرف
الفكري".

 .5اليوم الدراسي لكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية المنعقد في 5044/2/41م بعنوان:
"الثورات الشعبية العربية األبعاد الشرعية والسياسية واآلثار المستقبلية".

 .2اليوم الدراسي لقسم الحديث الشريف المنعقد في  ،5042/2/50بعنوان "ترياق السنة
الفعال لداء البطالة العضال".

 _ .1اليوم الدراسي لكلية أصول الدين المنعقد في  5042/1/54بعنوان" :الفضائيات
اإلسالمية وأثرها الدعوي".

 .2اليوم الدراسي لقسم الحديث الشريف المنعقد في 5042/40/54م بعنوان" :العنف ضد
المرأة وعالجه في ضوء السنة النبوية".

 .1اليوم الدراسي لقسم الحديث الشريف المنعقد في 5041/2/2م ،بعنوان" :إدارة األزمة
االقتصادية في غزة في ضوء القرآن والسنة".

 .9اليوم الدراسي لكلية أصول الدين بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين المنعقد في

5041/2/41م ،بعنوان" :العلماء الربانيون وعلماء السالطين وأثرهم على المجتمع".

 .2اليوم الدراسي لقسم الحديث الشريف المنعقد في  ،5042/2/5بعنوان" :مواساة المنكوبين
والمكلومين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية".

 .7ورشة عمل لو ازرة األوقاف المنعقدة في 5042/2/24م ،بعنوان" :أثر استدالل الخطباء
والوعاظ بالروايات الواهية".

ثالثاً :الحصول على دورة في اإلعجاز العلمي في الكتاب والسنة ،وأخرى في اإلعجاز العلمي

في التاريخ 5045/2/57م ،كالهما على يد فضيلة أ.د .زغلول النجار حفظه اهلل .ودورة في
التخطيط االستراتيجي والشخصي 5045/2/2م.

رابعاً :المشاركة في العديد من الدورات العلمية والدعوية ,منها:
_ دورة في إعداد الخطباء 5009/44/41م.
 .4دورة في تأهيل الدعاة .5007/4/9

 .5دورة في تنمية المهارات الدعوية 5045/1/42م.
 .2دورة في العقيدة 5041/45/7م.

 .1دورة في السياسة الشرعية 5042/4/45م.
دورة في السيرة النبوية العسكرية .5042/2/40

خامساً :األبحاث المحكمة بعد الحصول على درجة الدكتوراه ,وهي:

" .4الجهالة بين النظرية والتطبيق عند اإلمام الدارقطني" ،محكم في مجلة الجامعة
اإلسالمية بتاريخ 5045/45/2م.

" .5اإلضاءات االقتصادية في ضوء نصوص السنة النبوية" ،محكم في مجلة جامعة
فلسطين بتاريخ 5042/9/2م.

" .2حديث عراك بن مالك عن عائشة في صحيح مسلم دراسة تحليلية نقدية" ،محكم في
مجلة البحوث والدراسات الشرعية بمصر ،بتاريخ 5042 /2/41م.

" .1أقوال سليمان بن حرب في الجرح والتعديل مقارنة بأقوال النقاد" ،محكم في مجلة
الجامعة اإلسالمية بغزة ،بتاريخ .5041/40/52

" .2تعقبات أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل على من أثبت البخاري صحبتهم في
كتاب التاريخ الكبير ،دراسة نقدية" ،محكم في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ،بتاريخ

.5049/4/24

" .1أثر األحاديث الضعيفة على المذاهب الفقهية ،دراسة تطبيقية على بيع العربون" ،محكم
في مجلة البحوث والدراسات الشرعية بمصر ،بتاريخ 4122/5/5هـ.

" .9أثر تولي القضاء على حفظ الرواة وضبطهم ،دراسة تطبيقية على حديث حفص بن
غياث" ،محكم في مجلة الحجاز للدراسات اإلسالمية والعربية ،بتاريخ .5049/5/2
سادساً :تأليف كتاب َّ
محكم بعنوان" :الشرح المفيد للطالب المريد" ( 240صفحة) ،وهو عبارة عن
مساق حديث تحليلي ( )5لطالب كلية أصول الدين ،وذلك باالشتراك مع الدكتور نعيم الصفدي.

سابعاً :اإلشراف والمناقشة على العديد من رسائل الماجستير لطالب وطالبات قسم الحديث
الشريف وعلومه.

ثامناً :عضو مؤسس بجمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب ،وعضو مجلس إدارة
بجمعية العدالة للتحكيم وحل النزاعات.

السداد
القبول و
واهللَ تعالى أسأ ُل
َ
َ

