بسم ﷲ الرحمن الرحيم
البيانات الشخصية

يسرى أحمد توفيق اليبرودي

اﻻســـــــم

اربد١٩٨٠/٤/١٢ -

تاريخ ومكان الميﻼد

الشريعة

الكلية

أصول الدين

القسم

المؤهﻼت الدراسية
التاريخ
٢٠١٢/١/٣١

٢٠٠٧/٨/٢٧
٢٠٠٣/٩/١٠
٢٠١٢/٨/١٤

الجهة المانحة لها

كﻠية الشريعة
والدراسات
اﻹسﻼمية  /ﺟامعة
اليرموك

الدرجة العلمية

التخصص

فﻠسﻔة التﻔسير
وعﻠوم القرآن

دكتوراه .

الجامعة اﻻردنية

التﻔسير وعﻠوم القرآن

ماﺟستير

ﺟامعة اليرموك

أصول الدين

بكالوريس

الجامعة اﻻردنية

التجويد والقراءات

الدبﻠوم

التخصص ومجاﻻت اﻻهتمام
الشريعة اﻻسﻼمية

التخصص العام

التﻔسير وعﻠوم القرآن

التخصص الدقيق

عقيدة ،اصﻼح اﻷسري ،التربية ،الطب البديل

مـجاﻻت اﻻهتمام

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  ١٥٠كلمة(

منهج العﻠيمي الحنبﻠي في تﻔسيره فتح الرحمن في تﻔسير القرآن.
بلد وسنة التخرج :اﻻردن في 25-01-2012.
هدفت هذه الدراسة الى بيان منهج اﻻمام القاضي والﻔقيه المؤرخ عبد الرحمن بن محمد
بن يوسف العﻠيمي المقدسي الحنبﻠي ،في تﻔسيره)فتح الرحمن في تﻔسير القرآن( ودراسته
من حيث منهجه في تﻔسير اﻵيات ،واﻻتجاهات التي اتبعها في التﻔسير ،والجوانب التي
تميز بها عن غيره من المﻔسرين ،وقد طبع هذا التﻔسير من قبل وزارة اﻷوقاف والشؤون
اﻻسﻼمية في دولة قطر اﻻولى بالعام ١٤٣٠ه٢٠٠٩-م.

السجل الوظيفي
التاريخ

جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

وزارة التربية والتعﻠيم

معﻠمة لمادة
التربيةاﻻسﻼمية

٢٠١٤-٢٠٠٩

واعظة

وزارةاﻷوقاف

٢٠١٤-٢٠١١

المنتدى العالمي
للوسطية في عمان
بانتداب من وزارة
اﻷوقاف من
الجامعة اﻷردنية

) (٢٠٠٩-٢٠٠٦

٢٠١٥-٢٠١٢
-٢٠١٥اﻵن

الجامعة اﻷردنية

مشرفة المركز
القرآني

محاضرة غير
متفرغة
محاضرة متفرغة

اﻷعمال اﻹدارية واللجان

التاريخ
15/9/2015_10/1/2016

مسمى العمل اﻹداري /اللجان والمهام
· منسقة لمادة التفسير.

 -٢٠١٥/٩/١٥اﻵن

عضو في الﻠجنة اﻻﺟتماعية

٢٠١٧/١٠/١٥

عضو ارتباط بين المكتبة العامة وكﻠية الشريعة في الجامعة اﻻردنية من

اﻷبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

"اﻻمن في ضوء القصة القرآنية" /بحث منشور في مجلة
الدراسات اﻷمنية الصادرة عن مركز الدراسات اﻻستراتيجية
لمديرية اﻻمن العام ،المملكة اﻻردنية الهاشمية ،العدد التاسع،
شعبان ١٤٣٥هـ  -حزيران ٢٠١٤م،
اسماء ﷲ الحسنى وقضية اﻻيمان بها كما جاءت في اول
سورة الحديد" \ بحث مننشور في المجلة اﻻردنية في
الدراسات اﻻسﻼمية ،في جامعة آل البيت ،المجلد )_(١٢
العدد) (٢شعبان ١٤٣٧هـ/حزيران ،٢٠١٦
السنن اﻻلهية في سورة العصر" بحث مقبول للنشر في مجلة
دراسات التي تصدر عن عمادة البحث العلمي ،في الجامعة
اﻷردنية،
مشاهد اﻷمن كما تنصورها القصة القرآنية""،بحث منشور
في المجلة اﻻردنية في الدراسات اﻻسﻼمية ،في جامعة آل
البيت ،المجلد) -(١٢العد ) (٤ربيع اﻷول ١٤٣٨هـ /كانون
اﻷول ٢٠١٦م

اسم الباحث )الباحثين(
د يسرى اليبرودي

د يسرى اليبرودي

د يسرى اليبرودي

د يسرى اليبرودي

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
نوع المشاركة

مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة

الدورات التدريبية

التاريخ
٢٠١٦\١٢\٢٨-٢٤
٢٠١٧ \٠٢\ 22-23
٢٠١٧-٠٣-٠٩
٢٠١٧-٠٣-٢٩
٢٠١٤\١٠\١١-١٣

اسم الدورة والجهة المنظمة
الورشة التدريبية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،الجامعة اﻻردنية
دورة الموارد التعﻠيمية المﻔتوحة ،الجامعة اﻻردنية
دورة تقييم تعﻠم الطﻠبة بغير اﻹختبارات )تقييم اﻷداء(  ،الجامعة اﻻردنية
دورة الباحث اﻷكاديمي ،الجامعة اﻻردنية
دورة المهارات الرئيسة لﻠتدريب ،المنتدى العالمي لﻠوسطية

اﻷنشطة التدريسية
الدراسات
العليا







البكالوريوس







المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها
عﻠوم القرآن الكريم
التﻔسير
الثقافة اﻻسﻼمية
التﻔسير التحﻠيﻠي
أصول الدعوة
التﻼوة والتجويد

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
التاريخ

اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

المنح والجوائز التي حصل عليها
التاريخ

الجهة المانحة للجائزة ومكانها

اسم الجائزة

