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 عاتلالطموحات والتط

المية للقيم اإلس ا     وفق  لعمل الخيري اإلنساني لتحقيق أعلى معايير الفاعلية والنجاح والتمييز أسعى وأتطلع إلى             

لى؛ و 
 
ث
 
    اإلنسانية امل
 
 
 
ا            عاناة املنكوبين واملعوزين في مختلف البقاع، واسهاما في تحقيق التنمية املستدامة لألفراد    م  من          وتخفيف 

 .والشعوب الفقيرة

 جماالت الاهامتم
   الخيري واإلنساني.لقة بالعمل عاملتوالقوانين الدراسات حول الشرائع والتشريعات 

  النماذج التنظيمية إلدارة العمل الخيري اإلنساني.الخاصة بالدراسات 

 الدراسات والنظريات حول التواصل الحضاري والعالقات اإلنسانية بين الشعوب. 

 ثار الكوارثألنجدة املنكوبين ومواجهة  هأجل االستجابات السريعة والفعال استراتيجيات إدارة الكوارث من. 

   التنمية املستدامة أهداف املشاريع النموذجية لتحقيقتطوير. 

 املؤهالت العملية 
 

  بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى( من كلية  العلوم اإلسالمية، قسم الشريعة اإلسالميةفي دكتوراه الدرجة(

 دار العلوم بجمهورية مصر العربية.

  من كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية.درجة املاجستير في الفقه وأصوله، بتقدير جيد ،
 
                                           جدا
 
    

 جابر عيد جمعان الوندة. د
 ناانيفي العمل التطوعي واإلباحث شرعي وناشط 

 

 صوله وأ الفقه، وماجستير في العلوم اإلسالميةفي  هحاصل على درجة الدكتورا 

  ديد من املؤسسات واللجان الخيريةمجلس ادارة وعضو مؤسس في الععضو، 

 التطوعية القيادية في العديد من املؤسسات شغل العديد من املناصب، 

   شارك في العديد من املؤتمرات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل 

 له العديد من املؤلفات واالبحاث العلمية املنشورة 

  حاصل على وسام الشرف من رئيس جمهورية البانيا لجهوده في االعمال الخيرية 

  من قبل رئيس مجلس اللوردات البريطاني هتكريمتم 

 صل على العديد من شهادات التكريم لجهوده االجتماعية والتنمويةاح 
 

E-mail:  alwandah@alnajat.com.kw     
             alwandah@hotmail.com     

Mobile: +965 66197333 
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  من كلية الشريعة بجامعة الكويت سدرجة البكالوريو ،
 
                               في الشريعة والدراسات اإلسالمية، بتقدير جيد جدا
 
                                            . 

 مستشار دولي معتمد في تطبيقات االستدامة. 

 .حاصل على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

  املجتمعيةحاصل على الرخصة الدولية للمسؤولية 

 

 واملهنية اخلربات العملية

المجال 

علمي ال

 والبحثي

 علميقواعد ومناهج البحث ال 

  املقارنة األبحاث والدراسات 

  والدراسات األصولية واملقاصديةاألبحاث 

 عاصرة واالحكام الخاصة هاادراسة املستجدات امل 

المجال 

 اإلداري

 والقيادي

  نسانيالستراتيجية ملؤسسات العمل اإلهداف والخطط اوضع الرؤية والرسالة واأل. 

  األهداف لكت ، ووضع الخطط املناسبة لتنفيذتقييمهاو املناسبة عايير املصياغة األهداف و. 

 عمل مختلفة لتحقيق أهداف متكاملةفرق  اإلشراف على. 

  لألنسب.والترجيح والبدائل صياغة الحلول 

 املؤسسات الخيرية تقييم وتطوير 

 والدولية اإلنسانية املؤسساتات والتعاون بين تكوين الشراك 

 وتحفيز املوظفين مهارات التواصل وبناء الثقة 

مجال التطوع 

واألعمال 

 االناانية

 اإلنسانية مشاريعخبرة في اإلشراف على دراسات الجدوى لل 

 خبرة في الدراسات امليدانية وتنفيذ املشاريع اإلغاثية 

  اإلنسانيةخبرة في وضع الخطط التسويقية للمشاريع 

 وضع اللوائح واإلجراءات التي تحتاجها املؤسسات اإلنسانية 

  اإلنسانيةوضع سياسات وإجراءات تنفيذ املشاريع 

 وضع خطط تسويقية وتنموية واإلشراف علياا 

حوار ال

 والتواصل

 مهارات التواصل والتفاوض وحل النزاعات 

 شاكل وإيجاد الحلول لهاي معالجة املف اإلنسانيالعمل براز دور إ 

  تطوير التعاون اإلنساني.ها في دور و  وابراز الشراكات عيلفي تفخبرة 
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  الوظيفية اخلربات 
5102-5102   مدير عام الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري 

5102-5102  مدير عام الجمعية الكويتية لإلغاثة 

5100-    جمعية النجاة الخيريةنائب مدير عام 

5100-  رئيس لجنة العمل الخارجي بجمعية النجاة الخيرية 

 مدير ادارة البحوث والدراسات في لجنة التعريف باإلسالم  م5112-5101

5112-5105   والنشر  نمؤسس ومدير مؤسسة زخرف للدعاية واالعال 

 أمين صندوق لجنة زكاة سلوى   م5112-5100

 املجلس البلدي –قانوني في بلدية الكويت أخصائي    -م5112

 

  والعضوايت والاسهاماتاخلربات 
 عضو مؤسس في جمعية امللتقى الخيري الكويتي.  -م5105

  عضو في نقابة بلدية الكويت   -م5112

 عضو في جمعية النجاة الخيرية   -م5112

 دارة لجنة زكاة سلوى إعضو مجلس    -م0222

5102-   بجمهورية مصر العربيةسالمية العربية للفنون والحضارة اإل معية عضو في الج 

5102-  
 بجمهورية  عضو محكم في مجلة الجمعية العربية للفنون والحضارة االسالمية

 مصر العربية

 دارة معهد كامزعضو مجلس إ  -م5102

 عضو اللجنة التنفيذية في اللجنة العليا الكويتية لإلغاثة  -م5102

 مجلس إدارة جمعية امللتقى الخيري الكويتيعضو   م5102-5102

510٨ –   تحت التأسيسفي جمعية االيتام الكويتية  عضو 

5102 –  

5102 – 

5102 – 

5102- 

  مؤسس في جمعية ابي اتعلم عضو 

  الكويتية للتواصل الحضاري  جمعيةالعضو مؤسس في 

  عضو مجلس ادارة مؤسس في جمعية ابي اتعلم 

 بجمهورية مصر العربية عضو في الجمعية العربية للفنون والحضارة اإلسالمية 
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5102- 

 

5102- 

5102-5102 

5102- 

5102- 

5102- 

5102- 

5102- 

5102- 

  عضو في الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية عضو برنامج األمم املتحدة

 العالمي لالتفاق

 

 عضو املجلس األكاديمي حول أنظمة األمم املتحدة في كندا  ( ACUNS.) 

 رئيس قطاع املصارف واملشاريع في جمعية النجاة الخيرية 

 رئيس قطاع الخدمات املساندة في جمعية النجاة الخيرية 

  مدير اإلدارة القانونية في جمعية النجاة الخيري 

  عضو ومستشار في هيئة القضاء الشرعي بمجلس الشريعة اإلسالمية في لندن

 بريطانيا

 الكويتية لإلغاثة في جمهورية بنجالدش رئيس مجلس إدارة الجمعية 

 مستشار الجمعية الكويتية لإلغاثة 

 ةعضو في مجلس إدارة مؤسسة سفراء السالم في الواليات املتحدة األمريكي 

 

 

 العلمية الاسهامات 

 الكتب المطبوعة
   :بع بثالث ، طدار التعريف باإلسالممكتبة ، «أحكام املستجدات الفقهية في الصيام»كتاب

 .واألورديةلغات العربية والفارسية 

 كتب غير مطبوعة
 «خذ دراسة مقارنة بما أ في األحوال الشخصية الوهاب البغدادي الفقهية اختيارات القاض ي عبد

 «به قانون األحوال الشخصية الكويتي

 أبحاث 

  :املستجدات الفقهية املتعلقة بصيام املرأة»بحث بعنوان.» 

  :عمال مقاصد الشريعةإالقاض ي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في »بحث بعنوان» 

  ثرة على الحضارة االسالميةاإلسالمي في عمارة املساجد وأدور الوقف بحث بعنوان 

 مسائل املرافعات في االحوال الشخصية بحث بعنوان 

 وكرامته وحرياته االنسان حقوق  وتأسيس الحضارة بحث بعنوان 

  الجدل في االسالم بعنوانبحث 

 لوضعها واملوجب مشروعيتاا وحكمة واهميتاا القاعدة معني بحث بعنوان 

 مفهوم الجوف واملفطرات في الفقه االسالمي وتطبيقاته املعاصرة في  بحث بعنوان

 مسائل الصيام الخاصة باملرأة
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 نظام االسرة في االسالم  االسالمية،عوامل استقرار وازدهار الحضارة  بحث بعنوان

ا         نموذج 

 أثر الفكر في الناوض الحضاري للمسلمين تطبيقات علمية بحث بعنوان 

 العمل اإلنساني في جمهورية البانيا بحث بعنوان 

 

 املؤمترات والندوات 

 لبانيا.أبين في بالد البلقان ورقة عمل في مؤتمر املسلم 

  الكويت.بورقة عمل في مؤتمر العمل الخيري الخليجي 

 دولة اإلمارات.ب للعمل الخيري  شارك في املؤتمر الخليجي الثالث 

  املصارف الكويتية. اتحادورقة عمل في مؤتمر 

 .شارك في اإلشراف على مؤتمر املانحين الثالث لألزمة السورية في املنعقد في الكويت 

 ن في أوروبا، املنعقد في هولندا.يورقة عمل في مؤتمر واقع املسلم 

  الجدد. للمهتدينعداد واملشاركة في امللتقى االوروبي الكويتي اإل 

  قدم ورقة عمل في مؤتمر العالقات العربية التركية بعنوان دور مؤسسات املجتمع املدني في بناء العالقات

 العربية التركية.

  اإلنسان حضارة وبناءاإلسالمية بعنوان " الفي املؤتمر الثالث للجمعية العربية للحضارة والفنون ورقة عمل 

 "املبدع

  ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى الشعوب الدولي الرابع تحت عنوان تعزيز الشراكة البناءة بين املنظمات

 .اإلنسانية لدعم طالب البعوث داخل بالده بعد التخرج

  حول جمعية النجاة وتطبيقات أهداف  ابإيطاليجامعة لويس في روما بورقة عمل وحلقة نقاشية

 (.ACUNS التنمية المستدامة لألمم المتحدة في المؤتمر ) 
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 الربامج وادلورات التدريبية 

  دارة املشاريعإساسيات أدورة. 

  دارة الجودة وتطبيقاتاا في العمل الخيري إدورة. 

  التطوعيةنشطة دارة الناجحة للمؤسسات واألات اإل استراتيجيدورة في. 

  نشطة التطوعيةألنتاجية وتنمية املوارد باملؤسسات واطرق تحسين اإل دورة في. 

 دورة الجوانب االدارية الستقطاب املتطوعين. 

 .دورة برنامج تخطيط وإدارة املشاريع 

 .دورة في إدارة الكوارث وعمليات اإلغاثة 

 .دورة في أحكام وضوابط العمل الخيري 

  ملجتمعاتاقليات املهمشة في وجهود رعاية شرائح الفقراء واملعوزين واألدورة العمل التطوعي.  

 تجارب دولية متميزة في دعم الشرائح املجتمعية الضعيفة واملهمشة من خالل جهود العمل التطوعي  البرنامج التدريبي

 .ودعم املؤسسات التطوعية

  عداد والتحديثورشة عمل بطاقات الوصف الوظيفي ومعايير اإل. 

 االنسانية. االستجابة مجال في الدنيا واملعايير نسانياإل امليثاق –دورة أسفير إلعداد املدربين 

  األصغر.برنامج التمويل حول ورشة عمل 

 ورشة عمل استراتيجيات حل املشكالت لدى العاملين في مؤسسات القطاع الثالث.  

 نسانية الدوليةورشة عمل الشراكة اإل. 

  حول قانون العمل الخيري الكويتي.اإلشراف على ورشة عمل 

 امللتقى الدولي الثالث للترويج ألهداف األمم املتحدة الدولية للمسؤولية االجتماعية،  ةشهادة دولية من األكاديمي

 وتطبيقاتاا. ٠٢٠٢ للتنمية املستدامة

  ،للمسؤولية املجتمعية.برنامج الرخصة الدولية و شهادة دولية وبطاقة مهنية لرخصة املسؤولية املجتمعية 

 " البرنامج التدريبي " التخطيط االستراتيجي. 

 ة والفنون االسالمية تحت عنوان املؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للحضار  املشاركة في تحكيم جلسات

 .نسان املبدع "وبناء اإل –الحضارة "

  األولى.دورة الخطابة 

  استخدام  حول ورشة عملMICROSOFT OFFICE 365  

 

 


