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 للدكتورة سهيلة زين العابدين حّماد السيرة الذاتية المختصرة

 
 .حّمادمحمد  سهيلة زين العابدين  : د.االسم

ة في سّ  عضوة مؤسّ  متفّرغة للبحث العلمي والعمل التطوعي. : غير موظفة,الموقع الوظيفي
مؤرخين اتحاد العضوة في و  ,وعضوة في مجلسها التنفيذيالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

 العرب بالقاهرة, ورابطة األدب اإلسالمي العالمية.

  البلد: المملكة العربية السعودية. 

 مكان الميالد والنشأة: المدينة المنورة.

 suhaila_hammad@hotmail.comالبريد اليكتروني: 

 .: تاريخ إسالميتاريخ , تخصص دقيقمجال التخصص/ 

ية في كتابات المستشرقين" دراسة منهجية تطبيقية على موضوع رسالة الدكتوراة : السيرة النبو 
 المدرسة اإلنجليزية, وهي تحت الطبع.

ُنصرة المهضومة حقوقهم, وحماية حقوق ب همة في إصالح المجتمعات المساالمهمة األساسية: 
 .حقوق المرأة خاصة, والمطالبة بهااإلنسان عامة, و 

 :أهم االنجازات

اعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة, ووضع تأسيس المدارس النسوية للجم .1
 مناهجها وهيكلها اإلداري, ورئاستها لمدة سبع سنوات.

معية الوطنية لحقوق اإلنسان مركز المعلومات واإلحصاء والتوثيق بالجقّدمت مشروع   .2
 مركز ثالث سنوات.لل بتنفيذه برئاستي  متُ ,وق

في الجامعات والكليات والمعاهد في المملكة العربية  سدرّ مشروع مادة حقوق اإلنسان لتُ  .3
 السعودية بمختلف التخّصصات.
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مشروع تصحيح الخطاب اإلسالمي للمرأة وعن المرأة بتنقيته من الموروثات الفكرية  .4
جزًءا ال يتجزأ منه, وذلك من أصبحت و  مع ما جاء به اإلسالم , والثقافية المتعارضة

 مقاالت وبحوث لمؤتمرات وبرامج إذاعية وتلفزيونية.و مؤلفات  ما قّدمته منخالل 

 

ر اإلسالمي في النقد األدبي , وطّبقتها على فكر وأدب كبار نظرية التصوّ  تُ وضع  .5
لعربي تحت مجهر التصّور اإلسالمي , ضمن سلسلة الفكر ا أدباء العالم العربي , وهي

 ( جزًءا تشمل الجانبين التنظيري والتطبيقي.22وهي من )

 يبي, وبحوثونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حّماد, وبها معظم إنتاجي الفكري واألدمد .2
-http://dr-suhaila-z اإلذاعية والتلفزيونية. ي, ومشاركاتيومؤلفات يودراسات

hammad.blogspot.com/ 

-http://dr-suhaila المكتبة اليكترونية : وتضم بعض مؤلفاتي , وهذا رابطها .7
books.blogspot.com/ 

 قناتي على اليوتيوب, وبها فيديوهات لبعض مشاركاتي اإلذاعية والتلفازية, وهذا رابطها .8

https://www.youtube.com/user/drsuhaila/videos?flow=grid&view=5 

 المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها

 ( مؤتمرًا وندوة ومحاضرة ومهرجانًا ثقافيًا.72)شاركت في أكثر من 

  المؤلفات

( مؤلًفااا نقاادًيا وفااق نظريااة التصااور اإلسااالمي فااي النقااد األدبااي التااي 22( مؤلفااًا منهااا )115)
( مؤلًفا 2و) عربي تحت مجهر التصور اإلسالمي ,أسهمت في تنظيرها , وهي سلسلة الفكر ال

( 18و) (مؤلًفا في دراسات تاريخية ,11( مؤلًفا في االستشراق والسيرة النبوية , و)2و) أدبًيا ,
( 4( مؤلًفاا تتنااول قضاايا سياساية معاصارة ,ومؤلًفاا واحادًا فاي اإلعاالم ,)12و) كتب حقوقية ,

( مؤلًفاا فاي تصاحيح الخطااب 15عاالج قضاايا المارأة .)( مؤلًفا ي23و) كتب تربوية وتعليمية  ,
 ( مؤلًفا , هي:22اإلسالمي صدر من هذه المؤلفات )

http://dr-suhaila-books.blogspot.com/
http://dr-suhaila-books.blogspot.com/
http://dr-suhaila-books.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/drsuhaila/videos?flow=grid&view=5
https://www.youtube.com/user/drsuhaila/videos?flow=grid&view=5
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مساايرة الماارأة السااعودية إلااى أياان  )جاازءان(  :ناشاار الجاازء األول  الاادار السااعودية للنشاار  .1
صدرت منه ثالث طبعات , وهو مقرر على طالبات  السنة الثانية بجامعاة اإلماام محماد 

وكلياات  د اإلسالمية بأبها ,وكذلك على طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجادة ,بن سعو 
التربية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ,وذلاك كماادة أساساية لالطاالع الخاارجي ,وقاد 

باعتباااره أول كتاااب يتحاادث عاان الماارأة تحاادثت عنااه الصااحافة اإلقليميااة والعربيااة والعالميااة 
م ,ونفاذت فاي أقال مان عاام 1883هاا ا 1412السعودية صدرت الطبعة األولى مناه سانة 

ناشر  .ها1414ثم صدرت الثالثة في عام  ,وصدرت الطبعة الثانية في العام الذي يليه ,
 م.2113ها ا 1424الجزء الثاني مركز الراية للتنمية الفكرية سنة 

الناشاار الاادار السااعودية للنشاار بجاادة صاادرت منااه طبعتااان  اإلفااراو والتفااري  : الماارأة بااين .2
والطبعاة الثانياة صادرت عااام  م ,1883هاا ا 1414وصادرت الطبعاة األولاى عاام  ونفاذتا,
 م. 1884ها 1414

ماان عمااق الااروح وصاالب الفكاار :الناشاار الاادار السااعودية للنشاار ,وهااو يضاام عاادة بحااوث  .3
م, صدرت 1885ها ا 1415اإلعالم اإلسالمي, صدر عام ومقاالت في األدب والتاريخ و 

 طبعة واحدة منه .
, وهاو محاضارة ألقيات علاى ا الراهن, الناشر الدار السعوديةدور المرأة المسلمة في وضعن .4

طالبااات كليااة البحاارين الجامعيااة الالئااي استضااافتهن الجامعااة اإلسااالمية بالمدينااة المنااورة 
هااا ا 1417م, وصاادر عااام 12/4/1883ه,1413/ 28/2,وألقياات يااوم اإلثنااين الموافااق 

 م, وقد صدرت منه طبعة واحدة فق . 1887
م. صااادرت 5 188هاااا,1415بنااااء األسااارة المسااالمة : الناشااار الااادار الساااعودية صااادر سااانة .5

 طبعة واحدة منه.
الناشااار دار الفجااار اإلساااالمية بالمديناااة  إحساااان عباااد القااادوس باااين العلمانياااة والفرويدياااة : .2

 م.1881ها 1411المنورة سنة 
الناشر التجمع اإلسالمي فاي أمريكاا الشامالية  مستقبل المرأة المسلمة في عصر العولمة : .7

 م.2111ها1421سنة 
صاااادر عاااان دار العبيكااااان بالرياااااض ساااانة  الماااارأة المساااالمة ومواجهااااة تحااااديات العولمااااة , .8

 م .2113ها ا 1424
ر العبيكاان بالريااض سانة اإلعالم في العالم اإلساالمي الواقاع ...المساتقبل ,صادر عان دا .8

 م.2113ها ا 1424
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تنمية القدرات اللغوية لدى الطفل صادر عن مركز الراياة للتنمياة الفكرياة  ضامن  .11
هاا 1424كتاب " ما ال نعلمه ألوالدنا "يشترك فيه عدد من الكتاب والكاتبات ,صدر سانة 

 م.2113ا 
 م.2113ها ا 1424الراية سنة  وراء أحداث سبتمبر  صدر عن مركز من .11
 م.2113ها ا 1424األيدي الخفية ! صدر عن مركز الراية سنة  .12
 م.2113ها ا 1424وماذا بعد يا قدس   صدر عن مركز الراية سنة  .13
تساااؤالت إلااى الحاخااام ديفيااد وايااس ووقفااات معااه!  صاادر عاان مركااز الرايااة ساانة  .14

 م.2113ها ا 1424
ي مسااتنقعه  مركااز اإلرهااب "أهدافااه ا منابعااه ا كياف نحصاان أوالدناا ماان الوقااوع فا .15

 الراية للتنمية الفكرية.
ناااااوال  الااااارد علاااااى الااااادكتورة ناااااوال الساااااعداوي ,نشااااار ضااااامن كتااااااب المواجهاااااة "د. .12

الساااعداوي فاااي قفاااص االتهاااام لرساااتاذ ياسااار فرحاااات ,نشااارته دار الروضاااة بالقااااهرة عاااام 
 م.1883

مسااايرة المااارأة الساااعودية إلاااى ...أياااان   ) الجااازء الثااااني(  صااادر عااان دار الرايااااة  .17
 لتنمية الفكرية ومؤسسة الريان.ل
صاادر عاان مكتبااة  التيااار اإلسااالمي فااي شااعر الشاااعر عبااد الاارحمن العشااماوي , .18

 ها ,الرياض ا المملكة العربية السعودية.1425العبيكان ,سنة 
هااا 1425ساانة  الماارأة ماااذا ُيااراد لهااا   وماااذا ُيااراد منهااا , دار األناادلس الخضااراء, .18

 ة.جدة ا المملكة العربية السعودي
مركااز الملااك عبااد العزيااز للحااوار الااوطني  حااوار ااباااء مااع األبناااء حااق لربناااء , .21

 ,سلسلة الحوار.
مكتبااة  زواج المساايار هاال تنطبااق عليااه أحكااام الاازواج والطااالق والُخلااع والتعاادد . .21

 م.2111العبيكان ,
الماارأة فااي المملكااة العربيااة السااعودية بااين الواقااع والتقااارير الدوليااة , صااادر عاان  .22

 ز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.مرك
( شهادة تقدير.27)حصلت على  :واألوسمة وشهادات التقدير الجوائز  

 بحوث ودراسات عن صاحبة السيرة
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ودكتوراة عن أعدت عدة بحوث ودراسات, وفصول في رسائل جامعية ماجستير 
ت صاحبة السيرة في  جامعات داخل المملكة العربية السعودية, وبعض الجامعا

 األمريكية واليابانية األوروبية) فرنسا, بريطانيا, أسبانيا, النرويج( 

لالطالع على مزيد من التفاصيل أرجو الرجوع إلى مدّونة الدكتورة سهيلة زين 
 العابدين حّماد على هذا الراب : 

http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/p/blog-
page_2755.html 

 


