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 السيرة الذاتية
 
 

 

 :الخبرات العلمية والعملية
 : الشهادات الدراسية 1
 

 د. ماجد رجب العبد سكر االسم

 

The name Dr.. Majed Rajab Al-Abed Sukkar 
   0599465050جوال/      2800298هاتف/ 

 ذكر الجنس

 م10/4/1967 تاريخ الميالد
 فلسطين الجنسية
 وعلوم القرآن في التفسير أستاذ مشارك دراسيأخر مؤهل 

 متفرغ هل هو متفرغ أم ال؟
 محافظة  غزة ــعالموقـ

 )ممتازة( الحالة الصحية
 متزوج وله تسعة أبناء الحالة االجتماعية

 
 لرسالة والمهاراتا

 

 نشر دعوة اإلسالم ونيل رضى اهلل  الرسالة في الحياة

 هم االهدافأ

 .مخلًصا هلل تعالى أن أكون داًعيا -1
 .أن أخدم االسالم والمسلمين ما حييت -2
 ."خيركم من تعلم القرآن وعلمه" تي تحدث عنها النبي أن أحظى بالخيرية ال -3
 .أن أكون واصاًل للرحم  -4
 . أن أكون مفسرا لكتاب اهلل -5
 الشرعي وأهله.أن اخدم العلم  -6
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 الجهة التقدير التاريخ الشهادة م

 الجامعة االسالمية بغزة %98.06 م6/7/2009 دينبكالوريوس أصول ال 1

 الجامعة االسالمية بغزة %91.6 م7/7/2010 دبلوم التأهيل التربوي 2

 الجامعة االسالمية بغزة %97.1 م11/4/2011 وعلوم القرآن ماجستير في التفسير 3

 لبنان –جامعة الجنان  %90 م06/11/2013 في التفسير وعلوم القرآن دكتوراه 4
 وزارة التربية والتعليم ---- م14/5/2014 مزاولة مهنة التعليم 5
 فلسطين -جامعة األقصى ---- م10/11/2019 رتبة أستاذ مشارك 6
 
 : أهم األبحاث التي تم إنجازها: 2
 النشر جهة التاريخ البحث م

1 
 في القرآن الكريم غير البشرمخلوقات مع األنبياء  تواصل

 للغة االنجليزية()با وأثره على الدعوة
 مجلة أرك الهند م24/1/2019

 األمةمجلة جامعة  م5/4/2014 لغة الجسد وأدواتها في القرآن الكريم 2
 الجامعة االسالميةمؤتمر  م4/4/2014 عوامل االرتقاء واالنحطاط كما يراها العالمة األشقر 3
 الجامعة اإلسالميةمؤتمر  م2/9/2014 التخطيط المستقبلي إلدارة الصراع اإلسالمي الصهيوني 4
 موريتانيا -جامعة نواكشوط  مجلة م19/1/2019 "تأصياًل من القرآن والسنة" الدعوة الصامتة: أركانها, أساليبها 5
 مجلة جامعة األمة  م18/5/2014 ي للدعاةمقومات التواصل االجتماع 6
 الجامعة اإلسالميةمؤتمر  م 2/9/2014 الصهيونيتصادية وأثرها على الصراع العربي المقاطعة االق 7
 السعودية - جامعة الملك سعود هـ8/4/1436 الوجه في القرآن الكريم 8
 السعودية -جامعة الملك سعود  هـ8/4/1436 االبتالء في القرآن الكريم 9

 السعودية -جامعة الملك سعود  ه24/5/1436 فرعون في القرآن الكريم 10
 السعودية -جامعة الملك سعود  ه24/5/1436 كريمالتوراة في القرآن ال 11
 مصرالبحوث والدراسات الشرعية جمعية  ه23/6/1437 مفهوم اإلعجاز العلمي بين التحديد والتجديد 12
 جامعة فلسطينمجلة  م27/4/2016 التفسير اإلشاري الباطن بين القبول والرد 13
 معة األقصىجامجلة  م22/8/2017 التشاؤم في القرآن الكريم 14
 جامعة القدس المفتوحة م10/5/2017 حوارات سورة يوسف منهجيات قرآنية في التأثير واإلقناع 15

16 
 إبان القرآن وعلوم التفسير في وجهودهم القدس علماء عناية

 المملوكي العصر
27/10/2018

 م
 موريتانيا

 تركيا م14/1/2019 القواعد الطالوتية في القيادة والجندية 17
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 فلسطين م23/4/2020 من خالل تفسير الطبري الدخيل في تفسير سورة مريم 18
 المجلة اآلسيوية العالمية م22/6/2020 اإلسالم ودوره في بناء المجتمع  )باللغة اإلنجليزية( 19
 
 : الكتب التي تم طباعتها: 3
 دار النشر تارخ النشر اسم الكتاب م
 آفاق للطباعة والنشر م2004 المقتضب في معرفة اإلسم واللقب 1
 كلية العودة الجامعية  -كتاب محكم  م17/8/2017 المضامين األمنية في السيرة النبوية 2
 كلية مجتمع األقصى م2018 الثقافة اإلسالمية 3
 
 : الخبرات الدعوية والتربوية4
 
 الجهة التاريخ عدد الساعات النشاط م

 دار القرآن والسنة  م  1/1/2006منذ  دورة25أكثر من  مدرس دورات أحكام التالوة والتجويد 1

م حتى 2009منذ  --- عضو هيئة إدارية 2
 تاريخه

 جمعية أهل السنة أنصار آل البيت 

 وزارة االوقاف والشؤؤون الدينية م10/6/2007 نمستمر إلى اآل الوعظ واإلر شاد في مساجد غزة 3

 وزارة االوقاف والشؤؤون الدينية م2010شهر سبتمبر ساعة 45 ناجًحًا"تنفيذ دورة " كيف تكون خطيًب  4

 
 : الخبرات الوظيفية :5
 
 الجهة تاريخ اإلنتهاء تاريخ البداية الوظيفة م

 سالمية بغزةالجامعة اإل م27/6/2011 م2/2/2010 معيد  "بالساعة" 1

 علىمجلس القضاء األ م2012 م2010 مأذون شرعي 2

 وقاف والشؤؤون الدينيةوزارة األ تاريخهحتى  م2009 إمام وخطيب 3

 كلية الدعوة فرع الشمال حتى تاريخه م02/01/2010 محاضر 4
 جامعة األمة حتى تاريخه 05/09/2013 محاضر 5

 كلية العودة الجامعية حتى تاريخه م1/1/2014 محاضر 6

7 
رسالة  35أكثر من مناقش خارجي 

 ودكتوراه ماجستير
 الجامعة اإلسالمية حتى تاريخه م2013منذ 
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 : اإلجازات الشرعية :6
 
 جهة اإلجازة تارخ اإلجازة اإلجازة م
 لبنان م2/6/2013 السند المتصل برواية حفص عن عاصم 1
 لبنان م23/7/2013 السند المتصل في الفقه الحنفي  2
 لبنان م12/5/2013 ثيات اإلمام البخاريإجازة بثال 3
 
 : الدورات التدريبية: 7

 

 مكان اإلنعقاد و حتى إبتداء من ساعة اإلختصاص عنوان الدورة م

 وزارة األوقاف م31/07/2004 م15/03/2004 60 أحكام التجويد دورة أحكام تأهيلية 1

 وزارة األوقاف م15/07/2006 م15/01/2006 85 أحكام التجويد دورة أحكام عليا 2

 مؤسسة إبداع م31/07/2007 م08/07/2007 9 العمل إدارة ضغوط العمل 3

 الجامعة اإلسالمية م28/08/2007 م14/08/2007 20 الحاسوب الحاسوب في العلوم الشرعية 4

 ديوان الموظفين م08/07/2010 م05/07/2010 16 إدارية الموظف الجديد 5

 الجامعة اإلسالمية م05/12/2010 م05/10/2010 60 الحاسوب الرخصة الدولية للحاسوب 6

 وزارة العدل م3/3/2010 م22/2/2010 8 الشريعة توثيقات الشرعيةأصول ال 7

 لبنان -بيروت م3/5/2013 م29/4/2013 42 حقوق اإلنسان تدريس حقوق اإلنسان 8

 
 
 
 

 :  اهم المهارات
 

 جيداإلنجليزية بشكل  اللغات:
 حاصل على رخصة قيادة دولية للحاسوب الكمبيوتر:

 مهارات التواصل اإلجتماعي 
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 ل مع فريق العم
 العمل تحت الضغوط

 قيادة ورشات العمل الجماعية واللقاءات التثقيفية 


