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بسم الله الرحمن الرحيم
السـيرة الـذاتية
االسم :األستاذ الـدكتور نايل ممـدوح أبـو زيد
تاريخ ومكان الوالدة 1661/6/1 :
الرتبة العلمية :

أستاذ

الحالة االجتماعية  :متزوج

التخصص الدقيق  :التفسير و علوم القرآن الكريم
العنوان  :جامعة مؤتة ،كلية الشريعة /قسم أصول الدين
تلفون 66662/66 6662611 :
العنوان في اإلمارات :جامعه الشارقة –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –قسم أصول
الدين

تلفون 66661060166962
البريد اإللكتروني:

nayl1963@yahoo.com
abu-zaid@mutah.edu.jo
nabuzaid@sharjah.ac.ae
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المؤهالت العلمية:
شهادة الثانوية العامة ،الفرع العلمي مدرسة سحاب الثانوية /األردن 1691 /مالليسانس في الدعوة وأصول الدين الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة 1696م ماجستير في التفسير وعلوم القرآن  ،الجامعة األردنية ،بتاريخ1661/6/6:معنوان الرسالة ":األمن االجتماعي من منظور القرآن الكريم"

-

دكتوراه فـي التفسير وعــلوم الــقرآن /كلية أصــول

الــدين/

بتاريــخ:

1661/16/6

عنون الرسالة " األمن في رحاب القرآن الكريم فكريا و سياسيا واقتصاديا"
ترتيب الرتب األكاديمية
 محاضر متفرغ في قسم الشريعة _جامعة مؤتة اعتبار من 1661/6/10استاذ مساعد اعتبار من 1660/16/1الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك اعتبار من 1666/16/1الترقية إلى رتبة أستاذ اعتبار من 2666/16/1الوظائف اإلدارية التي عملت بها :
 -1عميدا لكلية الشريعة في جامعة مؤتة اعتبا ار من 2666/6/1م 2666-م
-2نائبا لعميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة للعام  2666/2660م
-1رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ــدين في كلي ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ـ ــة /ج ـ ــامع ـ ــة مؤت ـ ــه
/األردن2666/1666 /م

-1رئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية في كلية التربية بصحار سلطنة عمان من
2666/6/1م  2661/6/1-م
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-0عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو قيمة تدريس في قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة والد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،كلية
الشريعة/جامعة مؤتة/األردن من العام  1661م

 -6قائم بأعمال إمام مس ـ ـ ــجد الحس ـ ـ ــين في جامعة مؤتة/األردن - 1666/1/16
1666/16/1م

-6قضـا إجازة التفرغ العلمي في كلية التربية بصـحار /سلطنة عمان وإجازة من
غير راتب وذلك من العام  2666م2661-م

 - 9قضا إجازات التفرغ العلمي في الجامعة األردنية 2666م2616-م
 -6قضا سنة التفرغ العلمي في جامعة العلوم اإلسالمية  2611- 6-1م
 -16التعيين اســتاذا زائ ار في جامعة الشــارقة-كلية الش ـريعة والد ارســات اإلســالمية
– قسم أصول الدين  2611 - 9-29م

-11التعيين في جامعة الشارقة-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – قسم أصول
الدين  2610 -1-11م الى اآلن أستاذا للتفسير وعلوم القران

الخبرات السابقة:
 " مدرس غير متفرغ في قسم الشريعة في جامعة مؤتة  1661م- مدرس في أكاديمية الشرطة الملكية -األردن 1661-1696 -ماللجان التي اشتركت فيها :
-1عـضو في لجنة البحث العلمي في كـلية اآلداب
بتاريخ1660/6/16
-2عضو في لجنة وضع برامج األنشطة والدورات التي يعقدقا مسجد الحسين بتاريخ
1666/0/21
 -1عضو في اللجنة الفرعية لإلشراف على عمليتي االقتراع والفرز النتخابات اتحاد
طلبة جامعة مؤتة بتاريخ1666/1/11
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-1عضو في اللجنة الفرعية لإلشراف على االقتراع والفرز النتخابات اتحاد الطلبة
أيضا بتاريخ1669/12/29:
-0مقرر للجنة قسم الشريعة لتقديم تصور للمركز اإلسالمي المقترح في جامعة مؤتة
1669/11/12
-6عضو في لجنة كلية اآلداب لوضع تصور مركز الدراسات اإلسالمية في جامعة
مؤتة بتاريخ 1669/9/20
-6عضو في اللجنة التي شكلت من قسم الشريعة لدراسة إنشا كلية الشريعة
1666/1/2
-9عضو لجنة التحضير لمؤتمر اإلسالم وقضايا األسرة في كلية الشريعة للعام
2660م
 -6عضوا في الجنة المشرفة على المدرسة النموذجية في جامعة
مؤتة 1666م2660/م

 -16عضو لجنة المسابقات الدينية الخامس عشر للقرآن الكريم والحديث النبوي
الشريف ألندية منطقة الباطنة 2661/2/26
 -11عضو لجنة إعداد خطط برنامج الدراسات العليا في قسم أصول
الدين 2661/12/29
 12عضو قيمة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات لمدة عام اعتبار من
2661/6/1-2661/6/1
-11ممثل لقسم أصول الدين في مجلس كلية الشريعة للعام 2661/2661

-11ممثل كلية الشريعة في عضوية مجلس جامعة مؤته للعام 2660/2661
-10رئيس لجنة التحقيق بمخالفات الطلبة للعام

2666/ 2660

16رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة للعام 2666/2660
-16عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة مؤتة للعام2666/2660
-19رئيس لجنة وضع التصورات للمركز الثقافي اإلسالمي في جامعة

مؤتة2660/11/6/
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 -16رئيس اللجنة الفنية لدراسة طلبات التوظيف لتخصص الدراسات
اإلسالمية /و ازرة

التعليم العالي –سلطنة عمان 266/1/2-1

-26رئيس لجنة ضبط الجودة في كلية الشريعة 2669/11/1/
-21رئيس لجنة دراسة تعليمات مشروع المركز اإلسالمي في مجلس العمدا -
جامعة مؤتة 2666/2/1

 22عضو لجنة التعين والترقية في مجلس العمدا في جامعة مؤتة 2666-2669م
– 21عضو لجنة تحديد أولويات البحث العلمي في المملكة -المجلس األعلى للعلوم

والتكنولوجيا 2611-2616م

وزرة
-21عضو الهيمة اإلدارية لمعهد الملك عبد الله الثاني إلعداد الدعاة لجنة ا
األوقاف 2666م2611-م

-20عضو مجلس أمنا جامعة جرش من  2666/11/1إلى2612/16/11
 -26عضو لجنة أخالقيات إج ار البحث العلمي على اإلنسان و الحيوان
في جامعة مؤتة 2611/2616
-26عضو اللجنة التأديبية ألعضا قيمة التدريس في جامعة مؤتة - 2616
2611م

- 28عضو لجنة تقييم الكليات المتميزة في جامعة مؤتة 2611م
 -26عضو اللجنة التأديبية ألعضا قيمة التدريس في جامعة مؤتة - 2616
2612م

 16عضو لجنة البحث العلمي
-2611

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية -2611

 11عضو لجنة تطوير مهارات الطلبة في جامعة الشارقة 2610-2611
-– 12رئيس ومنسق لجنة المكتبه وتطور تقنية المعلومات واالنترنت-جامعة
الشارقة 2611
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 11عضو لجنة المؤتمرات والندوات في جامعة الشارقة 2610-2611
 -11عضو لجنة تحكيم

في الملتقى التاسع للبحث العلمي  /2610جامعة

الشارقة
 10عضو لجنة الدراسات العليا /كلية الشريعة  /جامعة مؤتة /قسم أصول الدين ،
2616/2610
-16رئيس لجنة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير /كلية الشريعة /جامعة مؤتة/
قسم أصول الدين 2616/2610
- 17عضو ومقرر لجنة الدراسات العليا /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
/جامعة الشارقة  /للعام 2616/2616
-19عضو لجنة التخطيط االستراتيجي وضبط الجودة /كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2616/2616

 -16منسق لجنة المكتبة وتطوير تقنية المعلومات وانترنت /كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2616/2616

– 26ممثل قسم أصول الدين في مجلس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جامعة
الشارقة  /للعام 2616/2616

 -21عضو اللجنة المركزية النتخابات مجلس الطالب والطالبات جامعة الشارقة،
2616/1/16 - 10
 -22عضو لجنة الترقيات في قسم أصول الدين في كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2616/2616
 -21منسق لجنة البحث العلمي في قسم أصول الدين في كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2619/2616
 -21عضو لجنة الجدول الدراسي في قسم أصول الدين في كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2619/2616
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 -20عضو لجنة تظلم الهيمة التدريسية في جامعة الشارقة  /للعام 2619/2616
 -26عضو لجنة المكتبات في جامعة الشارقة  /للعام 2619/2616
 26منسق لجنة المكتبات في كلية الشريعة جامعة الشارقة  /للعام 2616/2619
29

منسـق لجنة تطوير خطط مواد التفسير وعلوم القران في قسم أصول الدين في

كلية الشريعة جامعة الشارقة  /للعام 2616/2619

-26منس ـ ــق لجنة تحديث مل

االعتماد لدرجة الماجس ـ ــتير في التفس ـ ــير والحديث في

قسم أصول الدين في كلية الشريعة جامعة الشارقة  /للعام 2616/2619

 -16عضو لجنة التدريب العملي للطلبة والتنسيق مع مركز التعليم المستمر في
 -11عضـ ـ ــو لجنة الترقيات في قسـ ـ ــم أص ـ ـ ــول الدين في كلية الش ـ ـ ـريعة والد ارس ـ ـ ــات
اإلسالمية /جامعة الشارقة  /للعام 2616/2619

 -12عضــو لجنة تحرير مجلة جامعة الشــارقة للعلوم الشــرعية والد ارســات اإلســالمية
في جامعة الشارقة للعام 2616/2619

 -11رئيس لجنة تحديث مل

االعتماد األكاديمي لدرجة الماجسـ ــتير في التفسـ ــير

والحديث في قسـ ــم أصـ ــول الدين في كلية الش ـ ـريعة والد ارسـ ــات اإلسـ ــالمية /جامعة
الشارقة2616/2619 /

 -11عضو

المجلس االستشاري" في مجلة البحوث االسالمية ،.جامعه انقره

كليه الالقوت  ،قسم الفلسفة االسالميه 2616/11/20م
 - 10عضو قيمة التحرير في المجلة األكاديمية العالمية للشريعة اإلسالمية وعلومها
في األردن 2616/16/6م
-16عضــو مجلس مركز التعليم المســتمر والتطوير المهني في جامعة الشــارقة للعام
2626/2616

-16عض ــو لجنة تحرير مجلة جامعة الش ــارقة للعلوم الش ــرعية والد ارس ــات االس ــالمية
في جامعة الشارقة للعام 2626/2616
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 -19عضـو لجنة تحرير المجلة األكاديمية العالمية للشـريعة اإلسالمية وعلومها للعام
 2626/2616في المملكة األردنية الهاشمية

 -16عضــولجنة التعليم والتعلم المهني وضــمان الجودة في كلية الش ـريعة والد ارســات
اإلسالمية /جامعة الشارقة للعام 2626/2616

 -16منس ــق لجنة التدريب العملي للطلبة والتنس ــيق مع مركز التعليم المس ــتمر  ،في
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جامعة الشارقة للعام 2626/2616

النشاطات وخدمة المجتمع
-1مرشد دينيا لبعثة العمرة في جامعة مؤتة للعام 1666
-1اإلشراف على دورة التالوة والتجويد للعاملين في الجامعة التي عقدت في
مسجد الحسين بتاريخ 1666/1/إلى 1666/0/10
-1اإلشراف على دورة التالوة والتفسير التي عقدت في مسجد الحسين في الجامعة
-0إلقا محاضرة دينية في مركز صندوق الملكة عليا في غور المزرعة والحديثة
بعنوان "رأي اإلسالم في تنظيم النسل" بتاريخ1660/9/1:
-6إلقا محاضرة دينية في الموسم الثقافي لقسم الشريعة بعنوان طريق النجاة
بتاريخ1660/1/2 :
-6عقد دورة تالوة وتجويد لطلبة كلية الشريعة في مسجد الحسين
بتاريخ1666/1/16
-9القيام بأعمال رئيس قسم الشريعة خالل إجازة رئيس القسم من 1666/1/11إلى
1666/1/19

-6خطيب في مسجد جعفر بن أبي طالب في المزار من  1660/6/11وحتى
 ، 1666/1/1ومن العام 2666-2661م
 -16القيام بأعمال مسجد الحسين إماما وخطيـبا من1666/ 0/1- 1666/1/1

8

9

-11عضو محكم في مجلـة مـؤتة للبحوث والدراسات/ومجلة الدراسات في الجامعة
األردنية

12عضو محكم في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
11عضو محكم في المجلة األردنية في لدراسات اإلسالمية /جامعة آل البيت
-11أمين سر مجلس قسم الشريعة بتاريخ 1669/6/1

-10ممثل لقسم الشريعة في مجلس كلية اآلداب بتاريخ 1666/6/6م
-16المشاركة في ورشة "دور الشباب في مكافحة اإلرقاب،المجلس األعلى لشباب
الكرك 2660/م

-16إعداد وتقديم برنامج اإلعجاز البياني في اإلذاعة األردنية2666-2660/
-19المشاركة في برنامج اإلسالم والمجتمع /اإلذاعة األردنية2661/م
-16المشاركة مع لجنة بحوث الكتاب والسنة في جامعة الشارقة للتفسير
الموضوعي للسور"المجادلة والحشر/الملك/التين /العلق /البينة /القدر

 -26إعداد وتقديم برنامج اإلعجاز البياني في إذاعة زايد في اإلمارات "2611
-21رئيس بعثة الحج لطلبة جامعة مؤتة 2611ه
 -22تحكيم برنامج ماجستير التفسير وعلوم القرآن-كلية التربية _جامعة الملك عبد
العزيز 2610/2611

-21عضو محكم في ترقية بعض األساتذة في جامعات متعددة /جامعة طيبة في
السعودية /وجامعة األنبار وجامعة سام ار في العراق /والجامعات األردنية

 – 19برنامج في حضرة كتاب" " مؤسسة الشارقة لإلعالم "التلفزيون
"2616/11/26

 -16اعطا برنامج دين ودنيا في اإلذاعة األردنية 2619/1/21
 26عقد دورة د ارســات قرآنية ألئمة الشــارقة في المنتدم اإلســالمي للشــارقة في دولة
اإلمارات العربية لمدة أربعة أيام  10-12فبرير 2619
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 -21المشاركة بإقامة دورة تدريبية العضا قيمة التدريس في كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بدبي .بعنوان ( :اإلرشاد األكاديمي :مهامه ،أقدافه ،ونماذج
تطبيقية من الواقع) وذلك بتاريخ 2616/2/21م،
 -22عقد ندوة الدراسات القرآنية ألئمة الشارقة في المنتدم اإلسالمي للشارقة
في دولة اإلمارات العربية2616/1/26-16م لمدة يومين اليوم االول" دالالت
ومعاني اإليمان في القرآن الكريم " اليوم الثاني "أسلوب القسم في القرآن وبالغته
وأغراضه"
-21تقديم المجلس العلمي اليومي بعنوان "االتقان في علوم القرآن " لمدة أسبوعين
في المنتدم اإلسالمي لحكومة الشارقة خالل الفترة 2616 / 16 / 26-11
 -21المشـ ــاركة في تأليف منهاج الثقافة اإلسـ ــالمية ألئمة الشـ ــارقة والواعظات في
المنتدم اإلسالمي 2626/6/9

المؤتمرات والندوات العلمية
-1المشاركة في ندوة نحو أسرة أردنية آمنة عام  2666التي أقامتها كلية الشريعة

بالتعاون مع مديرية األمن العام من خالل ورقة عمل بعنوان "منهج القرآن الكريم في
تحقيق أمن األسرة" في1666/9/26

--2المشاركة في ندوة اإلس ار والمعراج التي أقامها فرع معان من جامعة
مؤتة بورقة عمل بعنوان "اإلس ار والمعراج عظات وعبر"
--1المشاركة في اليوم العلمي لقسم الشريعة بورقة عمل بعنوان" الخالف بين
الزوجين أسبابه وطرق عالجه".

-1المشاركة بمشغل توصيف مقررات تخصص التربية اإلسالمية بكلية التربية

بنزوم سلطنة عمان من  2662/2/16إلى 2662/2/26

 -0المشاركة بفعاليات األسبوع الثقافي الثاني لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية
بصحار 2662/1/6-2

 -6المشاركة في ندوة القدس خمسمائة عام من التاريخ العربي واإلسالمي جامعة
11
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مؤتة من العام 2661
-6المشـ ـ ــاركة في مؤتمر لقافة التقريب بين المذاقب

/قاعة مؤتمرات مس ـ ـ ــجد الملك

عبد الله بإشراف جامعة اليرموك 2660/1/29-26 /

-9المش ــاركة بورقة عمل في مؤتمر جامعة جرش اإلرقاب في الشـ ـريعة والقانون-16
2660/0 /12

-6المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في مؤتمر "االجتهاد في قضـ ـ ـ ـ ـ ــايا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـرة في جامعة مؤتة -16
2660/6/26م

-16المشاركة في ندوة عمليات التجميل وأحكامها في الشريعة اإلسالمية2660/م
 -11المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة في مؤتمر األمن والــديمقراطيــة الــذي أقــامتــه عمــادة البحــث العلمي

جامعة مؤتة للعام2666/

-12المشاركة في ندوة الغلو والتطرف التي أقامتها األكاديمية الملكية/للعام 2666م
-11المشاركة في مؤتمر وحدة األمة مفهومها ومقوماتها ومعوقاتها
 2666/11/6-6م جامعة جرش/عمان
-11المش ـ ـ ـ ــاركة في مؤتمر س ـ ـ ـ ــيرة النبي األعظم /إيران/جامعة أص ـ ـ ـ ــفهان بورقة عمل
بعنوان /الرسول وبنا الدولة اإلسالمية في المدينة 2666/12/21-21

 10المشاركة في مؤتمر تأصيل الفكر التنويري لرسالة عمان بورقة عمل بعنوان منهج
اإلسالم في بيان كرامة اإلنسان من خالل بنود رسالة عمان 2669/16/26
 -16المشاركة في مؤتمر اإلرقاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف –السعودية الجامعة
اإلسالمية في المدينة المنورة بورقة بعنوان "اإلرقاب بين الدفع واالعتدا " م2616م
 -16المشاركة في مؤتمر العن

المجتمعي ماقيته وأسبابه وسبل عالجه كلية الشريعة

في جامعة مؤتة بورقة بعنوان "العن

األسري أسبابه وسبل عالجه 2611،م

 -19المشاركة في مؤتمر أدب الخالف واالختالف الجامعة اإلسالمية في اسالم أباد
الباكستان 2611
11
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-16المشاركة في مؤتمر الشارقة الدولي في التمويل اإلسالمي 2611/11/0-6/
 - 26المشاركة في فعاليات ملتقى ومعرض الصيرفة اإلسالمية في الجامعة

األردنية بمشاركة البنك اإلسالمي األردني الذي أقيم بالتعاون ما بين كلية الشريعة
في الجامعة األردنية ومركز االستشارات واكاديمية الرواد للتدريب 260/12/ 1

 -21األسبوع التوعوي لمكافحة افة المخدرات /كلية الشريعة في جامعة مؤتة
ورقة عمل بعنون" المخدرات من منظور شرعي وخطرقا على الفرد و المجتمع "

2610/ 12/16-11
-22المشاركة في ندوة الطاولة المستديرة "التساؤالت في القرآن الكريم ودورقا في
البنا المعرفي /المنتدم اإلسالمي في الشارقة 2616/6 /16
 -21المشاركة في مؤتمر دور كليات الشريعة في تحقيق األمن المجتمعي التطرف
واإلرقاب والعن أنموذجا  ،بورقة عمل بعنوان"" األمن المجتمعي ٍمفهومه وأقميته
من منظور قرآني 2619/6/26-16م
-21

المشاركة في المؤتمر الدولي السادس في كلية الشريعة جامعة مؤتة –

االردن والموسوم بالخطاب الديني ودوره في تثبيت الهوية الوطنية 11-6
 2619/6/بورقة عمل بعنوان" الخطاب الوسطي ودوره في تثبيت الهوية الوطنية"
 -20المشاركة في المؤتمر الدولي مؤتمر تجديد الخطاب الديني ضرورة
لالعتدال ومتطلبات التعايش السلمي بين الشعوب  2619/12/ 16-9استطنبول
بورقة عمل بعنوان" الوسطية الحضارية وضرورتها وحاجة البشرية إليها من منظور
قرآني"
-26المشاركة المؤتمر في الدولي" الموسوم ب" الخطاب الديني ودوره في تثبيت
الهوية الوطنية " في المملكة األردنية الهاشمية  /جامعة مؤتة بتاريخ  11-6تموز
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2619م بورقة عمل بعنوان" الخطاب الديني في القرآن الكريم ودوره في تجسيد
حب الوطن واالنتما له"
 -26المشاركة المؤتمر في الدولي" الموسوم ب (ظاقرة فوضى االفتا بابعادقا
السياسية و االجتماعية و الدينية )

الذي عقد في الجمهورية التركية

_اسطنبول بتاريخ م  / 16-11ديسمبر " 2616بورقة عمل بعنوان " الفتوم من
منظور القران الكريم ودورقا في ترسيخ مبدأ الوسطية والتصدي لظاقرة لغلو
والتطرف".
 -29المشاركة بإقامة دورة تدريبية بعنوان ( :اإلرشاد األكاديمي :مهامه ،أقدافه،
ونماذج تطبيقية من الواقع) وذلك بتاريخ 2616/2/21م ،في كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بدبي .بورقة عمل بعنوان " اإلرشاد األكاديمي أقدافه ،ومهامة
ونماذج تطبيقة على ذلك "
 -26المشاركة عن بعد في ملتقى جائحة كورونا والمستجدات الخليجية من

الجوانب الشرعية والتربوية والنفسية " الذي ينظمﮫ قسم الد ارسات اإلسالمية بالتعاون

معقسم علم النفس بكلية التربية األساسية التابعة للهيمة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب " في دولة الكويت " جائحة كورونا "كوفيد  "16-بين العناية الربانية
واألخذ باألسباب المادية في رحاب الكتاب والسنه" 2626/6/26
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الدورات التي اشتركت فيها "بخصوص اللغات واستعمال الحاسوب
 - 1دورة م ـ ـه ـ ـ ــارات ال ـ ـلـ ـ ـغ ـ ـ ــة اإلن ـ ـجـ ـ ـل ـ ـي ـ ـزي ـ ـ ــة ف ـ ــي ج ـ ـ ــام ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ــؤت ـ ـ ــة ب ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ــخ
1666م

 -2دورة مبادم

الميكانيك السيارات في جامعة مؤتة بتاريخ1666م

-1دورة الـلغة األلمـانية في مـعهد قـوتا بتاريخ 1661م
-1دورة الفقه وأصوله كلية األمير حسن للعلوم اإلسالمية بتاريخ1662م
-0دورة الحاسوب المتقدمة ( )ICDLمن العام .2661باللغة اإلنجليزية
-6دورة الحاسوب المتقدمة في جامعة مؤتة
- 6دورة برنامج إنتل  Rالتعليم

 2660م  .باللغة العربية

2660/0/19-2660/1/11

-8دورة حاسوب متقدمة /جامعة الشارقة 2610/1/22-2610/2/19
– 6دورة بالك بورد/جامعة الشارقة2610/2/16-11 /
 -16دورة اللغـة اإلنجليزيـة ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوم لـانيــة /جــامعـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارقــة -21610/1/22/
2610/0/16م

 -12دورة بالك بورد/جامعة الشارقة2616/11/21 /
-11المشـ ــاركة في البرنامج التدريبي " المحاض ـ ـرة الفاعلة في معهد القيادة األكاديمية
في جامعة الشارقة/من 2616/1/ 9- 6

-11المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في دورة اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األكاديمي بالتعاون مع ادارة القبول والتس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل
2616/1/2/
 -10دورة بالكبورد/جامعة الشارقة 2616 /م
 16أدورات بالك بورد"أدوات البالكبورد لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين التفــاعــل بين الطــالــب والمــدرس "
"/جامعة الشارقة /6مايو 2619 /م

 -16دورة الد ارسـ ــات العليا في جامعة الشـ ــارقة " التعليمات التنفيذية للد ارسـ ــات العليا"
2619/1/1م
14
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 -19دورة مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر المعلومــات وقواعــد البيــانــات في مكتبــة الجــامعــة في جــامعــة
الشارقة  20اكتوبر 2619/م

– 16حضــور ورشــة الحقيبة التعليمية اإللكترونية في كلية الش ـريعة /جامعة الشــارقة
في /2مايو 2616/م

 26حضــور ورشــة عمل دمج االرشــاد األكاديمي في كلية الش ـريعة /جامعة الشــارقة
في/21أكتوبر 2616/م

 - 21حضـ ــور ورش ــة عمل مناقش ــة الرسـ ــائل العلمية اإلشـ ـراف على طلبة الد ارسـ ــات
العليا في كلية الدراسات العليا /جامعة الشارقة في 2616/1/21م

 -22حض ــور ورش ــة عمل لغة اإلش ــارة في كلية العلوم االجتماعية /جامعة الش ــارقة
في

2626/2/26

 - 21حضـ ـ ــور الحلقة النقاشـ ـ ــية بعنوان تطبيقات التمويل اإلضـ ـ ــافي في المصـ ـ ــارف
اإلســالمية واشــكاالتها الفقهية في مركز الشــارقة اإلســالمي /جامعة الشــارقة في 21

/نوفمبر2616/

 -21حضـ ـ ــور ورشـ ـ ــة كيمية تصـ ـ ــميم االمتحان عبر البالك بورد في كلية الش ـ ـ ـريعة
/جامعة الشارقة في 2626/1/11

 -20حضـ ـ ــور ورشـ ـ ــة تأمين االمتحان عبر البالك بورد في كلية الش ـ ـ ـريعة /جامعة
الشارقة في 2626/1/21
األبحاث العلميه المحكمة المنشورة والمقبولة للنشر
الحاكمية وارتباطها بنظام الحكم  ،منشور في مجلة كلية التربية ،
 -1دراسة لمفهوم
ّ
في بغداد،العدد رقم  ،2بتاريخ1669/1/21 :
-2دراسة بالغية لـلقصر بـ(مـا،وإال،و ّإنما)في سورتي البقرة وآل عـمران ،منشور
بتاريخ/1669/2/29 :في مجلة كلية الشريعة/جامعة بغداد

15
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-1دراسة في منهج القرآن التربوي لألبوة والبنوة في سورة يوس /مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات /العدد  1مجلد 11منشور 1666م

-1دراسة بيانية لتقييد الشرط بـ(إن)و(إذا) في سورة البقرة /مجـلة المنارة في جامعة
آل البيت عدد  2مجلد  / 0منشور 2666م

الدقة البيانية وحفظ الحقوق المالية.مجلة مؤتة للبحوث
الدين والرقان بين ّ
-0آيتا ّ
والدراسات /مجلد  10عدد  1منشور 2666م
-6العجلة بين الفطرة اإلنسانية والتوجيهات الربانية .مجلة مؤتة للبحوث

والدراسات  /مجلد  16عدد  1منشور  2661م

 -6آيات اللعان بين الدقة البيانية و حفظ الحقوق الزوجية .مجلة الدراسات/
الجامعة األردنية /منشور 2662

 -9الفعل والعمل في القرآن دراسة داللية/مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  ،جامعة

مؤتة /مجلد  1عدد رقم 1منشور بتاريخ 2662/م

-6آيات صفات وارلي الفردوس في مطلع سورة المؤمنين دراسة بيانية وتربوية/مجلة
المنارة /جامعة آل البيت مجلد  16عدد  1منشور 2661

 -16صيغة "ال أقسم" في القرآن عند المفسرين /مجلة مؤتة للبحوث

والدراسات،/جامعة مؤتة منشور ،مجلد  11عدد 2

2660 /م

 -11العفو عن األنبيا في القرآن الكريم والمغفرة لهم / ،مجلة المنارة /جامعة آل
البيت  ،مجلد  11العدد  1م منشور 2660م

-12اإلرقاب بين الدفع واالعتدا من منظور قرآني/المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية/جامعة آل البيت مجلد  1عدد 1منشور 2660/م

-11األنبيا وأتباعهم في القرآن بين اإلخراج من األرض و التمكين فيها /مجلة
الدراسات /الجامعة األردنية عدد  2مجلد / 11منشور2666/م

 -11استثمار األموال في القرآن الكريم ،مفهومه ،مجاالته ،سبل حمايته /مجلة
جامعة دمشق /عدد / 1مجلد / 22منشور 2666/م
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 -10آيات صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان دراسة بالغية/مجلة الدراسات،
الجامعة األردنية/العدد  2مجلد  / 11منشور 2666/م

 -16أزمة التعليم والبحث العلمي المعاصر أبعادقا ،وأسبابها ،وسبل عالجها في
الكتاب والسنة للعام /المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/جامعة آل البيت
العدد 1مجلد  1منشور 2666/م
 -16اإلعالم ،خصائصه ،أقدافه،آلاره ،ضوابطه من منظور شرعي /مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات مجلد  21عدد  1منشور 2666م
 -19إصالح النزال في المؤسسات اإلصالحية من منظور الكتاب والسنة/المجلة
األردنية في الدراسات اإلسالمية/جامعة آل البيت /العدد الرابع المجلد التاسع /منشور

كانون أول 2611

 " -16فرقة األمة أسباب وعالج دراسة في رحاب القرآن" منشور في مجلة
الدراسات اإلسالمية -كلية الدراسات اإلسالمية -جامعة األمير سونكال فرع فطاني
2619
-26الوسطية حاجة ذاتية و ضرورة إنسانية دراسة قرآنية ،المجلة األردنية في
الدراسات اإلسالمية/جامعة آل البيت /االردن /مقبول للنشر 2610/11/29/
-21الغلو والتطرف وألره على األمن من منظور الكتاب والسنة /منشور مجلة الفكر
الشرطي ،المجلد رقم  20العدد 2616 / 69م
-22الفاظ الخالف واالختالف ودالالتها في القرآن الكريم /مقبول للنشر في مجلة
مؤتة للبحوث والدراسات/األردن2616/6/6/
 - 21اإلرقاب مفهومه وأسبابه صوره وعالجه من منظور قرآني/مجلة الفكر
الشرطي في أكاديمية الشرطة في الشارقة 2616/6/16/
 -21الجهاد في الشريعة ودوره في تنظيم العالقة مع اآلخر
/منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد/ 11العدد/2األردن 2619م
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 20مصطلح الظاقر عند العلما دراسة داللية ـ باالشتراك مع السيد مروان ،
مقبول للنشر 2619مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية
 " -26الوسطية الحضارية وضرورتها وحاجة البشرية إليها من منظور قرآني"
مؤتمر تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش السلمي بين
الشعوب  2619/12/ 16=9استطنبول
 - 26األمن المجتمعي مفهومه وأقميته من منظور قراني بحث منشور ضمن
أوراق مؤتمر دور كليات الشريعة في تحقيق االمن المجتمعي من -16
2619/6/26م/االردن  -جامعة مؤتة
-29قواعد التفسير من خالل مقدمة تفسير القاسمي باالشتراك مع السيد مساعد
نبيل الفرحان  ،مقبول للنشر / 2616 /0/16مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
والدراسات اإلسالمية
 --26التَّمثيل والتَّخييل في تفسير أبي السعود دراسة تحليلة ونقدية " باالشتراك مع
السيده عايشة أحمد حقي مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
والدراسات اإلسالمية في  2626 /1/ 1م
 -16األمن المجتمعي ودور أمن الفرد في تحقيقه في القرآن الكريم باالشتراك مع
السيده عايشة أحمد حقي مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
والدراسات اإلسالمية في  2626 /1/ 20م
 -11آ ار أبي مسلم األصفهاني في تفسيره لسورة طه دراسة مقارنة مع الفخر

الرازي باالشتراك مع السيده عهد عيسى آل علي مقبول للنشر في مجلة جامعة مؤتة

2626/0/11
18
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 -12جائحة كورونا "كوفيد "16-بين العناية الربانية واألخذ باألسباب المادية فيرحاب الكتاب والسنة  ،مقبول للنشر في دولة الكويت  ،ملتقى جائحة كورونا
والمستجدات الخليجية من الجوانب الشرعية والتربوية والنفسية " 2626/6/26م
 -11ابتال األنبيا والمرسلين بالذرية في القرآن الكريم سنة كونية وحكم ربانية
"آدم ونوح عليهما السالم نموذجا"  ،مقبول للنشر في مجلة مدونة
الدراسات2626/0/29،م منتدم الشارقة اإلسالمي
ب .الكتب المنشورة
 - 1الهجرة النبوية بين العناية الربانية واألخذ باألسباب المادية تاريخ النشر 2661م
 —2كتاب نظرات في اإلعجاز البياني للقرآن /دار رام  /الكرك/األردن تاريخ النشر
2612/
 -1كتاب معالم في الثقافة اإلسالمية  ،باالشتراك مع آخرين
2669م/منشور" الجز المتعلق بالعبادات ،دار النفائس ،عمان ،األردن 10
صفحة من الكتاب

-1

اإلسالم والقضايا المعاصرة  ،باالشتراك مع أخرين منهاج لطلبة محكم /

عمادة البحث العلمي /جامعة آل البيت/

2611م "المبحث الثالث اإلعالم

وضوابطه الشرعيه ومعوقاته .من ص119-296

-0كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم "/تفسير سور المجادلة والملك
والتين والقدر والعلق والبينة " منشور في كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن
الكريم ،مطبعة المعارف ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة

2616م باالشتراك مع نخبة من العلما

أشرفت على تحكيمه لجنة الكتاب والسنة بإشراف منسق اللجنة أ د مصطفى مسلم
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 -6دراسات متقدمة في االعجاز البياني/منشور في جائزة دبي للقران الكريم
2619/2616م
باالشترك مع الزمال د أحمد الكبيسي ودحسن ود
ا
 -6الموضح في علوم القرآن ،
مهدي  ،منشور في جامعة الشارقة /قسم النشر العلمي  /جامعة الشارقة 2616-م
-

المشاركة في االعتماد األكاديمي

 -1رئيس لجنة اعتما د قسم الشريعة والدراسات االسالمية في جامعة الحسين
معان  2612-0 -2611-11لمدة ستة أشهر
 -2عضو اللجنة المتخصصة لمعادلة شهادات أعضا قيمة التدريس في العلوم
االجتماعية واإلنسانية/و ازرة التعليم العالي-األردن 2666 /11/20 /م/16/16 -

 2666م

 -1عضو مجلس أمنا جامعة جرش /األردن من  2666/11/1إلى
2612/16/11

-1تحكيم برنـامج مـاجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتير التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير وعلوم القرآن كلية التربية جامعة الملك عبد
العزيز السعودية  /26تشرين لاني 2611/م

 -0تحكيم كتاب البشــرم في القرآن الكريم /جائزة دبي للقرآن الكريم /اإلمارات العربية
المتحدة 2610/2/2م

-6تحكيم كتاب منهج الدعوة الى الله تعالى من خالل س ـ ـ ــورة المؤمنون  /جائزة دبي
للقرآن الكريم/اإلمارات العربية المتحدة 2610/1/6

--6تحكيم كتــاب آيــات الحزن في القرآن الكريم  /جــائزة دبي للقرآن الكريم/اإلمــارات
العربية المتحدة 2616/2616
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 الخبرة في التعليم والتدريس(أ) ملخص للمساقات التي تم قمت بتدريسها
أوال :في جامعة مؤتة/األردن
المواد التي قمت بتدريسها لطلبة الليسانس في جامعة مؤتة:
المادة

عدد المرات
-1مادة تفسير()1

رقمها
6266112

-2مادة تفسير ()2

6266212

 -1التفسير الموضوعي

6061111

-1التفسير التحليلي

62162 0

-0تفسير آيات األحكام

6062116

-6مبادي الشريعة اإلسالمية

6266166

-6مادة إعجاز القرآن الكريم

062161

-9مادة التالوة والتجويد

6266111

-6مادة تالوة وحفظ ()1

062162

-16مادة تالوة وحفظ()2

062161

-11مادة تالوة وحفظ 1

062161

— 12حقوق اإلنسان
— 11مادة السيرة النبوية

6266269
6266161

-11مادة الثقافة اإلسالمية

066166

-10مادة علوم القرآن

066161

21
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-16أساليب البحث وتحقيق النصوص

062161

 -16علوم قرآن وحديث

06220

 — 19القصص القرآني
المواد التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة

 -1دراسات نصية في كتب التفسير لطلبة الدراسات العليا في قسم أصول الدين
في كلية الشريعة /جامعة مؤتة
 6مرات
 -2مناقج البحث وتحقيق النصوص

لطلبة الدراسات العليا في قسم أصول

الدين في كلية الشريعة  /جامعة مؤتة
 9مرات
—1دراسات في التفسير التحليلي لطلبة لدراسات العليا في قسم أصول الدين في
كلية الشريعة /جامعة مؤتة
 6مرات
 -1اإلعجاز وأساليب البيان لطلبة الدراسات العليا في قسم أصول الدين
فى كلية الشريعة /جامعة مؤتة
 16مرات
 -0دراسات في علوم القرآن لطلبة لدراسات العليا في قسم أصول الدين في كلية
الشريعة /جامعة مؤتة
 0مرات
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ثانيا :في كليات التربية إلعداد المعلمين بصحار/سلطنة عمان 0222م0222/
عدد المرات 6

-1التفسير()2

عدد المرات 6

-2التفسير ()1

عدد المرات 2

-1الثقافة اإلسالمية

المرات 0

-1علوم القرآن

ثالثا المواد التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية/األردن
 -1دراسات في تفاسير الفرق اإلسالمية طلبة الدكتوراه في قسم أصول الدين في
الجامعة األردنية

رقم المادة 61166

عدد المرات 2

 -2أصول التفسير  /طلبة الدكتوراه في قسم أصول الدين في الجامعة األردنية
رقم المادة 611661

عدد المرات 2

—1التفسير المقارن –طلبة الدكتوراه في قسم أصول الدين في الجامعة األردنية
رقم المادة 611660

عدد المرات 2

 -1الق ار ات القرآنية -طلبة الماجستير في قسم أصول الدين في الجامعة األردنية
رقم المادة 611616

عدد المرات 1

-0علوم القرآن -طلبة الماجستير في قسم أصول الدين في الجامعة األردنية
رقم المادة 611661

23

عدد المرات 1

24

رابعا المواد التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا في األكاديمة الملكية –
عمان/األردن
العدد

المادة

-1اإلرشاد والتوجيه الديني لنزال المؤسسات اإلصالحية ماجستير المؤسسات
العقابية لطلبة الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية —األردن –عمان
العدد  6مرات
-2التشريع الجنائي في اإلسالم /لطلبة الدراسات العليا ماجستير العدالة الجنائية في
أكاديمية الشرطة الملكية األردن –عمان

 9مرات

خامسا :المواد التي قمت بتدريسها لطلبة جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية/األردن2611 / 2611
رقم المادة

المادة
عدد المرات
-1دراسات متقدمة في علوم القرآن لطلبة الدكتوراه

6162611

 -2دراسات متقدمة في التفسير التحليلي لطلبة الدكتوراه 6162626
 -1دراسات في التفسير المقارن _ لطلبة الدكتوراه

6162611

 1دراسات في التفسير التحليلي /طلبة الدكتوراه

6162626

-0االتجاقات الحديثه في التفسير /طلبة الماجستير

6162621

-6دراسات في إعجاز القران
 -6تفسير 1

/طلبة الماجستير

طلبة البكالوريوس

6162611
6162111

سادسا :المواد التي درستها في جامعة الشارقة /قسم أصول الدين للعام -2611/
2616
-1التفسير الموضوعي

رقم المساق  161120طلبة البكالوريوس

عدد المرات 1
-2التفسير التحليلي
المرات 1

24

رقم المساق 161212طلبة البكالوريوس

عدد

25

-1الثقافة اإلسالمية رقم المساق  6161166طلبة البكالوريوس
عدد المرات 0
-0فقه السيرة النبوية رقم المساق 6161116

عدد

طلبة البكالوريوس

المرات 0
- 6مناقج المفسرين رقم المساق6161126 :

عدد

طلبة البكالوريوس

المرات 1
 -6أساليب البيان في القرآن الكريم رقم المساق6161226 :

طلبة البكالوريوس

عدد المرات 1
-9دراسةنصية وبيانية في مصادر التفسير رقم المساق  11612طلبة الماجستير
عدد المرات 2
-6التفسير العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن الكريم رقم المساق  6161022طلبة
الماجستير عدد المرات 1
 -16االتجاقات المعاصرة في التفسير طلبة الدكتوراه

رقم المساق6161626 :
عدد المرات 1

 -11منهج نقد الرواية في التفسير طلبة الدكتوراه

رقم المساق6161621 :
عدد المرات 2

سابعا — المواد التي درستها في الجامعة القاسمية
 -1علوم القرآن رقم المساق  16166طلبة البكالوريوس

عدد

المرات 2
 -2التفسير التحليلي للقران الكريم رقم المساق 16629

طلبة البكالوريوس

0
 -1التفسير الموضوعي للقران الكريم
البكالوريوس 2

25

رقم المساق  16266طلبة
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 -1الثقافة اإلسالمية
 -0القصص القرآني

أوال اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه/
الرسائل العلمية التي قمت باإلشراف عليها للطلبة الدكتورة
 -1الفاظ الزيادة في القرآن وما يقاربها  /رسالة دكتوراه /الطالب خميس/
جامعة العلوم اإلسالمية

 -2اإلعجاز البياني في العدول عن الفعل إلى االسم في القرآن الكريم /دكتورة
/الطالب أحمد الشرفا  //جامعة العلوم اإلسالمية

-1العنصرية في ضو آيات القرآن الكريم /رسالة دكتورة / /جامعة العلوم
اإلسالمية /رسالة دكتوراه  /الطالب محمود احمد الزغايبة

 — 1التفنن في أساليب القرآن عند المفسرين دراسة تحليلية نقدية/ابن عاشور
نموذجا"/دكتوراه  /جامعة العلوم اإلسالمية

 -0جوانب اإلفساد في قصة شعيب وإصالحها ،الطلبه إيمان /رسالة دكتوراه
/جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 -6آيات اإلحيا واإلماتة في سورة البقرة دراسة موضوعية طالب راجي قالالت —
جامعة مؤتة

 -6سنة التداول في القرآن الكريم تفسير موضوعي" /الطالب سالم جرادت —
ماجستير  -جامعة مؤتة

-9آيات التفضيل واالصطفا في القرآن دراسة موضوعية الطالب علي البطوش—
ماجستير  --جامعة مؤتة

-6أيات الحكم والقضا

26

طالب دانا بركات /ماجستير -/جامعة مؤتة

27

-16الفاصلة القرآنية في آيات الحكم والقضا

/ماجستير–/طالب عماد — جامعة

مؤتة
 -11الجمال في القرآن الكريم " دراسة موضوعية " محمد جمعة أحمد العمراني—
ماجستير /-جامعة مؤتة
-12المحاسبة والحساب في القرآن الكريم طالب حمود الشمري — —ماجستير -
جامعة مؤتة

-11القيادة والجندية في القرآن دراسة موضوعية /ماجستير/طالب صالح الرويلي
—ماجستير  -جامعة مؤتة

— 11آيات الشفاعة في تفاسير الفرق دراسة داللية /رسالة ماجستير /عبير العنزي

—/ماجستير  -جامعة مؤنة

-10أقسام واضح الداللة في القرآن الكريم –دراسة داللية — رسالة ماجستير-
الطلبه نور الجهني ——ماجستير  -جامعة مؤنة

 — 16مقومات نهضة األمة اإلسالمية عند محمد الطاقر بن عاشور في تفسير
التحرير والتنوير /رسالة ماجستير /الطالب دليل الشمري /جامعة مؤتة_

 -16اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب" المناسبات في سورة الحجرات،

ق ،الذاريات من خالل التفسير الكبير لفخر الدين الرازي قسم أصول الدين /كلية
الشريعة والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة 2616-2616/

 -19اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب"تفسير شفا الصدور ألبي بكر
النقاش األنبيا والحج دراسة وتحقيق ومقارنة /قسم أصول الدين /كلية الشريعة

والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة 2616-2616/

 -16اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب"المناسبات في سورة الزمر ،غافر
،فصلت والشورم من خالل التفسير الكبير لألمام فخر الدين الرازي جمعا ودراسة
ومقارنة/قسم أصول الدين /كلية الشريعة والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة

2616-2616/
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 -26اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب" كتاب شفا الصدور للشيخ أبي
بكر النقاش من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور دراسة تحقيقية مقارنة

/قسم أصول الدين /كلية الشريعة والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة -2616/

2616

 -21اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب" المناسبات من أول سورة االحقاف
ألى اخر سورة الفتح من خالل التفسير الكبير لفخر الدين الرازي جمعا ودراسة

ومقارنة /قسم أصول الدين /كلية الشريعة والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة
2616-2616/
 -22اإلش ارف على رسالة ماجستير موسومة ب" المناسبات في سورة اإلس ار من

خالل التفسير الكبير لفخر الدين الرازي جمعا ودراسة ومقارنة /قسم أصول الدين
/كلية الشريعة والدراسات إلسالمية /جامعة الشارقة  2616 -2616/مقدمة من
الطالبة قنا رياض عاشور

 -21اإلشراف على رسالة دكتوراه "أصول التعامل مع داللة ظاقر النص القرآن
وتطبيقاتها في تفسير البحر المحيط ألبي حيان " 2619-2616م/كلية الشريعة

والدراسات اإلسالمية /جامعة الشارقة مقدمة من الطالب مروان النقبي

 -21اإلشراف على رسالة دكتوراه " المناسبة بين االعتراض والسياق الموضوعي في
السور القرآنية " 2616-2619م/كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جامعة

الشارقة مقدمة من الطالبة ميادة عكاوي

 -20اإلشراف على رسالة دكتوراه " داللة النكرة في السياق القرآني وألرقا في تفسير
آيات المقاصد القرآنية " 2616-2619م/كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جامعة

الشارقة مقدمة من الطالبة سالمة المهيري

 -26اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في النص

الثاني

من جز قد سمع "  2626 /2619كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /جامعة
الشارقة مقدمة من الطالب مساعد نبيل خالد

28

29

 -26اإلشراف على رسالة دكتوراه موسومة ب "االبتال األسري في بيوت األنبيا
أنواعه ودالالته في رحاب القرآن "  2626 /2619كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية /جامعة الشارقة مقدمة من الطالبة عائشة أحمد معاذ حقي

 -29اإلشراف على رسالة ماجستير موسومة ب

المناسبات في سورة " لقمان " من خالل

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (ت  " )606جمعاً ودراس ًة و مقارن ًة /كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية /جامعة الشارقة مقدمة

 2626/2619من الطالب حسين معين

لالثا  :بعض الرسائل العلمية التي كنت عضوا في مناقشتها لطلبة الدكتورة

والماجستير

-1رسالة ماجستير بعنوان "ج از العمل في القرآن الكريم" مقدمة من للطالب عبدالله

بن سعيد المعمري /في جامعة آل البيت /بتاريخ 1666/9/6

 -2رسالة ماجستير بعنوان "األمة المسلمة في القرآن " مقدمة من الطالب محمد
جميل الوحيدي

في جامعة آل البيت ،بتاريخ 2666/1/12
 -1رسالة ماجستير دوافع العمل ومعوقاته في القرآن الكريم دراسة موضوعية
للطالب أحمد جابر المسكري 2666/1/10

 -1رسالة ماجستير ،بعنوان "منهج الشيخ الشعراوي في التفسير القرآن الكريم" مقدمة

من الطالبة رولى محمد محسن ،في جامعة آل البيت 2666/1/19،

-0رسالة ماجستير بعنوان محاجة أقل الكتاب كما وردتا في القرآن الكريم دراسة
موضوعية،للطالبة خزامى العيسى /جامعة آل البيت 2666/0/1/

-6رسالة ماجستير بعنوان تحليل األخطا المفاهيمية المتعلقة بأحكام التجويد
لدم طلبة كلية الشريعة بجامعة مؤتة في مادة لدم طلبة كلية الشريعة في مادة
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التالوة والحفظ المستوم األول  /للطالب راكان انصيرات  /كلية التربية /جامعة

مؤتة 2661/1/19

-6رسالة ماجستير بعنوان" الترقيب والترغيب في القرآن الكريم /للطالبة إيمان

بنت محمد الرجيبي ،جامعة آل البيت

2661/0/20

 -9رسالة ماجستير" ترجيحات اإلمام القرطبي في التفسير وعلوم القرآن" /الطالب
حمزه عياصرة  /الجامعة األردنية /للعام 2660

 -6رسالة ماجستير" اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم دراسة تأصيلية "/الطالب
عبدالله أبو السعود /الجامعة األردنية /للعام 2660

 -16رسالة ماجستير"القوه في القرآن الكريم" /الطالب محمد نزال الخوالده/جامعة

آل البيت2666/م

-11رسالة ماجستير"/الجانب الصوتي والصرفي والنحوي في قرأة ابن محيصن "
للطالب حسين البطوش  /جامعة مؤتة 2669/

 -12رسالة ماجستير "اإلعجاز التشريعي في آيات الطالق" للطالبة
أمامه

/الجامعة األردنية 2666/

-11رسالة ماجستير الطالبة"/لعب الدور في القرآن " الئقة العمري/جامعة آل
البيت 2666/1/1

-11رسالة ماجستير/اإلصالح االجتماعي في تفسير التحرير والتنوير الطالبة قالة
فائق جامعة آل البيت 2666/1/6/1/

-10رسالة دكتوراه في التفسير " /سنة التدافع في القرآن الكريم للعام " للطالب:
طالب عبد القادر الصرايرة /جامعة دمشق 2666م

 -16رسالة دكتوراه في التفسير"/أسلوبا التوكيد والحذف من أساليب القرآن وفنونه
البليغة في البرقان للزركشي " للطالبة خلود الحواري /جامعة اليرموك 2666/
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-16رسالة دكتوراه " الموازنة بين أبي حيان والسمين في تفسير سورة
البقرة".الطالب عمر البوريني 2666/6/1م  ،الجامعه األردنية

-19رسالة دكتوراه" جهود المفسرين في القرن السادس الهجري /الطالب حسن
النجار /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية /عمان /2612/1/2/

 -16رسالة دكتوراه /كش

الحقائق وشرح الدائق للشيخ برقان الدين محمد النسفي

دراسة وتحقيق للجز الثاني من سورة البقرة لنهاية السورة/الطالب خالد محمود

الحياري  /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان2612/1/29/م

 -26رسالة دكتوراه "أصول الجندية اإلسالمية في القرآن الكريم"الطالب علي أحمد
الرياحنه /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية /عمان 2612/0/ 29

 -21رسالة دكتوراه/جهود القاضي بدر الدين بن جماعة/الطالب عبد الغفور أغالم
عبد الغفور جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان 2612/6/16

 -22رسالة دكتوراه /جهود شمس الدين الكرامي في التفسير وعلوم القرآن في كتابه
الكوكب الدراري في شرح صحيح البخاري جمعا ودراسة  /الطالب أركان مال الله
عاصي /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية /عمان 2612/12/2

 -21رسالة دكتوراه /االتجاه البالغي في تفسير الدر المصون للسمين
الحلبي/الطالبه سعاد ابراهيم عرقات /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان

2611/1/21/م

-21رسالة ماجستير "جهود الشيخ محمد رشيد رضا في رد الشبهات غن القرآن
الكريم" /حسام الدين محمد بني سالمة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان

2611/6/12

 -20رسالة دكتوراه" التفسير اإلشاري في كتاب روح البيان إلسماعيل حقيقي
الموسوي تحليل ونقد " /الطالب اسماعيل حسين علي الفراجي جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية/عمان 2611/1/6
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 -26رسالة دكتوراه /االتصال اإلنساني في القرآن الكريم دراسة تأصيلية من واقع
حياة األنبيا عليهم السالم /الطالب مأمون حسن خالد جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية/عمان 2611/2/21م

 -26رسالة دكتوراه مظاقر تألير القرآن في قلوب سامعيه دراسة تحليلية موضوعية
الطالب سامر محمد المومني جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان26

-2611/1/

—29رسالة دكتوراه ألر الحديث الضعيف في كتب التفسير ،دراسة تطبيقية في
تفسير القرآن العظيم البن كثير  /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
/عمان2611/6/10/م
 -26رسالة دكتوراه " الشمولية في القرآن الكريم" /قحطان فيصل عيد فرحان
/جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/عمان 2611/9/21/م
-16رسالة دكتوراه بعنوان " البديهات في القرآن الكريم دراسة تحليلية" الطالب ابراهيم
الخطيب /جامعة العلوم اإلسالمية /عمان 2611/6/26/
 -11رسالة ماجستير بعنوان القناعة في القرآن الكريم  /جامعة مؤتة  /تاريخ
المناقشة 2610/9/11
 -12رسالة دكتوراه بعنوان دور األنبيا في بنا الحضارة اإلنسانية في ضو
القصة القرآنية دراسة وتحليل /عامر محمود عواد /16جامعة العلوم اإلسالمية/
عمان 2610/9/
-11رسالة دكتوراه بعنوان األقوال المذمومة في القرآن الكريم تحيال وتطبيقا ودراسة
/الطالب جهاد محمد عبد الرحمن /جامعة العلوم اإلسالمية /عمان 2610/6/6
 - 11رسالة ماجستير "الندا ب"يا أيها الذين أمنوا دراسة تفسيرية) الطالب فواز
فارس الطراونه  /جامعة مؤتة 2610/11/26/م

 10رسالة ماجستير "منهج اإلمام السخاوي في تفسيره تفسير القرآن العظيم/
الطلب محمد بن سليم العطوي جامعة مؤتة 2610/12/6/
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 16أسلوب التهديد والوعيد في القرآن الكريم ،الطالب نواف علي البطوش ،جامعة
مؤتة 2610/12/9

 – 16االنفرادات اللفظية دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية للسور القرآنية
دراسة تطبيقية من سورة الرحمن إلى نهاية المرسالت _الجامعة األرنية/

2616/1/1م
 -19عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في

سورة الحجروالنحل من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة ومقارنة/
اعداد الطالبة مريم الكندي /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة

الشارقة 2616/11/10

 -16عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في
سورة قود من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة ومقارنة /اعداد

الطالبه خوله قتهات  /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الشارقة

2616/11/16

 -16عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب" كتاب شفا
الصدور من تفسير القرآن الكريم للشيخ أبي بكر النقاش من سورة التوبة إلى
خاتمتها /الطالب عبدالله جوقر /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في

جامعة الشارقة 2616/1/6

 - 11عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب"المناسبات عند
القرطبي من خالل تفسيره الجامع ألحكام القرآن جمعا ودراسة ومقارنة/الطالب
أحمد الذباحي

2616/0/20

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الشارقة

 -12عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في

سورة األنبيا من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة ومقارنة /اعداد
الطالبة متاعب قيثم 2616/6/9
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 11عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في سورة
النمل من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة ومقارنة /اعداد الطالبة
أفراح عبد الله محمد 2616/0/6

 -11رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " المناسبات في سورة
القصص من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة ومقارنة /اعداد
الطالبة سلمى صالح 2616/0/16

 -10رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب " تراكيب نحوية
ودالالتها في النص

األول من الجز السابع عشر من القرآن الكريم  /اعداد

الطالبة نجاح ديب سمور 2616/0/16

 - 16رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير موسومة ب "" المناسبات من

سورة األعلى إلى سورة الناس من خالل تفسير الفخر الرزي  /جمعا ودراسة

ومقارنة /اعداد الطالبة منى شحادة 2626 /1/21
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