
 

 

 أوالً: البيانات الشخصية: •

 عبدالحكيم بن يوسف عبدالرحمن الخليفي.أ.د. االسم:

Dr. Abdulhakeem Yousuf Al-Khelaifi 

 أستاذ (. العلمية: )الدرجة 

 أستاذ الفلسفة اإلسالمية بقسم الدراسات اإلسالمية

 . 22/1/2015، و إلى  9/1/2013اعتباراً من  –جامعة قطر  –عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 م.31/12/2012م إلى 26/8/2012والدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من  عميد مساعد لشؤون البحث

 التخصص العام: الدراسات اإلسالمية.

 التخصص الدقيق: فلسفة اإلسالمية.

 اإلسالمية وعلم الكالم.مجاالت االهتمام: الفلسفة 

  aalkhelaifiQqu.edu.qa االلكتروني:البريد 

 (.2713ص.ب ) –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  –جامعة قطر  –قطر  –العنوان البريدي: الدوحة 

•  ً  المؤهالت العلمية:: ثانيا

 م. جامعة قطر.1985 -هـ 1405بكالوريوس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عام 

 م.1991، بكلية اآلداب بجامعة مانشستر ببريطانيا مية من قسم دراسات الشرق األدنىماجستير في الدراسات اإلسال

 م.1995دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية من قسم دراسات الشرق األدنى بكلية اآلداب بجامعة مانشستر ببريطانيا 

 

ً ثا •  العلمية: خبرات: اللثا

 التخصص ، تقترب من العشرين عاماً في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر.خبرة تدريس جامعية في مجال 

•  ً  : أوراق قدمت في ندوات ومؤتمرات علمية:رابعا

 ندوة قسم أصول الدين ، كلية الشريعة ، جامعة قطر : "مشكلة الشر عند قدماء المعتزلة" بتاريخ  -１

.18/3/1997 

، مشارك ببحث بعنوان: " الفعل اإللهي بين الوجوب للفلسفة اإلسالميةالعلوم الدولي مؤتمر كلية دار   -２

 . 3/5/1998-2واالختيار" خالل الفترة من 

ندوة قسم أصول الدين ، كلية الشريعة ، جامعة قطر ، بعنوان "التحسن والتقبيح العقليان عند حنفية بخارى:   -３

 .19/5/1998من علم الكالم إلى فلسفة التشريع" 

ذكرى األلفية إلمام الحرمين الجويني ، بحث بعنوان "مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجويني مؤتمر ال  -４

 .8/4/1999-6كلية الشريعة ، جامعة قطر  : رؤية أصولية "

 م.18/4/2000ندوة كلية الشريعة والقانون ، جامعة قطر: " الفلسفة في اإلسالم والتنوير المفقود" في  -５

    ]CV ]ة الذاتيالسيرة    
 



كلية الشريعة ، جامعة قطر بعنوان: " التيار الميتافيزيقي في اإلسالم بتاريخ:  ندوة قسم أصول الدين ، -６

 م. 23/10/2001

ندوة قسم أًصول الدين ، كلية الشريعة ، جامعة قطر " في األساس المعرفي لعلم العمران الخلدوني: محاولة  -７

 م. 8/12/2004لتفسير الظاهرة الخلدونية "

لدولي للفلسفة اإلسالمية بجامعة القاهرة ببحث بعنوان: "االتجاه الصوفي المشاركة في مؤتمر دار العلوم ا -８

 م.20/4/2005-19لدى شهاب الدين السهروردي "بتاريخ 

ندوة قسم أصول الدين ، كلية الشريعة ، جامعة قطر ، بعنوان ."مذهب الماهية في اإلسالم: من علم الكالم  -９

 م.20/2/2006إلى الفلسفة " بتاريخ 

من التواصل بين المذاهب  نماذج في مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب اإلسالمية ببحث بعنوان "المشاركة  -１０

 م الدوحة ، قطر.22/1/2007-20اإلسالمية: نموذجا البخاري ومسلم ، بتاريخ 

دار العلوم الدولي للفلسفة اإلسالمية بجامعة القاهرة ببحث بعنوان " منهج البحث  المشاركة في مؤتمر -１１

 م.26/4/2007-25ى ابن سينا" الفلسفي لد

، بعنوان " نقد ابي البركات البغدادي لنظرية ة والدراسات اإلسالمية جامعة قطرندوة كلية الشريع -１２

 م.2/1/2008 الصورة وأثره في المدرسة اإلشراقية "

ين مؤتمر كلية دار العلوم الدولي للفلسفة اإلسالمية بجامعة القاهرة ببحث بعنوان: " مفهوم اإلنسان ب -１３

 م.4/2009/ 15-14المتكلمين والفالسفة اإلسالميين: نموذجا المعتزلة وابن سينا" 

لدى مفكري  ، بعنوان: "مفهوم القانون العلمي، جامعة قطرلية الشريعة والدراسات اإلسالميةندوة بك -１４

 .20/2/2013الغزالي ، وابن خلدون " بتاريخ  نموذجي: –اإلسالم 

( في المؤتمر الدولي السابع عشر للفلسفة اإلسالمية ) تجديد علم الكالمحث بعنوان: )في المشاركة بب -１５

جامعة  –. ، بكلية دار العلوم 4/2013/ 15 -14أسس النهضة واتجاهاتها في الفكر اإلسالمي( ، خالل يومي 

 القاهرة.

 م.7/2013/ 5-2خالل الفترة من  –بريطانيا  –، كامبريدج ملتقى الخليج الرابع لألبحاث -１６

اإلنسان والدين والمعنى ( في المؤتمر الدولي الثاني: " األخالق في عالم المشاركة بورقة بعنوان: ) -１７

متغير : رؤى معاصرة" نظمه مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق ، مؤسسة قطر للتربية والثقافة 

 م ، الدوحة ، قطر.16/3/2014 – 15بتاريخ  –والعلوم 

" ضمن ندوة ابن سينا وإسهاماته الحضارية، جامعة حمد العلم السينويةنظرية بعنوان: "ورقة  -１８

 .٢/٢٠١٦ /٢٢بن خليفة، 

 Aspects of Abu al-Barakat al-Baghdadi's Philosophy and its"ورقة بعنوان: " -１９

Impact on Suhrawardi," مؤتمر . ضمنIslamic Philosophy from the 12th to the 14 

Century٢٦/٢/٢٠١٦-٢٤ون بألمانيا، ، في جامعة ب 

في مؤتمر دولي  بعنوان "النقل الشفاهي للقرآن الكريم في ضوء منهج النقد التاريخي" ورقة -２０

 يل إلى التدوين.موضوع المؤتمر هو: القرآن من التنز. و٢٠١٧نوفمبر  ٢٦-٢٥بتاريخ بإسطنبول، 



 

•  ً  : األبحاث المنشورة:خامسا

 1418،  15مشكلة الشر عند قدماء المعتزلة ، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية العدد  -１

 جامعة قطر. 1997 –

،  1419محرم  7-8الفعل اإللهي بين الوجوب واالختيار ، كتاب المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة اإلسالمية  -２

 ، جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم. 1998مايو  3-4

 20-19مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين: رؤية أصولية. كتاب مؤتمر الذكرى األلفية إلمام الحرمين ،  -３

 جامعة قطر ، كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية. 1999أبريل  8-6،  1419 ذي الحجة ، 

ارى : من علم الكالم إلى فلسفة التشريع. مجلة الشريعة والدراسات التحسين والتقبيح العقليان عند حنفية بخ -４

 ، جامعة الكويت. 2002مارس  – 1422، ذو الحجة  48اإلسالمية ، العدد 

فالسفة اإلسالم والتنوير المفقود: من الميتافيزيقا التأملية إلى وحدة الوجود. مجلة الشريعة والدراسات  -５

 ، جامعة الكويت. 2002، ديسمبر  1423، شوال  51اإلسالمية ، العدد 

،  2003 – 1424( 21نظرية العقل عند الفارابي. حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، )العدد  -６

 جامعة قطر.

ية كل: مذهب قصر اإلرادة اإللهية على األفعال الطبيعية. مجلة العالقة بين األلوهية والعالم في اإلسالم -７

 .2005،  23، جامعة قطر ، العدد مية الشريعة والدراسات اإلسال

، مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، المتكلمين والمشائين اإلسالميين في نشأة مذهب الماهية لدى -８

 .2006 – 1427،  24العدد ، 

، وأثره في الفلسفة اإلشراقية" ، مجلة ة الصورة لدى المشائية اإلسالمية"نقد أبي البركات البغدادي لنظري -９

، والصادرة عن قسم العقيدة والفكر اإلسالمي  2008لسنة  ٩العقيدة والفكر اإلسالمي) أفكار ( ، العدد 

 باألكاديمية اإلسالمية في جامعة ماليزيا.

 فكار، مجلة أوردي من خالل كتابه حكمة اإلشراق"الخيال والتجربة الصوفية لدى شهاب الدين السهر -１０

 جامعة ماليزيا. –، الصادرة عن قسم العقيدة والفكر اإلسالمي باألكاديمية اإلسالمية  ٢٠٠٩،  ١٠، العدد 

، وابن سينا ، ي: دراسة آلراء أبي هاشم الجبائى"العالقة بين نفي زيادة الصفات اإللهية والفعل اإلله -１１

 انية ، كلية اآلداب ، جامعة البحرين.للنشر في مجلة العلوم اإلنس وصدر الدين الشيرازي " بحث مقبول

، مجلة الدراسات اإلسالمية ، العدد األول ، المجلد السادس ياضيات بين الفالسفة والمتكلمين""الر -１２

، مجمع البحوث اإلسالمية ،  1432ربيع األول  –/ محرم  2011مارس  –واألربعون ، الربيع ، يناير 

 .الجامعية العالمية ، باكستان

وابن خلدون االجتماع اإلنساني بين نظريتي العناية اإللهية والعصبية: دراسة مقارنة آلراء ابن سينا  -１３

  ، جامعة القاهرة. 2011، أبريل  59، العدد مجلة كلية دار العلوم

، حولية مجلة أصول الدين، األكاديمية اإلسالمية، جامعة ماليزيا، مفهوم اإلنسان عند المعتزلة -１４

 .٢٠١٧، ١، عدد٤٥، مجلد ٢٠١٧ونيو ي ٣٠


