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  ١  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
 د .  سليمان محمد علي الدقور.أ.   االســـــــم  

   . أ
  .٧/١١/١٩٧٢الشوبك   تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  أصول الدين  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  ٢٠٠٥  جامعة اليرموك  فسير وعلوم القرآنالت  الدكتوراة  
  ١٩٩٧  األردنية  التفسير وعلوم القرآن  الماجستير  
  ١٩٩٤  األردنية  شريعة  البكالوريس  
  ١٩٩٠  وزارة التربية والتعليم  صالح الدين   الثانوية  
          
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
  الشريعة   التخصص العام  

  القرآنالتفسير وعلوم   التخصص الدقيق  

 القصص القرآني  -١  مـجاالت االهتمام  
 التدبر والتدريب على التدبر  -٢
 العمل اإلعالمي والرامج الدعوية  -٣
 دورات بناء اإلنسان وتنمية قدراته  -٤

  
  



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

  ٢  

  
    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  اهجه في القصص القرآنيعنوان الرسالة : اتجاهات التأليف ومن  
  مفهوم  يث عناهتمت الدراسة بالحديث عن اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني ، وقد تناولت الحد

  القصة القرآنية وأهم خصائصها وأهدافها ، وعن منهج القرآن في عرض أحداثها ز  
لقصص لق باسالمية وبخاصة ما يتعوقد عنيت الدراسة بالكشف عن اتجاهات المؤلفين في دراسة العلوم اإل  

  القرآني والتأليف فيه ،وبينت اختالف وتنوع هذه المناهج وذكرتها وحددتها جميعها .
  ترحا جا مقوقد اهتمت الدراسة بوضع أهم أسس ومعايير دراسة القصة القرآنية المنهجية ، كما وضعت منه  
  ة في الكشف عن أهدافها وقيمها .لدراسةالقصص القرآني دراسة تحقق لها الخدمة المطلوب  

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

قسم أصول  رئيس  
  الدين

  كلية الشريعة /الجامعة األردنية
  

٢٠١٢/٢٠١٣  

  كلية الشريعة /الجامعة األردنية  أستاذ مشارك  
  

٢٠١٢  

  كلية الشريعة /الجامعة األردنية  أستاذ مساعد  
  

٢٠٠٧  

  ٢٠٠٥  جامعة حائل/ المملكة العربية السعودية  أستاذ مساعد  

مدير مدرس و  
  مدرسة

  ١٩٩٥/٢٠٠٥  مؤسسة المنهل التربوية
  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  ٢٠١٢/٢٠١٣   قسم أصول الدين رئيس  

  ٢٠١٧ /٢٠١٦  عة، العام الجامعيعضو لجنة البحث العلمي في كلية الشري  

  م٢٠١٧ /٢٠١٦  عضو لجنة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة،  

  ٢٠١٤/٢٠١٥  عضو لجنة ورشات عمل متخصصة في رسالة عمان لطلبة الجامعة  

  ٢٠١٥/٢٠١٦    عضو اللجنة التحضيرية لليوم العلمي في كلية الشريعة  

  

  

  

    ر خمس سنواتآخ األبحاث العلمية المنشورة
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  ٣  

  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  

ددان   أ. د. سليمان الدقور   نة/ماليزيا الع رآن والس الم الق ريم /مع رآن الك ع الق ل م ة للتعام اء منهجي و بن ام   ٤و  ٣نح ع
 . منشور  ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧/
  

تعمال  أ. د. سليمان الدقور   ي اس ي ف لوب القرآن ة األس د  بالغ ات مجل س/ دراس دل (إذا) والعك دد  ٣٧(إذ) ب ار أ ١الع ي
 ، منشور ٢٠١٠

رف /   أ. د. سليمان الدقور   اب والتط ؤتمر اإلره بابهما،آثارهما،عالجهما /م ا ،أس رف معناهم و والتط الغل
 منشور  ٣١/٣/٢٠١٠ـ٢٨السعودية/

ادر المي  أ. د. سليمان الدقور   ى مص ة عل ي المحافظ رعية ف دابير الش ي الدراالت ة ف ة األردني ترك /المجل ات اه ، مش س
 ، مقبول للنشر . ٢٠١١ـ  ١٠ـ  ٣اإلسالمية /

  
رآن الحك  أ. د. سليمان الدقور   ابري"فهم الق اب الج ي كت راءة ف زول ؛ق ب الن ب ترتي ي حس يم" التعامل مع النص القرآن

 .٧المجلد  ٤د ، مقبول للنشر، العد ٢٠١٠ـ١ـ١٧المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية //
  

ة ة المعرف"النبوة " في القرآن ، دراسة في التأصيل المقاصدي والحاجة البشرية ، مشترك /إسالمي  أ. د. سليمان الدقور  
  .٦٩، منشور العدد  ٧/٤/٢٠١١، 

 ، منشور٢٠١١السياق في القصص القرآني في تفسير في ظالل القرآن، مشترك، مجلة مؤتة ،   أ. د. سليمان الدقور  
  

الم  أ. د. سليمان الدقور   وم اإلس ا  / ترك –ية العالقات بين المعنى التفسيري القديم والمعنى العلمي الحديث / مجلة العل ي
 . ١/١/٢٠١٣مقبول للنشر 

  
  . ١/٣/٢٠١٣نظرية الوحدة الموضوعية للقراءات القرآنية / مجلة جامعة القصيم العلمية /   أ. د. سليمان الدقور  

ة  مان الدقورأ. د. سلي   واني / مجل ابر العل ة ؛ لطه ج ات القرآني لة الدراس ي سلس ة ف ة والمنهجي  إسالمية البواعث الفكري
 .٧٢العدد  ٢٦/١١/٢٠١٢المعرفة /

٣-   
 ١/٧/٢٠١٣التفسير الموضوعي إشكالية المفهوم والمنهج / دراسات /  أ. د. سليمان الدقور  

  
  ٢٠١٤مجلة مؤتة  /تواترة وأثرها في اإلعجاز العلمي القراءات القرآنية الم  أ. د. سليمان الدقور  

  ٢٠١٥التفسير الموضوعي والترابطي والبنائي المفهوم والعالقات / دراسات /   مشترك مع مها الجيالني  

   ٢٠١٦األلفاظ التي انفردت بها سورة النبأ دراسة داللية موضوعية / دراسات  /  مشترك مع مصطفى حميدو  

  .٢٠١٦النفرة في القرآن _ دراسة داللية وموضوعية/ دراسات/  دقورأ. د. سليمان ال  

  ٢٠١٦الصالة في القرآن _ دراسة داللية موضوعية/ المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/  أ. د. سليمان الدقور  

  ٢٠١٦االستعارة التمثيلية عند اإلمام الطيبي _ دراسة نظرية تطبيقية/دراسات/  عمر الزعبيمشترك مع   

ة األردن  أ. د. سليمان الدقور   ة/ المجل ة األردني ي الجامع ير ف تير التفس ائل ماجس ا رس ي عالجته كاالت الت ي اإلش ة ف ي
 ( بحث مدعوم )٢٠١٧الدراسات اإلسالمية/

١-   
  
  
  

    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
  

  نوع المشاركة  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة
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  ٤  

 _مؤتمر "البيئة التعليمية للدراسات القرآنية 
  الواقع وآفاق التطوير"

جامعة الملك سعود في المملكة العربية 
 م.٤/٣/٢٠١٥_١السعودية بتاريخ 

  
  ورقة بحثية

الثامن لرابطة الصحافة  المؤتمر

 اإلسالمية
إسطنبول_ تركيا، بتاريخ 

  م.١/٢/٢٠١٤_١٣/١
  مشاركة وحضور

  ورقة بحثية  م.١٧/١١/٢٠١٣_١٢تركيا، بتاريخ   مجلة "حراء"الملتقى العلمي ل

 الملتقى العلمي لجامعة الجزائر

الجزائر، بتاريخ 

م.٣/٤/٢٠١٤_٣٠/٣  

  

  ورقة بحثية

ندوة "الثقافة والفكر اإلصالحي _ 

الجذور التاريخية واألسئلة 

 الراهنة"

وزارة الثقافة التونسية بتونس، بتاريخ 
  م.١١/٥/٢٠١٣_١٠

  ثيةورقة بح

مؤتمر "األسرة المسلمة في ظل التغييرات 
  المعاصرة"

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، بالتعاون مع
 وزارة التنمية االجتماعية في األدرن، بتاريخ

  م.٢٠١٣ /٤ /١١_٩

مشاركة ومراجعة 
  علمية

المشروع العلمي بعنوان "قواعد 

 التفسير دراسة وصفية موازنة"

  

 لقرآنية، عاممركز تفسير للدراسات ا
  م.٢٠١٦

  ورقة بحثية

  مؤتمر تدبر القرآن الكريم "أعالم ومناهج"
ة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وجامع
الحسن الثاني بالمملكة المغربية، بتاريخ 

  م٢٨/١٠/٢٠١٥_٢٧
  ورقة بحثية

الندوة العلمية لمختبر األبحاث والدراسات 
م: الحضارية بعنوان "تدبر القرآن الكري

  القضايا واإلشكاالت"

جامعة شعيب الدكالي المملكة المغربية، 
  م٣١/١٠/٢٠١٥_٣٠بتاريخ 

  ورقة بحثية

ندوة "أزمة اختيار موضوعات الرسائل 
  الجامعية في الدراسات القرآنية"

األردن / عمان، مركز بينات للدراسات 
  م١٢/٤/٢٠١٤القرآنية، بتاريخ 

  ورقة بحثية
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  ٥  

لماء األردن بعنوان المؤتمر األول لرابطة ع
"علماء الشريعة ودورهم في نهضة األردن 

  وبنائه"
  م١٥/٤/٢٠١٥_١٤بتاريخ األردن/ عمان، 

عضو اللجنة 
  التحضيرية للمؤتمر

الملتقى العلمي الثالث لجمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث بعنوان "منهجية 

  التعامل مع السنة النبوية"

تراث، جمعية الحديث الشريف وإحياء ال
بالتعاون مع الجامعة األردنية بتاريخ 

  م٢٤/٣/٢٠١٥

مشاركة ومراجعة 
  علمية وتحكيم

مؤتمر "المصحف الشريف ومكانتنه 
  اإلسالمية"

جامعة العلوم اإلسالمية، بتاريخ 
  م١٥/١٢/٢٠١١_١٣

  ورقة بحثية

مؤتمر"النص الشرعي بين األصالة 
  والمعاصرة"

 ،  بتاريخالجمعية األردنية للثقافة المجتمعية
  م٢٩/٤/٢٠١٢_٢٨

  ورقة بحثية

  
  
  

    الدورات التدريبية
  

  اسم الدورة والجهة المنظمة
  

  التاريخ

  م٢٠١٤  ب)وتيودورة "كلمة السر" / كلية الشريعة / الجامعة األردنية (مسجلة على قناتي في ي
 يفدورة "مهارات التدبر" / كلية الشريعة / الجامعة األردنية (مسجلة على قناتي 

  يوتيوب)
  م٢٠١٥

  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  دورات في إعداد الشباب (مركز آدم للتدريب) (مسجلة على قناتي في يوتيوب)
ث لبحودورة في "تدريب طالب الدراسات العليا في كلية الشريعة على إعداد الرسائل وا

  ٢٠١٥  العلمية (مسجلة على قناتي في يوتيوب)

  
  

    األنشطة التدريسية
  

  د الدراسية التيالمقررات والموا
  بتدريسها متق

 البكالوريوس
  

  كتوراهالد  الماجستير

       الثقافة اإلسالمية .١

       التفسير .٢

       التفسير التحليلي .٣

       علوم القرآن .٤

      المفسرينمناهج  .٥

       اللغة وأساليب البيان .٦

       القصص القرآني .٧

       التفسير التحليلي .٨
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  ٦  

       حقيقأصول البحث والت .٩

       مناهج المفسرين .١٠

       إعجاز القرآن .١١

       دراسات في تفاسير الفرق .١٢

       أثر القراءات في التفسير .١٣

       التفسير المقارن .١٤

       أصول التفسير .١٥

  
  

    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
  

  ريخالتا  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

  ٢٠٠٩  مؤسس في رابطة علماء األردن.عضو   .١

ف التوجيه واإلشراف على تأليف مباحث التربية اإلسالمية للصفوعضو لجان  .٢
زارة الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر، في و

  التربية والتعليم
٢٠١٧_  ٢٠١٣  

ج لمناهإلسالمية في إدارة امراجعة الكتب المدرسية لمادة التربية اعضو لجنة  .٣
  والكتب المدرسية لوزارة التربية والتعليم

٢٠١٦  

 تدقيق مالزم المصحف الشريف، الذي أشرفت عليه إدارة المناهجعضو لجنة  .٤
  والكتب المدرسية لوزارة التربية والتعليم

  
٢٠١٦  

لى عافظة المجلس العلمي لمعهد القراءات القرآنية التابع لجمعية المحعضو لجنة  .٥
  القرآن الكريم

  لغاية اآلن ٢٠٠٩من 

  لغاية اآلن ٢٠١٤من   الهيئة العامة لجمعية المحافظة على القرآن الكريمرئاسة  .٦

  لغاية اآلن ٢٠١٥من   اللجنة اإلعالمية المركزية لجمعية المحافظة على القرآن الكريمرئاسة  .٧

  ية اآلنلغا ٢٠٠٩من   مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريمعضو  .٨

  لغاية اآلن ٢٠١١من   رئاسة لجنة شؤون الموظفين العليا لجمعية المحافظة على القرآن الكريم .٩

  ٢٠١٦/  ٢٠١٥  التحضيرية لليوم العلمي في كلية الشريعة عضو اللجنة  .١٠
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  ٧  

  ٢٠١٥/  ٢٠١٤  ورشات عمل متخصصة في رسالة عمان لطلبة الجامعةعضو لجنة  .١١

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦  كلية الشريعة البرامج األكاديمية فيعضو لجنة  .١٢

  اإلعالم والتوجيه في كلية الشريعةعضو لجنة  .١٣
  

٢٠١٥/  ٢٠١٤  

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦  اإلعالم والتوجيه في كلية الشريعةعضو اللجنة  .١٤

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦  البحث العلمي في كلية الشريعةعضو لجنة  .١٥

  
    المنح والجوائز التي حصل عليها 

  
  التاريخ  ائزة ومكانهاالجهة المانحة للج  اسم الجائزة  

        
 


