السيـرة الذاتـيـة لمدكتور صالـح حسين سميمان الرقـب

االسـم :صالـح حسين سميمان الرقـب.

الدرجة العممية:أستاذ في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة.

العنوان :بني سهيال -محافظة خان يونس(قطاع غزة -فمسطين).
الدرجة الجامعية-:

 -1البكالوريوس :الجامعة األردنية -كمية الشريعة1385 -هـ1975-م.

 -2الماجستير :العقيدة والمذاهب المعاصرة:جامعة أم القرى– مكة المكرمة1442-هـ 1982م.
 -3الــدكتو ار  :العقيــدة والمــذاهب المعاص ـرةص كميــة أصــول الــدينص جامعــة ادمــام م مــد بــن ســعود

ادسالميةص الرياضص 1412هـ1992 -م.

العمل الحالي :أستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة -كمية أصول الدين -الجامعـة ادسـالمية-
قطاع غزة -فمسطين.
وقد تقمد في فترة وجود بالجامعة ادسالمية عـدة مناصـب من:ـا :رايسـا لقسـم العقيـدة بكميـة

ثم عميدا لكمية أصول الدين .ثم عميدا لعمـادة الد ارسـات العميـاص
أصول الدينص وناابا لعميد الكميةص َّ

ونااب ــا لـ ـرايس نقي ــب الع ــاممينص ورايس ــا لنقاب ــة الع ــاممينص ومم ــثالً لكمي ــة أص ــول ال ــدين ف ــي مجم ــس

الجامعة.

األبحاث العممية المحكمة في مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة -فمسطين:
 -1ليس لمي:ود ق ديني في فمسطين.
 -2األدلة الشرعية في إثبات صرع الشيطان لإلنسان والرد عمى المنكرين.
 -3نقض المزاعم الص:يونية في هيكل سميمان.
 -4ليس لمي:ود ق تاريخي في فمسطين.

 -5موقف ابن سينا من النبوة واألنبياء.

 -6موقف المعتزلة من شفاعة النبي صمى اهلل عميه وسمم.
-7موقف الشيعة االثنى عشرية من الصفات ادل:ية.
األبحاث العممية المحكمة في مجالت أخري:

 -1موقف الشيعة االثنى عشرية من صفتي الوجه واليدان:نشر في مجمة ال كمة بمندن.
 -2صــفة الم بــة ادل:يــة إثبات:ــا  -وث ــمرات اديم ــان ب:ا:نشــر فــي مجمــة جامعــة األقصــى.غزة-

فمسطين

 -3الج ــدار العنص ــري ــول الق ــدس ونث ــار السياس ــية :نش ــر ف ــي مجم ــة جمعي ــة الق ــدس لمب ــوث
ادسالمية.غزة -فمسطين

أبحاث محكمة في مؤتمرات عممية:

 -1الصفات القيادية لمشيخ أ مد ياسين.

 -2الوساال واألساليب المعاصرة لمدعوة ادسالمية.
 -3بين عالمية ادسالم والعولمة.

 -4دور الجامعات الفمسطينية في مواج:ة العولمة الثقافية.
-5العولمة الثقافـية نثارها وأساليب مواج:ت:ا.

المؤلفـات:

 -1واقعنا المعاصر والغزو الفكري.

-2جوانب في الفمسفة اليونانية وادسالمية.
 -3دراسات في التصوف الفمسفة وادسالميةص بالمشاركة مع الدكتور م مود الشوبكي.

 -3فمســطين بــين الوعــد ادل:ــي ال ــق والوعــد الي:ــودي المفتــرى .الطبعــة األولــى 1998مصمكتبــة
أفاقصغزة -فمسطين.وقد نفذت.

 -4يا مسممي العالم أفيقوا الي:ود...المسجد األقصى في خطر قريبا.
 -5البشاار بنصرة ادسالم.
 -6يا عباد اهلل الثبات.

 -7الوشيعة في كشف كفريات وشنااع الشيعة.
 -8دراسة نقدية التفاقية جنيف.

 -9ليس لمي:ود ق ديني أو تاريخي في فمسطين.

َّ
(المقدس)؟؟خرافات بال دود.
الي:ودي
 -11ال:يكل
ّ
 -12ال رب عمى العراق:مبررت:ا-أهداف:ا -نتااج:ا.
 -13شيخ المجاهدين الش:يد ال ي أ مد ياسين.

 -14العقيدة في اهلل عز وجل:باالشتراك مع الدكتور م مد بخيت.
 -15العولمة.

 -16تعريف عام بالشيعة االثنى عشرية (مختصر من الوشيعة)

أعمال أخرى:

 -ادشراف والمناقشة لعدة رساال جامعيةص دكتو ار وماجستير-:

 المشــاركة فــي عــدة نــدوات عمميــة أقامت:ــا كميــات الجامعــةص والمشــاركة فــي عــدة نــدوات عمميــةأقامت:ا الجمعيات والمؤسسات ال كومية واألهمية خارج الجامعة.

 كتاب ــة مجموع ــة م ــن المق ــاالت ف ــي المج ــالت الت ــي تص ــدر ع ــن كمي ــة أص ــول ال ــدينص ومجم ــسالطالبــاتص ونقابــة العــاممينص ومجمــة ادمــام الصــادرة عــن جمعيــة التجمــع الــوطني لمثقافــة والفكــرص

ومجمة نور اليقين التي يصدرها المع:د الديني بغزة .بادضافة إلى مجموعة مقاالت فـي الصـ ف

الم مية الفمسطينية.

 -خطيب وداعية منذ سنة 1972م .وعضو في رابطة عمماء فمسطين.

 -رئــيس ســابق لمجمعيــة اإلســالمية بالمنطقــة العــرقية بقطــاع غــزة -فمســطين (بنــي ســهيال-

عبســان خزاعــة) لمــدة عــدة ســنواتي وعل ـواً فــي مجمــس إدارتهــا لعــدة ســنوات .رئــيس جمعيــة

القرآن الكريم والسنة -فرع خان يونس.

 -علــو مؤســس لجمعيــة أهــل السنـــة أنصـــار آل البيــت واألصــحاب .وعلــو مجمــس اإلدارة

حاليا.

 -وكيل وزارة األوقاف ثم وزي ار لألوقاف.

