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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 د. سناء سميمان سالمة أبو صعيميك االســـــــم 
 1983عمان / الجويدة  تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكمية 

 قسم أصول الدين القسم 

 
    المؤىالت الدراسية

 
 التاريخ الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
 2004 الجامعة األردنية أصول الدين يوسالبكالور  
 2006 الجامعة األردنية التفسير  الماجستير 
 2012 جامعة العموم اإلسالمية العالمية التفسير وعموم القرآن  الدكتوراة 
     
 

  التخصص ومجاالت االىتمام
 
 أصول الدين التخصص العام 
 التفسير وعموم القرآن  التخصص الدقيق 

التالوة الموضوعي، التحميمي و التفسير  تفسير القرآن الكريم، اإلعجاز البياني، ت االىتماممـجاال 
 ، مناىج المفسرين، اتجاىات التفسير.التجويد والقراءاتو 
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 التفسير المقارن لسورتي آل عمران والنساء
 ممة(ك 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
  

والتطبيقي، أما الجانب النظري فتم بحثو النظري  تتناول الدراسة موضوع التفسير المقارن من حيث الجانب
آرائيم وأقواليم في تحديد مفيوم التفسير الوقوف عمى السابقين فيو و بإيجاز من خالل العرض لجيود الباحثين 

جانب التطبيقي الذي يمثل الدراسة العممية التطبيقية لمتفسير ثم الالمقارن وتوجيو األقوال وترجيح ما يؤيده الدليل، 
مواطن االختالف عند المفسرين في آيات وأىم أكثر الجانب العممي لمتفسير المقارن عمى ىذا تطبيق و  المقارن

اء وعرض آراء المفسرين ومناقشتيا، وذكر ما تحتممو اآليات من معان وآراء لم تذكر سورتي آل عمران والنس
، ثم بيان الرأي الراجح من األقوال أو بيان احتمال اآلية لجميع ما ذكر من أقوالد المفسرين وتوجيو ذلك عن

 واستبعاد األقوال المرجوحة.
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جية العمل وعنوانيا الوظيفة 

 إلى حينو2016 الجامعة األردنية/ كمية الشريعة أستاذ مساعد  
 2/2/2013-8/2/2011 الجامعة األردنية/ كمية الشريعة متفرغ عمى الماجستير محاضرة 

 1/2/2016-3/2/2013 الجامعة األردنية/ كمية الشريعة محاضرة متفرغة عمى الدكتوراة 

 2008/2011 وزارة التربية والتعميم معممة 

 2007/2008 وكالة الغوث الدولية / األنروا معممة  
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  اإلدارية والمجان  األعمال
 

 
  بحاث العممية المنشورة ألا
 

عنوان البحث والناشر  اسم الباحث )الباحثين(
 والتاريخ

 الدولة المجلة الحالة
عدد 
 النقاط

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 
خصوصية األحكام والخطاب 
 ألزواج النبي في سورة األحزاب

 ) منشور(

مجمة العموم 
 اإلسالمية

 2/العدد9المجلد
2014 

/ جامعة تركيا
 ىيتين 

 نقطة واحدة

رقم 
الم
 لف

 التاريخ الصفة مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام

 2014_2013 نسقم  تنسيق مواد التالوة والتجويد 1
 2013 عضو لجنة انتخابات كمية الشريعة 2

 2013 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 3

 2014 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 3

 2015 مشرف اإلشراف عمى رحمة العمرة لمطالبات 4

 2014 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 5

 2015 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 

 2014/2015 عضو لجنة انتخابات كمية الشريعة 6

 2016-2015 منسق تنسيق مواد التالوة والتجويد  8

 2016-2015 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 9

 2016\4\12 عضو لجنة تسميع القران الكريم لطمبة دكتوراه التفسير 10

 2017-2016 عضو بقات كمية الشريعةلجنة مسا 11

عضو  لجنة مسابقات كمية الشريعة 13
 االعالمي

2017-2018 

 2019 عضو لجنة انتخابات كمية الشريعة 14

 2019-2018 عضو لجنة مسابقات كمية الشريعة 15

 2019-2018 مقرر المجنة االجتماعية 16

 6/5/2019 عضو لجنة استحداث برنامج دبموم في أصول الدين 17
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 ) منشور( دراسة قرآنية -حقوق المرأة سناء سليمان أبو صعيليكد. 

 مجمة المنارة
، 22المجمد 

 2016/أ 3العدد

جامعة  –االردن 
 آل البيت

 نقطة واحدة

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 

منيج العكبري في كتابو )إمالء 
ما منَّ بو الرحمن من وجوه 

اءات في جميع اإلعراب والقر 
 القرآن(

 ) منشور(

مجلة بحوث  
 العلوم اإلسالمية

/4/العدد2المجلد
 م2018

تركيا/جامعة 
 أديامان

 نقطة واحدة 

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 
 باالشتراك مع د.فاتن الجغل

مشكالت تدريس مادة التالوة 
والحفظ في الجامعات األردنية 

 وحموليا/الجامعة األردنية نموذجا  

) مقبول 
 للنشر(

مجلة دراسات 
للشريعة 

 2019والقانون

األردن/ الجامعة 
 األردنية

 نقطتان 

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 

اآليات التي عرضت شخصية 
المرأة في سورة القصص دراسة 

 بيانية

) مقبول 
 للنشر(

مجمة جامعة 
 النجاح لألبحاث

/11العدد34مجلد
2020 

جامعة  فلسطين/
 النجاح الوطنية

 طة واحدةنق

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 

 االتجاه الالمنيجي في التفسير

) مقبول 
 للنشر(

مجمة الجامعة 
/غزة اإلسالمية

  2/العدد28مجلد
 م 2020

فلسطين، الجامعة 
 اإلسالمية/غزة

 نقطة واحدة

 سناء سليمان أبو صعيليكد. 
م المناسبة بين التقميد عم

 والتجديد

) مقبول 
 للنشر(

جرش  مجلة جامعة
األردن/ مجلة  2019

 جامعة جرش
 نقطة واحدة

 
   التدريبية الدورات

 
 

 اسم الدورة  
 

 التاريخ والجهة المنظمة نوع الدورة ومدتها

1 
مركز االستشارات/ الجامعة  ساعة 15دورة تدريبية  دورة فقه الحوار مع المخالف

 األردنية
11\6\2004 

 
–مؤسسة اليونسكو الدولية  ورة تدريبيةد ICDLرخصة القيادة الدولية للحاسوب 

 والتعليم وزارة التربية
2011 

6 
دورات تأىيل أعضاء ىيئة التدريس الجدد/ 

 سمسمة ورشات تدريبية 

 50ورشات  تدريبية 
 ساعة

مركز التنمية البشرية/ 
 الجامعة األردنية

11\9\2011-
3/10/2011 

7 
 دورة بديل التوفل للمحاضرين المتفرغين الراغبين

 في التحويل إلى رتبة أستاذ مساعد 
 7/9/2014 الجامعة االردنية –مركزاللغات دورة تدريبية 

16/10/2014 

كلية الملك عبد هللا الثاني/مركز  ورشة عمل حول التعميم االلكتروني  8
الجامعة  – الكفاءات الحاسوبية

 االردنية

3/5/2015 

االعتماد وضمان الجودة مركز  ورشة تدريبية أنا أحدث بياناتي بنفسي 9
 الجامعة االردنية –

2016 

 2018\10\23مركز االعتماد وضمان الجودة  ساعات3دورة تدريبية تعميم ميارات التفكير 10
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 الجامعة االردنية –

مركز االعتماد وضمان الجودة   ساعات 4دورة تدريبية  التعميم المدمج 11
 الجامعة االردنية –

25\10\2018 

12 
مركز االعتماد وضمان الجودة  ساعات3دورة تدريبية  هرات التفكير الناقد تعليم م

 الجامعة االردنية –
23\10\2018 

13 
التعلم اإللكتروني المتقدم: استخدام أنظمة االستجابة 

 الصفية)كلكرز( واألجهزة الذكية في التدريس
مركز االعتماد وضمان الجودة  ساعات 3دورة تدريبة 

 نيةالجامعة االرد –
20\10\2018 

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسيا
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   مادة التالوة االستدراكية 
   1مادة التالوة والتجويد  
   2مادة التالوة والتجويد  
   3مادة التالوة والتجويد  
   عموم قرآن 
    
 

  ضوية في الييئات والجمعيات العممية المينيةالع
 
 اسم الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ

 2019 عضو رابطة عمماء األردن 
عضوية التحكيم في مسابقة الدكتور أحمد الحوراني لتالوة القرآن الكريم عمى  

 مستوى الجامعات األردنية/ جامعة عمان األىمية/ السمط
2017 

   
 

  المنح والجوائز التي حصل عمييا 
 
 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسم الجائزة 
 جائزة البحث المميز 

جائزة التفوق العممي)المخصصة لألول 
 في الدراسات العميا(

 وزارة التعميم العالي
 الجامعة األردنية

2006 
2006/2007 
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