
 موجزة  سيرة ذاتية
 

 البيانات الشخصية:
o  مهنا عباس  االسم: إبراهيم أحمد 
o  م 1961/ 5/12 الميالد: الكويت 
 

 الشهادات العلمية: 
o   تخصاا : ه و رألااوم  ام   –اإلجازة الجامعية )الليسااا(: : جام ة الكويت / يلية اليااري ة رالدتاسااام اإلسااالمية

  م.1988
o  نواي    م.1995تخصاااااا  ألااااااوم ال  و  ام   –الماجساااااااير: جام ة ال رري الكريم رال لوم اإلسااااااالمية / السااااااوداي 

  دير ممااز.ت الرسالة: أثر الحقي ة رالمجاز هي ههم المحكم رالمايابو.
o  نواي الرساااالة:   م.1998تخصااا  ه و م اتي  ام   –الدياوتاه: جام ة ال رري الكريم رال لوم اإلساااالمية / الساااوداي 

 ت دير ممااز. السالم هي اإلسالم .. دتاسة ه هية م ات(ة هي ضوء الكااب رالسنة.

o   د. أحماد مريز تطوير اإلداتة هي السااااااااااااااوداي  رهي الكويات:  )  تادتييياة هي  لوم اإلداتة رالقياادة   ادة درتام اجايااز
د. إبراهيم المنساي   رهي ترييا: بوزبر  د. طاتق ساويداي  د. سا د اليرا     د. زرير المزيد   د.  يدال ااد دباب 

 د. خليل  الي .. رغيررم .

o .إت اي اساخدام الحاسوب 
 

 الخبرات العملية:
o ( م .1992-1988إمام رخطيب هي رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية/ الكويت 
o  م.1989رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية/ الكويت  ام  -مدتس هي دات ال رري الكريم 
o م .1999-1993السوداي ال ارة ) – للبحوث رالدتاسام  باحث هي مريز األقصى اإل المي 
o  م.1999هي جام ة أهريقيا ال المية )قسم ال  و  ال ام الدتاسي  أسااذ 
o  م.1999-1993خطيب هي السوداي ال ارة 

o   باحث هي مكاب األساااااذ الدياوت أحمد  لي اإلمام مسااااياااات توي: الجمهوتية الساااودا(ي لياااؤري الا لااايل. )ال ارة
 م .1995-1999

o  م 2000-1998ال ارة )الروي:   ضو مؤس: لجمعية األخوة السودا(ية ال لسطينية ر(اوب. 
o م 2000-1998ال ارة )جمعية الر(اوب توي:  هي السوداي  ضو مؤس: لجمعية أ(صات الخيرية. 
o  سنوام. 4مسؤرم األ(يطة الاربوية هي لندرق الطالب ال لسطيني هي السوداي مدة 
o منذ   هي درلة الكويت  هي الموساو ة ال  هية بوزاتة األرقاف رالياؤري اإلساالمية  دتاساام إساالمية  أرم  اخاصاالاي(

  .م2015م رإلى 2003 ام 

o  م 2006-2002مدير ميرة لناع الخير هي درلة الكويت )ال ارة. 



o   رحدة بر(امج  لماء المسااااااا يل  ثم مسااااااؤرم رحدة  مسااااااؤرمالكويت  ر(اوب   –باحث هي المريز ال المي للوسااااااطية
 م .2008 -2005ل الير ي هي المريز )ال ارة الا لي

o  ب هي م هد يرسي النوت هي الكويت لا ريل القيادام هي ال مل االجاما ي.مدت 

o   ادتيب هي المريز ال المي للوسطية )درتام هي ال كر اإلسالمي .هي رحدة المدتب 

o .من يااب مجلة الو ي اإلسالمي الااب ة لوزاتة األرقاف الكوياية 

o ال لمية الاي   دتها رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية راألما(ة ال امة  رالوتشام  ي ال ديد من المؤتمرام المياتية ه
 لألرقاف ربيت الزياة الكوياي.

o .ضو اللجنة ال لمية هي  دة مؤتمرام   دتها رزاتة األرقاف رالمريز ال المي للوسطية  

o  الوقف )الجزء األرم  هي األما(ة ال امة لألرقاف بدرلة الكويت. ضو اللجنة ال لمية لموسو ة تراجم أ الم 

o ( رحاليا   2016-2012توي: لجنة البحوث رالدتاساااام اإلساااالمية هي رياة  لماء هلساااطين هي الخاتر هي ال ارة  
  ضو المكاب الان يذ  هي رياة  لماء هلسطين  توي: قسم ال ضوية رال ررع هيها.

o ة  لماء هلسطين هي الخاتر. ضو المجل: االسايات  لهيا 

o  ماء المسلمين.ل ضو لجنة ال دس هي االتحاد ال المي ل 

o  رإقامة ال ديد من الدرتام هي هي اساااااااااطنيوم  للم اتف الم دساااااااااية  مدير ال القام الخاتجية هي مؤساااااااااساااااااااة الرراد  
 رإ(در(يسيا رليناي رماليزيا.الم اتف الم دسية بالكويت راليمن رالسوداي رترييا رسريال(كا رالهند 

o  المبادتة الوطنية لل ضاء  لى ال  ر هي الكويت )إغناء  الااب ة لجمعية بلد الخير.مجل: إداتة  ضو 

o  ما(ة ال امة لألرقاف هي الكويت.مدر(ة الوقف الااب ة لألبكاابة الالمياتية هي 

o لمجلة أرقاف تحكيم أبحاث  لمية هي مجام الوقف. 
o  م االم هي مجلة المجامع الكوياية رهي مجلة الو ي اإلسالمي.(ير  دة 

 

 


