
 االسم والميالد .1

 ماجد جابر حسون العنزي

1976 

  

 الرتبة األكاديمية .2

 أستاذ مساعد

 كلية القانون الكويتية العالمية 

 

 المؤهالت العلمية .3

 حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه والفقه المقارن  -1

والبحث بعنوان )السياسة الشرعية عند اإلمام ابن حزم دراسة فقهية مقارنة مع فقهاء  

 .2014جامعة القاهرة  -عصره( من كلية دار العلوم 

حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن وأصول الفقه من جامعة الكويت  -2

2007 . 

 .2001الشريعة حاصل على اإلجازة الجامعية من جامعة الكويت / كلية  -3

 حاصل على دبلوم كامبرج لتقنية المعلومات. -4

 مدرب معتمد في التنمية البشرية ومهارات التدريب. -5

 

 الخبرة في المؤسسة العلمية الحالية .4

 (. 6/9/2018)  – 2019-2018الفصل الدراسي األول 

 

 الخبرة األكاديمية .5

 2016التطبيقي سنة  الهيئة العامة في التعليمفي  -1

 2015في الجامعة كلية الشريعة سنة  -2

 

 الخبرة في مجال االستشارات .6

 شرعي  مأذون -1

 حضور واجتياز مجموعة دورات:   -2

 مهارات اختيار الزواج الناجح د. موسى الجويسر •

 الناجح د. جاسم المطوع.الحوار والتخطيط العائلي  •

 االسرية د. جاسم المطوع.األفكار الذكية لعالج المشاكل  •

 إدارة الغضب البروفسير/ طارق الحبيب. •

 االبداع للبروفسير/ طارق الحبيب. •

 فهم الشخصيات البروفسير/ طارق الحبيب. •

 الزواج الناجح البروفسير/ طارق الحبيب. •

 



 التسجيل المهني .7

 الكويت. -الكبير  إمام المسجد -1

 الروضة. -خطيب في مسجد الدعيج  -2

 رعي من وزارة العدل.مأذون ش -3

 سابقاً. -رئيس قسم التربية اإلسالمية بوزارة التربية  -4

 سابقاً. -كاتب في جريدة األنباء -5

 مقدم دورات في طريق ومهارات حفظ القرآن الكريم.-6

 تسجيل ختمة كاملة للقرآن الكريم بمراجعة وزارة األوقاف. -7

 

 :ت ومنهامقاال / المطبوعات / المنشورات    .8

 نظرية التعايش  -1

 عن بعير الدولة  -2

  

 كتب 

 أنيس الناسك معجم ألفاظ المناسك المتعلق بمناسك الحج 

   

  واألنشطة:  العضوية في المجتمعات األكاديمية   .9

 . (التأسيسعضو ومؤسس لجمعية الوحدة الوطنية الكويتية )قيد  −

 التابع لوزارة األوقاف سابقاً.باحث في المركز العالمي للوسطية  −

 مشارك في أول برنامج لمحاربة الفكر المتطرف والمنحرف الخاص لألئمة والخطباء. −

 بحملة الشايع للحج والعمرة سابقاً.  VIPمرشد ديني لحجاج  −

اجتياز البرنامج التدريبي المتكامل لمحور المهارات الفكرية واالجتماعية التابع لشركة  −

 . 1998االستثمار البشري مايو 

 التابع للمركز اإلسالمي الكندي. 2001مشارك في مؤتمر التعريف باإلسالم في كندا  −

حاصل على مراكز متقدمة في مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم لعدة أعوام، وغيرها  −

 من المسابقات داخل وخارج الكويت.

الكويت الكبرى لحفظ القرآن تحت شعار  مشارك بالصورة في الحملة اإلعالمية لمسابقة −

 )أمير القلوب،، شكًرا(.

 

   



 المقررات التي قام عضو هيئة التدريس بتدريسها .10

 الثقافة اإلسالمية  -1

  2 - 1األحوال الشخصية  -2

 

 والجانب اإلعالميالمشاركة في برامج محددة  .11

 . 1428-2007الزكاة الكويتي مشارك في دورة محاسبة زكاة الشركات السابعة لبيت  -1

 حضور دورة تداول األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية إلبراهيم خلف. -2

لوحدة االقتصاد اإلسالمي بكلية العلوم اإلدارية مشارك في دورة التأمين التكافلي التابعة  -3

 جامعة الكويت.

 دورة زكاة األسهم لعبد الستار القطان. -4

مصرفية اإلسالمية التابعة لمعهد الدراسات المصرفية / د. رياض دورة أساسيات ال -5

 الخليفي.

 دورة الفقيه المعاصر / د. رياض الخليفي.  -6

 كاتب في جريدة األنباء سابقاً. -7

 اجتياز دورة الظهور اإلعالمي الناجح د. جاسم المطوع. -8

 ة التعليمية.اجتياز دورة اإلعداد والتقديم التابعة لقناة وزارة التربي  -9

 اجتياز دورة فن كتابة المقال الصحفي لمحمد المليفي. -10

 اجتياز دورة األيباد. -11

 معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية. -12

 مقدم ومعد برنامج عالقاتنا االجتماعية تلفزيون الكويت. -13

 معد ومقدم برنامج كلمة ورد غطاها تلفزيون الكويت. -14

 ن تلفزيون الكويت.آنامج كان خلقه القرمعد ومقدم بر -15

 كة تلفزيون الكويت.رمعد ومقدم برنامج البصمة بالمشا -16

 .1434معد ومقدم برنامج أضئ قلبك تلفزيون الكويت لرمضان  -17

 معد الحلقات االجتماعية لبرنامج المحامي خالد العبد الجليل بتلفزيون الوطن. -18

 إثراء. -يون الكويتمعد ومقدم برنامج قمم لتلفز -19

 لتلفزيون الكويت. 1436القرآني( لرمضان  االبنمعد ومقدم برنامج ) -20

 حلقة. 90الكويت تلفزيون  آنيةمعد ومقدم برنامج قطوف قر -21

( 1432-1431-1430-1429معد ومقدم برنامج مجالس رمضان ألربع سنوات ) -22

 إذاعة الكويت.

 رمضان، إذاعة الكويت. 1428المواعظ معد ومقدم برنامج مائدة  -23

 حلقة. 60معد ومقدم )مع هللا( إذاعة القرآن في  -24

 حلقة. 60معد ومقدم برنامج قصص األولين اإلذاعي  -25

 حلقة تلفزيونية. 90برنامج شذرات  -26


