بسم هللا الرحمن الرحيم
الجامعة األردنية
مركز االعتماد وضمان الجودة

السيرة الذاتية
البيانات الشخصية

تاريخ ومكان الميالد

األستاذ الدكتور محمد أحمد الخطيب
 /1951إربد

الكلية

الشريعة

القسم

قسم أصول الدين

االســـــــم

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراة

التخصص

الشريعة
العقيدة والمذاهب
المعاصرة
العقيدة والمذاهب
المعاصرة

الجهة المانحة لها

الجامعة األردنية
جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية
جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق

العقيدة
العقيدة والمذاهب المعاصرة

مـجاالت االهتمام

الفرق واألديان

التخصص العام

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  150كلمة)

التاريخ

1974
1980
1983

تتناول هذه الرسالة الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي من خالل دراسة هذه
الفرق تاريخيا ً وعقائدياً ،حيث قسمت األطروحة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:
 -1الطائفة اإلسماعيلية ،حيث قسمت أيضا إلى قسمين األولى :نشأتها وتاريخها،
والثاني عقائدها وحكم اإلسالم فيها.
 -2الطائفة الدرزية ،وكذلك قسمت إلى قسمين :النشأة والتاريخ ،ثم العقائد وحكم
اإلسالم فيها.
 -3الطائفة النصيرية ،وبدأت بالنشأة والتاريخ ،وهناك باب تمهيدي عن أهم
األفكار والمبادئ التي تتفق هذه الفرق وهي التأويل الباطني والقضية.
وأخيرا ً تناسخ األرواح.

السجل الوظيفي
الوظيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

مساعد عميد
رئيس قسم العقيدة
والدعوة
عميد
نائب

كلية الشريعة /الجامعة األردنية
كلية الشريعة /الجامعة األردنية
كلية الشريعة /الجامعة األردنية

1989 - 1986
– 1989
1995 - 1992
1994

عميد

كلية الشريعة /جامعة الزرقاء األهلية

1999 - 1998

رئيس قسم أصول الدين كلية الشريعة /الجامعة األردنية

عضو هيئة تحرير مجلة هدي اإلسالم
عضو مجلس إدارة مركز تأهيل األئمة
والوعاظ
مجلس كلية الدراسات العليا
عضو
رئيس لجنة الدراسات العليا

– 2006
2008

وزارة األوقاف
األردنية

1988 - 1985
1989 - 1986

كلية الشريعة /الجامعة
األردنية
الشريعة /جامعة
كلية

1996 - 1995

الزرقاء
األهليةالجامعة
الشريعة/
كلية
األردنية

عميد

1999 - 1998
2017 – 2013

عضو مجلس إدارة معهد الملك عبد هللا الثاني وزارة األوقاف
إلعداد الدعاة

 – 2014لغاية
األن

جامعة آل البيت

 – 2014لغاية
األن

عضو هيئة تحرير المجلة األردنية في
الدراسات اإلسالمية
األعمال اإلدارية واللجان

1

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

عميد كلية الشريعة

التاريخ

2017 – 2013

األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث (الباحثين)

أ0د 0محمد أحمد
الخطيب
محمد أحمد
أ 0د0
الخطيب
محمد أحمد
أ 0د0

عنوان البحث والناشر والتاريخ

بحث بعنوان "العصمة بين اإلمام والفقيه عند الشيعة اإلمامية" .دراسات
1994بعنثثوان "الشثثعوبية" والزندقثثة وأثرهمثثا فثثي ظهثثور العقائثثد والفثثرق
بحثث
دراسات 1994
المنحرفة".
العصمة بين اإلمام والفقيه عند الشيعة
بعنوان "عقيدة
بحث
1994
دراسات
اإلمامية".
األرواح بين الحقيقة والخداع" .دراسات 1991
"تحضير
بعنوان
بحث

الخطيب
محمد أحمد
أ 0د0
الخطيب
محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنوان "عقيدة البعث واليوم اآلخر في الديانة اليهودية" .دراسثات/
أ 0د0
مجلد 22
الخطيب
عدد 1995 /6
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنوان "يوم القيامة في المسثيحية" .حوليثة كليثة الشثريعة /جامعثة
قطر /عدد 15
الخطيب
1997
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنوان "الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية".
الخطيب
محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنثوان "مفهثوم األلوهيثة وتطثوره فثي اليهوديثة .أبحثا اليرمثوك/
أ 0د0
1999
عدد /3
بحث /15
محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد مجلد
الخطيب
والكهانة في التثاريخ اليهثودي وأثرهمثا فثي العقيثدة
النبوة
بعنوان "
أ 0د0
اليهودية" .دراسات /مجلد 2000 /27
الخطيب
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحثثث بعنثثوان "بثثولس وعالقتثثه بتالميثثذ المسثثي" عليثثه السثثالم" .دراسثثات
2001
الخطيب
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنوان " التعصب والعنصرية في الكتب اليهودية المقدسة ".
مقدم للنشر في مجلة دراسات
الخطيب
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد بحث بعنوان" الحوار والتعاون مع األخر ".
الخطيب
أ0د 0محمثثثثثثثثثد أحمثثثثثثثثثد تناسخ األرواح وحكم اإلسالمية أصوله وأثاره
بحث في مؤتمر اإلستقامة واإلعتدال في إسالم أباد
الخطيب
المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة

2

نوع المشاركة

اإلسالم والغرب /جامعة اليرموك
قضايا السنة النبوية ومنهجية التعامل معها /المعهد
العالمي
اإلسالمي في الجامعات
للفكر اإلسالمي
تدريس الفقه

جامعة اليرموك
المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي
الزرقاء األهلية
جامعة

مشاركة

العلماء ودورهم في نهضة األمة

20081999
عمان

مشاركة

وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة

عمان 2003

مشاركة

الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة
األمة
منهجية اإلفتاء في عالم مفتوح

عمان 2004

مشاركة

الكويت 2006

مشاركة

نحو إسهام عربي إسالمي في الحضارة اإلنسانية
المعاصرة
الوسطية مشروع اإلنسانية الحضاري

عمان 2000

مشاركة

طرابلس -لبنان 2005

نحو مشروع نهضوي إسالمي

عمان 2008

مشاركة +
بحث
مشاركة

دور اإلعالم في تعزيز ثقافة الوسطية

البحث العلمي في كليات الشريعة بالجامعات
العربية  -واقع وآفاق

مشاركة+
طرابس /لبنان 2007
بحث
مشاركة +
استانبول 2013
بحث
الجزائر /جامعة الجزائر مشاركة
2013

اإلستقامة واالعتدال ودورهما في نهضة المجتمع
المسلم
البحث العلمي في كليات الشريعة بالجامعات
في وآفاق
العلماءواقع
العربية -
الوقاية من اإلرهاب والتطرف
دور

مشاركة +
إسالم أباد /باكستان/
بحث
2014
الجزائر /جامعة الجزائر مشاركة
2014
الرياض /جامعة األمير مشاركة

العالم العربي :إلى أين

مشاركة +
بحث
مشاركة

نايف 2015
االجتماع السنوي لجمعية كليات الشريعة في اتحاد
الجامعات العربية

الجزائر /جامعة الجزائر مشاركة
2015

االجتماع التاسيسي لشبكة المعاهد و الكليات الدينية فيينا 2015
والعربية
20162015
ألمانيا
ورشة ( الدراسات الغسالمية و االلتزام و البيئة
تركيا 2017
أخالقيةالقيم في المؤسسات التربوية من
مقاربة إدماج
مؤتمر
خالالألنشطة و البرامج المصاحبة
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مشاركة
مشاركة
مشاركة

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

األنشطة التدريسية
المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها

البكالوريوس

الدراسات
العليا
























الفرق اإلسالمية
مقارنة األديان
أصول اإليمان
عقيدة النبوات والسمعيات
عقيدة األسماء والصفات
مذاهب فكرية معاصرة
العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
اإلسالم /األوقاف

عضو هيئة تحرير مجلة هدي
عضو مركز تأهيل األئمة والوعاظ /األوقاف

التاريخ
1988 – 1985
1989 – 1986

العليا /كلية الشريعة /الجامعة األردنية

عضو مجلس كلية الدراسات
عضو لجنة الدراسات العليا /كلية الدراسات العليا /الجامعة
األردنية
عضو مجلس إدارة معهد الملك عبد هللا الثاني إلعداد الدعاة/
األوقاف
عضو هيئة تحرير المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/
جامعة آل البيت

2014
2014

المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها
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التاريخ
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