
 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

 بطاقة إلخدمة إلدعوية

ة إلذإتية ل  لدكتور دمحم سعيد بكرإلسير

  :تنويه مهم 

إت وإإلنتاج  إلمباهاة وال  ؛ليس إلهدف من هذإ إالستعرإض للتجارب وإلخير

ي 
 
ي وال دعوي وال برلمان

شح ألي موقع وظيف  إلمرإءإة وال تزكية إلنفس، وال إلير

 هو كشف عن جوإنب من كرم هللا تعاىل علينا من باب "بقدر ما .. وال بلدي 

 
ْ
ث

ِّ
د
َ
ح
َ
 ف
َ
ك
ِّ
ا ِبِنْعَمِة َرب مَّ

َ
 (11إلضىح: ) "َوأ

 
إلخىط  ، لعلنا بالتحديث بها نستحث

إتنا وإنتاجنا لكل رإغب بالفائدةإلعطاء، كما إألخذ و يد من للمز  فهي  ،نتقدم بخير

ة و لكل طالب مفتوحة بمثابة دعوة  سة ولكل جامع وجمعية ل مؤسلكعلم وخير

ي خدمتكم: كي وجامعة  
 
، وهذإ رقمي فأنا ف ي دعوتهم متطوعير  يطلبونا فنلبر

88:798977:6191  : ي إمىحر  86119::88:7989وهذإ رقم إألخ إلمنسق لير

وهللا إلموفق وإلهادي ؤىل سوإء إلسبيل .. ونسأله إلقبول لما فات وإلعون عىل ما 

ى إلناس ما هو آت .. كما أتمب  من إلسادة إلعلم اء وإلدعاة تقديم بطاقاتهم لير

إتية وإلمعرفية.   يمكنهم أن ينتفعوإ به من ترإكماتهم إلخير

  :إلمولد وإلنشأة 

ي مدينة عمان إلعاصمة إألردنية. 4971 -8-32 ولد عام
 
 م ػ

  :   إلمؤهل إلعلمي

يف ي إلحديث إلشر
 
، من جامعة إلعلوم حاصل عىل درجة إلدكتورإه ػ

وعنوإن أطروحته: إلعالقة بي   إلرإوي م، 3143إإلسالمية إلعالمية عام 

ي إلروإية بموضوعات 
 
وإلمروي من جهة إختصاص بعض إلروإة ػ

 مخصوصة. 

  :إالهتمامات 

ي سبيل  ، وتوسيع مفهوم إلرباطوإلنخب إلكريمة تأهيل وتفعيل إلدعاة
 
ػ

ي أي جهد  ، وتعزيز منظومة إلقيم إلمجتمعيةهللا
 
إإليجابية، وإلمشاركة ػ

 نهضوي. 

 

 



  إت وإلدورإت: إإلجاز  

يف بروإية حفص عن عاصم حاصل عىل إإلجازة   ي تالوة إلمصحف إلشر
 
ػ

ي إلعديد من إلمتون إلعلمية، من طريق إلشاطبية
 
، باإلضافة إىل إالجازإت ػ

عية وإلتنموية إإلدإرية ودور إلدورإت وإل ي إلمجاالت إلعلمية إلشر
 
إت متعددة ػ

ها.  مجة إللغوية إلعصبية، وغب  ، وإلبر ي ؤعدإد إلمدربي  
 
 ػ

 ي شغلها
 :إلوظائف وإلموإقع إلبر

4.  
ً
ي وزإرة إألوقاف إألردنية )ؤماما

 
 ػ
ً
  موظفا

ً
ة بي    وخطيبا

ي إلفبر
 
م ولغاية 4997ػ

 م(. 3144

بية إإلسالمية للمرحلة  .3 ي مدرسة إألكاديمية إألهلية لموإد إلبر
 
 ػ

ً
موظفا

ي إلعام إإلعدإدية وإلثانوية 
 
 م. 4998ػ

إث  .2 ي مكتب تحقيق إلبر
 
 ػ
ً
ي لدى إلشيخ شعيب إألرناؤوط رحمه هللا موظفا

 
)ػ

ة بي   
 م(. 4998م ؤىل 4997إلفبر

1.  
ً
 تربويا

ً
فا  ومشر

ً
ية إألردنية/ مديرإ ي جمعية إلمركز إإلسالمي إلخب 

 
 ػ

ً
موظفا

ة بي   
ي إلفبر

 
ي إلتابع للجمعية )ػ م ولغاية 4999لمركز رمضان إلخب 

 .م(3142

 ألكبر من مركز من  .5
ً
 ومديرإ

ً
ة بي    مرإكز تحفيظ إلقرآن إلكريممدرسا

ي إلفبر
 
ػ

 .م3141م ولغاية 4993

 موقع إلمدير إلعام أل  .6
ً
حسن إألفكار للتدريب عىل إلتنمية ويشغل حاليا

 إلمجتمعية. 

  :ي شارك فيها
 موإقع وروإبط وهيئات إلعمل إلتطوعي إلبر

ي رإبطة علماء إألردن.  .4
 
 ػ
ً
 عضوإ

3.  . ي إالتحاد إلعالمي لعلماء إلمسلمي  
 
 ػ
ً
 عضوإ

ي إلمكتب إل .2
 
 .تنفيذي لهيئة علماء فلسطي   عضوإ ػ

1.  
ً
ي مجلس ؤدإرة جمعية إلمح عضوإ
 
 .افظة عىل إلقرآن إلكريمػ

ي إلهيئة إإلدإرية لجمعية إلعروة إلوثؼر  .5
 
 ػ
ً
يةعضوإ  . إألردنية إلخب 

ي جمعية إلمركز إإلسالمي  .6
 
ي دإئرة إلرعاية ػ

 
 للجنة ؤعدإد إلمناهج ػ

ً
رئيسا

ية إألردن  ية. إلخب 

ي جمعية إلمح .7
 
ي لجنة ؤعدإد إلمناهج ػ

 
 ػ
ً
 .افظة عىل إلقرآن إلكريمعضوإ

بوية،  .8  للجنة إلبر
ً
، رئيسا ي

ي جمعوفرع عمان إلثان 
 
يعة ػ ية ومجلس علوم إلشر

 .إلمحافظة

إث إألردنية.  .9 يف وإحياء إلبر ي جمعية إلحديث إلشر
 
 ػ
ً
 عضوإ



 مشارك .41
ً
ي إلحركة إإلسال  ا

 
ي مختلف إألطر إإلدإرية وإلفنية ػ

 
 مية. ػ

 سمؤس   .44
ً
أحسن إألفكار للتدريب عىل إلتنمية إلمجتمعية لمؤسسة  ا

ي تهدف عىل تأهيل وتفعيل إلدعاة ونشر إلتوعية 
وتمكي   إلفكر وإلتر

ي إلمجتمع
 
 .. وهذإ إبط موقعها عىل إلشبكة إلعنكبوتية:  إلوسطي ػ

http://ahsan4training.com/ 

 إمج  :أبرز إألعمال وإلمبادرإت وإلير

تأسيس مبادرة حرإس إلهدى إلشبابية ) وهي مبادرة كانت تهدف ؤىل تعزيز  .4

 بي   إلشباب إلمسلم (. إلقيم إإليجابية 

وع  .3 وع أشعة ) أحسن ( إلبرإز إلشخصيات إإلسالمية )وهو مشر تأسيس مشر

يهدف ؤىل إلتذكب  بالشخصيات إإلسالمية إلمؤثرة من خالل صفحات فيس 

ف عليها ؤخوة وأخوإت حريصون  ي جميع أنحاء إلعالم ويشر
 
بوك تنتشر ػ

 إلفكر إإلسالمي إألصيل(. 
 عىل نشر

وع حلق .2 ي أكناف بيت إلمقدس ) ات إلرباطتأسيس مشر
 
وهو إلمقدس ػ

ي إلمستوى 
 
وع يهدف ؤىل تعزيز ثقافة إلرباط وإإلعدإد لدى إلشباب ػ مشر

ي (. 
 إلروحي وإلفكري وإلبدن 

ي  .1
ي إلعمل إلقرآن 

 
ة ػ ي بإعدإد ) تأسيس أكاديمية إلخبر

وهي أكاديمية تعتت 

ي وتمكينهم من
ي إلحقل إلقرآن 

 
 إلمعارف إليافعي   ليكونوإ من إلعاملي   ػ

 (.وإلمهارإت إلالزمة لذلك

ة، وهي تهدف ؤىل تخري    جة إلمسإلسب   كاديميةتأسيس أ  .5 ي  تنب 
 
متخصصي   ػ

ة إلنبوية ضمن خمسة مرإحل ولمدة ثمانية أشهر )عىل قناة إلتلجرإم(  .إلسب 

 إليوتيوب: وهذإ رباط إألكاديمية عىل قناة 

https://www.youtube.com/channel/UCXFkdRbzLpF7HWC

cJGBn_jg 

ي تناول  .6
 
تأسيس برنامج إلشإج إلمنب  وهو يهدف ؤىل تخري    ج مبدعي   ػ

ة إلنبوية، وذلك عىل قناة إلتلجرإم.   وخدمة إلسب 

أكاديمية إلحياة مع إلقرآن وهي تهدف ؤىل تخري    ج أخوإت مؤهالت  تأسيس .7

  لتدبر وفهم كتاب هللا. 

 :تيوبوهذإ رباط إلقناة عىل إليو 

https://www.youtube.com/channel/UCieTsnwf3rZrk5Wc

BQZSoEg 



ي عىل أكبر من  .8
 
إف إلثقاػ ؤدإرة إلعديد من إلمشاري    ع إلدعوية ومن ذلك: إإلشر

 رحلة عمرة.  31

ي أقامتها جمعية إلمحافظة عىل  .9
ي ؤدإرة إلمؤتمرإت إإلقليمية إلتر

 
إلمشاركة ػ

 إلقرآن إلكريم. 

ي إلعديد من  .41
 
ي إلمؤتمرإت ػ

 
إت وإلمشاركة ػ عقد إلدورإت وإلمحاض 

وتركيا وتونس وإلجزإئر وإسبانيا إلدول ومنها: )إلصي   وإيطاليا وألمانيا 

يا  وإلعرإق وإلبحرين وإإلمارإت وقطر وسورية وإلسعودية ولبنان  غزةو ومالب  

 ومرص(. 

عية  .44 ي مختلف إلعلوم إلشر
 
وإألبوإب تقديم دورإت ودروس وموإعظ ػ

ي مختلف محافظات إلمملكة إألردنية إلهاشمية. 
 
 إلتنموية وػ

ة وإلعقيدة وإلبر كية  .43 يف وإلسب  وإلدعوة تدريس موإد إلحديث إلشر

يعة إلتابع لجمعية إلمحافظة عىل إلقرآن إلكريم. وإلفكر  ي معهد علوم إلشر
 
 ػ

ونية ) وهي مدونة تهتم  .42 إف عىل مدونة رباطنا إإللكبر تأسيس وإإلشر

ي تتبنشر 
ي سبيل ناول فكرة إلر  مقاالت إلدكتور وأعماله السيما تلك إلتر

 
باط ػ

 /http://ribatuna.blogspot.com.. وهذإ رإبطها:  هللا (

ي إلعديد من إلمرإكز  .41
 
إلتدريب عىل إلدعوة ؤىل هللا وإلوعظ وإلخطابة ػ

 .ميةإإلسال 

وع يهدف  .45  )مشر
ً
وع إلفاتحة أوال وع تصحيح إلتالوة ومشر ؤدإرة مشر

يات مثل إلمعوذتي   ؤىل تصحيح تالوة إلناس وفهمهم ألشهر إلسور وإل 

ها(.   وإلكافرون وآية إلكرسي وسورة إلكهف وغب 

وع يهدف ؤىل إلوقوف عىل آية من   .46 وع آية إلُعُمر ) مشر ؤدإرة مشر

ي فيها (. 
 كتاب هللا تعاىل وصحبتها وتدبرها ودعوة إلناس ؤىل إلقيمة إلتر

وع يهدف ؤىل تحفيظ إلقرآن  .47 وع إستدعاء إلدليل ) مشر ؤطالق مشر

ي إلحياة (. إلكريم بالبر  
 
 إمن مع فهمه وتفعيله ػ

ي أفرإحهم  .48
 
ؤطالق مبادرة إلعقد إالجتماعي للتخفيف عن إلناس ػ

 وأترإحهم. 

ؤطالق مبادرة ميثاق إلعمل إلعام لتحقيق إلتوإفق وإلتعاون وإلتكامل  .49

ية وإلقرآنية وإلعلمية  ي إلقطاعات إلتطوعية إلخب 
 
بي   إلدعاة وإلعاملي   ػ

 إلمختلفة. 

رؤوس أقالم وذلك لتحصيل إإلجابة إلنخبوية  ؤطالق برنامج .31

 عىل إلعديد من إألسئلة ذإت إألولوية. إلنموذجية 



ؤطالق برنامج إلرباط ثغور إلمتون وإلقيم، وإلذي يربط بي   عدد من  .34

ي لطالب إلعلم إن يتحىل بها. 
ي ينبغ 

يعة وإلقيم إلسلوكية إلتر  متون علوم إلشر

 وهذإ رإبط إلدخول ؤليه وإالنتفاع بمحتوإه: 

http://ahsan4training.com/category/majales_alsamaa3_p

rogram/ 

ي  .33
ة إلتدريبية وإلتر تحتوي عىل عروض تقديمية  ؤطالق حقيبة إلبصب 

ي وإلمهاري إلدعوي. 
ي إلبناء إلفكري وإلوجدإن 

 
 وموإد مطبوعة ػ

 برإمج ؤذإعية وتلفزيونية: 

موك وإألقىص إلفضائيتان.  .4 ي إلب 
ي قنانر

 
 ؤعدإد وتقديم برنامج )ورإبطوإ( ػ

ي قناة سورية إلشعب  .3
 
ؤعدإد وتقديم برنامج )مرإبطون حتر إلحرية( ػ

 إلفضائية. 

برنامج )حرإس( عىل قناة إليوتيوب إلعالمية )وهو برنامج  ؤعدإد وتقديم .2

يهدف ؤىل إإلجابة عىل إألسئلة إلتية: ما إلرباط؟ ولماذإ إلرباط؟ ومتر وأين 

 إلرباط؟ وكيف وكم يكلف إلرباط؟ ومن هو إلمرإبط؟(. 

موك.  .1 ة " عىل قناة إلب   تقديم برنامج "عىل بصب 

 عىل إليوتيوب. تقديم برنامج "همسات ألبناء إلجماعات"  .5

موك.  .6  تقديم برنامج " مع إلغروب" عىل قناة إلب 

 تقديم برنامج " كيف أكون أحسن " عىل قناة كيف إلفضائية.  .7

 تقديم برنامج " سؤإل شباب" عىل إليوتيوب.  .8

 تقديم برنامج مجالس إإلجازة وإلسماع عىل إليوتيوب.  .9

 تقديم برنامج "فسيفساء إلروح" عىل إليوتيوب.  .41

 "فضاء إالقتدإء" عىل إليوتيوب.  تقديم برنامج .44

 تقديم برنامج "كونوإ إنصار هللا" عىل إليوتيوب.  .43

 تقديم برنامج "مفاتيح" عىل إليوتيوب.  .42

 تقديم برنامج " دقيقة مع إلحبيب " عىل إليوتيوب.  .41

ي ؤ .45
 
إمج ػ ي إلعديد من إلبر

 
ذإعة إلقرآن إلكريم وإذإعة حياة إلمشاركة ػ

 م إألردنيتان. إف إ

 

  إلمقاالت: 

ي صحيفة إلسبيل إألردنية )أكبر من  .4
 
 ( مقال. 411كتابة إلمقاالت ػ

ي مجلة إلفرقان إلقرآنية إألردنية )أكبر من  .3
 
(.  45كتابة إلمقاالت ػ

ً
 مقاال



ي إلصفحة إلفيسبوكية  .2
 
إلشخصية وإلرسمية وموقع أحسن كتابة إلمقاالت ػ

ي 
ون   )مئات إلمقاالت(. إألفكار إإللكبر

 

 رة: إلمطبوعة وإلمنشو  إلمؤلفات 

 هذإ رإبط جميع إلمؤلفات إلمطبوعة: 

https://t.me/moallafat2 

  :ي إلعقيدة وإإليمان
 
: ف

ً
 أوال

4.  .  إلرباط إألست  مع أسماء هللا إلحست 

ي مير  إلعقيدة إلطحاوية(.  .3
 
 صناعة رجل إلعقيدة )قرإءة تربوية قيمية ػ

 ي موضوع إلقرآن إلكريم
 
: ف

ً
ي  ثانيا

 
 :وإلعمل إلقرآن

 إلحياة مع إلقرآن.  .4

ي سورة لقمان.  .3
 
بية إلحكيمة ػ  معالم إلبر

ي بستان  .2
 
ي ػ

ي إلثمر إلدإن 
 إلعمل إلقرآن 

 من وحي إلقرآن وإلسنة.  .1

 معالم إستنهاض إلروح إلجهادية من وحي إلسور إلمكّية.  .5

ي إلقرآن إلكريم(:  .6
 
 مدرسة إلثالثي   )درإسة موضوعية ؤجمالية تحليلية ػ

 معالم إللطف من وحي سورة إلكهف.  .7

 قيم ودالالت(. مقاصد و سور من إلقرآن إلكريم ) .8

ي سور وآيات.  .9
 
 نظرإت ػ

ي إلناجح. قصة مدير  .41
ي إلقرآن 

 إلنادي إلصيؼ 

ي * 
 
: ف

ً
يف: موضوع ثالثا  إلحديث إلشر

ي إلمنظومة إلبيقونية.  .4
 
 إلقيم إلعطرية ػ

ي إألربعي   إلنووية.  . 3
 
بوي وإللمسات إلقيمية ػ  إلمنهج إلبر

 إلمائة إلجامعة للقيم إلنافعة.  .2

ي إلثالثيات )ثالثيات إلبخاري(.  .1
 
 إلقيم إلوإفيات ػ

ي إألربعي   إلمتوإترة. إلقيم  .5
 
 إلعاطرة ػ

ي كتاب إلعلم )من صحيح إلبخاري(.  .6
 
 جوإمع إلقيم ػ



ة إلنبوية: *  ي موضوع إلسير
 
: ف

ً
 رإبعا

ة.  .4 ب 
ٌ
ة إلمستن  إلسب 

ةزبدة إ .3 ة إلمستنب  ية( لسب   .)وقد تم ترجمته ؤىل إللغة إإلنجلب  

ة إلنبوية.  .2 ي إلسب 
 
ي إألرجوزة إلميئية ػ

 
 إلقيم إلنبوية ػ

ي * 
 
ي موضوع إلرباط ف

 
: ف

ً
 سبيل هللا: خامسا

 منهاج ثقافة إلمرإبط.  .4

 دليل إلمسلم إلمرإبط.  .3

 رباط إلمصاحف.  .2

ي فقه إلرباط وإلجهاد.  .1
 
 رسائل ػ

ي شهر رمضان.  .5
 
 رباط أهل إلقرآن ػ

 تربية وفدإء.  .6

 حصن إلمرإبط.  .7

8.  .
ً
 ثمرإت إلثورإت: إلثورة إلسورية نموذجا

 * 
ً
ي موضوع إلدعوة ؤىل هللا: سادسا

 
 : ف

 لدعوة إلفردية. قصة إ .4

ي إلدعوة إلفردية.  .3
 
 من مناهج إلدعاة ػ

ة.  .2  عىل بصب 

 هذإ بصائر.  .1

ة.  .5  عىل نفسه بصب 

6.  . يف إلسامي  مرإتب إلتكليف وإلتشر

ي.  .7  إلدعوة وإالتصال إلجماهب 

 رسالة إلخطيب ؤىل جمهور إلمسجد إلحبيب.  .8

 (.3وج 4رسالة إلمنبر )ج .9



موضوع  211إت ويحتوي عىل مجلد 2وربك فكبر )وهو كتاب من  .41

ي مختلف إلمنابر إلتوعوية(. 
 
 تصلح للعرض ػ

 فقه إلدعوة وإلقيم.  .44

ي أوروبا.  .43
 
ي للجاليات إلمسلمة ػ

 أولويات إلخطاب إلوعط 

  
ً
ي موضوعات تزكوية سابعا

 
 متفرقة: وفكرية : ف

4.  .  رياض إلمتصدقي  

ي عنها زوجها فأظهرت إلغموم وباحت بالمكتوم )تحقيق مخطوطة( .3
 
 من توػ

إب .2  .إلوفاء لألحباب إلذين سكنوإ إلبر

 نفحات للعاملي   عليها.  .1

 إلصدقة إلجارية وإألسئلة إلسبعة.  .5

ي عالم إلوإقع وإلخيال.  4111لماذإ؟  .6
 
 سؤإل ػ

  :
ً
ي ثامنا

 
: ف ي  إألدب إلعرنر

4.  . ي
ي منظومة عنوإن إلحكم للبستر

 
 أروع إلقيم ػ

ي قصيدة نصيحة إإلخوإن البن إلوردي.  .3
 
 إلقيم إلحسان ػ

ي.  .2 ي إلمنظومة إلتائية لأللبب 
 
 إلقيم إلذهبية ػ

  
ً
إك: تاسعا  : مناهج وكتب مؤلفة باالشير

ي.  .4 ي إلعمل إلخب 
 
 إلرسالية ػ

3.  ."  أيتام عبر إلتاري    خ "دروس وعبر

 مشكالت وحلول.  .2

 رباط إلقيم.  .1

ية.  .5 ي جمعية إلمركز إإلسالمي إلخب 
 
 مناهج دإئرة إلرعاية إالجتماعية ػ

 مناهج جمعية إلمحافظة عىل إلقرآن إلكريم.  .6

 أجندإت ومفكرإت جمعية إلمحافظة.  .7

ي جمعية إلمحافظة.  .8
 
يعة ػ  دليل معهد علوم إلشر

   إألبحاث إلعلمية إلم :
ً
إ  عاشر

َ
 ح
 
 مة وإلمنشورة: ك

 إلشباب وإلعطاء.  .4

ي إلحياة إلسياسية.  .3
 
 إألحاديث إلموضوعة وأثرها ػ

 إلخطاب إلدعوي إلمعاض بي   إلوإقع وإلمأمول.  .2

يف .1 ح إلتحليىلي للحديث إلنبوي إلشر
 .مهارة إلشر

  إلمطويات إلمنشورة: حادي عشر: 

ي رحمه هللا( .4
 رجل يستثمر عمره )ؤبرإهيم إلكيالن 



 رمضان بي   إلحضور وإلتحضب   .3

 خماسية إلثورإت إلرمضانية .2

 رإبط وال تهاجر .1

 رباط إلمساجد .5

ي  .6 ي صالح درنر  كتاب رنر

 أعوذ باهلل أن أكون من إلجاهلي    .7

ي كتاب هللا إلمعظم .8
 
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ػ

  إلثمي   بي   منازل إلحجاج وإلمرإبطي    .9
 إلكب 

 إلمرإبط إلكبب  بي   إلتلبية وإلتكبب   .41

ف إلجهاد وإلنرصة بالمال .44 ي شر
 
 آيات إلجالل ػ

ي ضيافة  .43
 
 إلحرمي   مرإبط ػ

ي ذي إلحجة .42
 
 مرإبط عىل إلعمل إلصالح ػ

 .بي   إلتضحية وإألضحية .41

  :
ً
 وختاما

ما كان فيما سبق من عرض وتفصيل من خب  وفضل فهو من هللا تعاىل وإليه، وما  

ي إستغفر هللا تعاىل وأتوب  كان فيه من خلل وزلل وعلل
ي ومن إلشيطان، وإن 

فمت 

ِ  ؤليه .. فاألمر كله منه وإليه، وصدق هللا: "
َّ
ُل إَّلل

ْ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
ُم ۚ َوك

َ
ْعل
َ
ن ت

ُ
ك
َ
ْم ت
َ
 َما ل

َ
َمك

َّ
ل
َ
َوع

ِظيًما
َ
 ع
َ
ْيك

َ
ل
َ
 .. وصدق إلصحابة إلكرإم حي   قالوإ:  (442إلنساء: ) "ع

 تصدقنا وال صليناوهللا لوال هللا ما إهتدينا ** وال 

 القينا
ْ
ت إألقدإم ؤن  علينا ** وثب 

ً
 فأنزلْن َسكينة

 وآخر دعوإنا أن إلحمد هلل رب إلعالمي   


