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    التخصص وجماالت االهتمام
  
  أصول الدين -الشريعة  التخصص العام  
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راه ان ومل رسالة ال     ع
  
  كلمة)  ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (يف حدود عنوان و   

  عنوان الرسالة:( مظاهر النهضة احلديثية يف األندلس)   
ط سالمي، وإىل سقو لفتح اإلامنذ  إىل األندلس وعلومه دخول احلديث النبوي الشريفلرسالة تصورًا علميًا دقيقًا عن ت اقدم  

 -٩٢رق(لتتلمذ على املشا: مرحلة ألوىلاها حيث ّمت تقسيم هذه املدة الزمنية إىل ثالث مراحل، املرحلة آخر معاقل املسلمني في
، ندلسشرة السنة يف األنقهية يف س الفس، مث دور املدار ندل يف دخول السنة النبوية إىل األهـ) واشتملت على أثر التابعني٢٣٧
بشكل  ب العلم واحلديثشرق للطل املمدرسة اإلمام األوزاعي ومالك  رضي هللا عنهما، وجهود األندلسيني يف الرحلة إىل ومها:
ً خاص َ ومكا م عددًا وزما ملدرسة  : مرحلة التأسيسانيةالث رحلة. املدريسهاإدخال الكتب، وت، مث جهودهم يف ، وأمناط رحال

 لد يفبقي بن خمو القرطيب،  وضاححيث ّمت إبراز جهود مؤسسي مدرسة احلديث يف األندلس حممد بن  هـ)٤٢٢ -٢٣٨( احلديث
 لرحلة والتدريس،اا يف دمهة، وجلعلى عداوة فقهاء املالكي ألندلس، ونصرة أويل األمر هلمايف اإبراز أسس مدرسة احلديث 

غري   األندلسر علمية يفحواضدة عمها يف األندلس، وظهور تالميذانتشار و   إدخال كتب الرواية يف األندلس،ويف والتأليف،
جة ،، مثل: طليطلةتدرسه احلديث وعلومه قرطبة -٤٢٣(داعاالزدهار واإلب ة: مرحلةثالث. املرحلة الوسرقسطة وغريها ،وتطيلة ،و
، وأهم د تدريسية مميزةموا جبهو ين قار احلديثية يف األندلس، وأبرز احملدثني الذحيث نبهت الرسالة على أبرز احلواض هـ)٨٩٧

ة روز مالمح الرحلشرق، وباء امل، واليت تفوقوا يف بعضها على علمجماالت إبداعهم يف التأليف يف احلديث النبوي وعلومه
ور بسبب سقوط الثغ األندلس دثيحممن هاجر من ق، وأثر مدرسة احلديث األندلسية، و الداخلية، والعزوف عن الرحلة إىل املشر 

   اإلسالمية يف مدرسة احلديث يف املشرق، واملغرب العريب.
      

    السجل الوظيفي 
  

ا  الوظيفة     التاريخ  جهة العمل وعنوا

  اآلنوإىل  -م٢٠١٧  قسم أصول الدين -كلية الشريعة  -اجلامعة األردنية  أستاذا   

التفرغ  -أستاذًا مشاركاً   
  علميال

  قسم أصول الدين -كلية الشريعة  -جامعة آل البيت
  

  م٢٠١٥-٢٠١٤

  م٢٠١٦-م٢٠١١  قسم أصول الدين -كلية الشريعة  -اجلامعة األردنية  أستاذًا مشاركاً   

  م٢٠١٠-٢٠٠٩  قسم أصول الدين -كلية الشريعة  -اجلامعة األردنية  أستاذًا مساعداً   

  غاً  متفر حماضراً   
  
  

  م٢٠٠٨-٢٠٠٧  قسم أصول الدين -الشريعةكلية   -اجلامعة األردنية

  م٢٠٠٦-٢٠٠٥  قسم أصول الدين -كلية الشريعة  -اجلامعة األردنية  حماضراً غري متفرغ  
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    األعمال اإلدارية واللجان 

  
  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان واملهام  

  م٢٠٠٧-٢٠٠٦  األردن -ألوقافلة هدي اإلسالم، وزارة اكتابة عدة ملقاالت يف جم  -  

ليف كتاب الثقافة اإلسالمية -     م٢٠٠٨  عضو جلنة 

ت جملس الطلبةعضو  -     م٢٠٠٩  كلية الشريعة.  –جلنة انتخا

  م٢٠١٠-٢٠٠٩  كلية الشريعة.  –واليوم العلمي  ات،جلنة املؤمتر عضو  -  

  ) حنيالصحي عممل ني . حنو منهجية علمية للتعاجلنة  مؤمتر:( االنتصار للصحيح عضو -  
  

  الصحيحني

  م٢٠١٠

ت جملس الطلبة -     م٢٠١٠  كلية الشريعة.  –عضو جلنة انتخا

  م٢٠١٠  ردن األيفعضو جلنة التنسيق مع منتدى الوسطية لعقد مؤمتر: الواقع الديين  -  

  م٢٠١١  جامعة)ة للام كلية الشريععضو جلنة احتفالية:( مرور أربعني عاماً على انضم -  

    كلية الشريعة.  –نة املؤمترات، واليوم العلمي عضو جل -  

  م٢٠١٢  عضو جلنة تطوير خطط ومناهج الدراسات العليا. -  

  م٢٠١١  مسؤول الرحلة العلمية لكلية الشريعة إىل العمرة. -  

 ناصريامل . عليتسجيل حلقات إذاعية مع د. أجمد قورشا، ود. وائل عربيات، ود -  

  

  م٢٠١١

  م٢٠١١   ت اجتماعية يف وكالة األنباء األردنيةكتابة عدة مقاال  -  

مج( يف رحاب اإلسالم) إذاعة القرآن الكر -     م٢٠١٢ ألردنا -ميتقدمي عدة حلقات يف بر

لس األعلى للشباب ومنتدى الوسطية   ة بني  اهلو جتسري(ورشة عمل حول:  -مدينة جرش -ا

  األجيال)

  م٢٠١٢

لس األعلى للشباب     م٢٠١٢  )ورشة عمل حول: (الشباب والتغيري -جامعة جرش -ا

لس األعلى للشباب     م٢٠١٢  عمان) سالةورشة عمل حول: (مضامني ر  -مديرية شباب جرش -ا
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لس األعلى للشباب   لى كيان عخدرات امل ورشة عمل حول: (خماطر -مديرية شباب املفرق -ا
  األسرة)

  م٢٠١٢

لس األعلى للشباب   ت م -ا تمعي لعنف ال: (اورشة عمل حو  -نشية بين حسن مديرية شا
  صوره وخماطره)

  م٢٠١٢

  م٢٠١١  ممثل القسم يف جملس الكلية -  

  جلنة املؤمترات، وجلنة اليوم العلمي. عضو -  
  

  م٢٠١٢

  م٢٠١٢  ي) اليوم العلماإلصالحعضو جلنة ملتقى:( طالب الشريعة، ودوره يف  -  

  م٢٠١٤-٢٠١٣  المية.عضو جلنة امتحان الثقافة اإلس -  

  م٢٠١٤-٢٠١٣  عضو جلنة معادلة املواد يف قسم أصول الدين -  

ليف كتاب: احلديث التحليلي، جلمعية احلديث الشريف،  -   اث ء الرت إحياو عضو جلنة 
  اإلسالمي

  م٢٠١٥

  م٢٠١٥  ظهراً  -التدريس يف مسجد اجلامعة -  

  م٢٠١٦  ة الشعوب اإلسالمية إىل العمرةل عمر مسؤو  -  

-ية الشريعةكلاب)  الرهعضو جلنة تقييم أحباث مؤمتر:(دور الشريعة واإلعالم يف مكافحة ا -  
  جامعة الزرقاء األهلية.

  

  م٢٠١٦

  م٢٠١٦  عضو جلنة الشعوب اإلسالمية -  

  م٢٠١٨-٢٠١٧  عضو جلنة الشعوب اإلسالمية -  

  م٢٠١٨-٢٠١٧  اطر الكليةعضو جلنة خم -  

  م٢٠١٨-٢٠١٧  ديث الشريفرئيس شعبة احل -  

  م٢٠١٨-٢٠١٧   (بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه)رئيس جلنة تطوير خطط كلية الشريعة-  

  م٢٠١٩-٢٠١٧  رئيس شعبة احلديث يف قسم أصول الدين-  

  م٢٠٢١-٢٠١٨  رئيس جلنة الشعوب اإلسالمية-  

  م٢٠٢١-٢٠١٨  كليةعضو جلنة البحث العلمي ال-  

  م٢٠٢١-٢٠١٨  الكفاءة للدكتوراهوامتحان  -ل للماجستريالشامامتحان عضو جلنة -  

  ٢٠٢٠-٢٠١٩  واملناقشة /ديد من رسائل املاجستري والدكتوراهالعاإلشراف على -  

  م٢٠٢١ -٢٠٢٠  جملس اجلامعةمندوب كلية الشريعة يف   
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رة ة ال اث العل ات األ     آخ خ س
  

  ( اح اح (ال خ   اس ال ار اش وال ان ال وال   ع

د رش     د. م
  
  

، ٢٢لد:املنارة، ا جملة ورشحر  دراسة نقدية يف كتاب:( السنة النبوية، والسنة النبوية رؤية جديدة) حملمد
  م٢٠١٦، ٣العدد:

، ود. أ.د م     د رش
ر   خال ال

 -يوليو -)٣٦د(العد -وة أدماتجمل، دراسة نقدية –الشمالية الشرقية اململوكي من البادية  نقشان من العصر
  م٢٠١٧

د رش   لد( جملة مؤتة للبحوث والدراسات، مصطلح ليس بشيء عند ابن معني دراسة مقارنة،  أ.د م ) ٣لعدد(ا) ٣٣ا
  م٢٠١٨

د رش   ، ود. أ.د م
ش   راما أب 

لة األردنية يف الدراسات اإلسالمي بن معني: (حديثه ليس بشيء)قول ا   ٢٧/٢/٢٠١٨لبيت، آل ا –ة ا

، ود.   د رش  أ.د م
ار ى ال   ع

 -١ددالع -٤٦جملد  ،ابة، ومل يذكرهن ابن حجر يف اإلصالصحابيات اللوايت ذكرهن الرعيين يف اجلامع
  م٢٠١٩

، م . دأ   د رش
: م رائ اح   وال

ملؤمتنشر يف ع،يف خدمة احلديث النبوي وعلومه (Graphics) توظيف تقنية اجلرافيكس ر دد خاص 
  م٢٠١٩

، د.    د رش أ.د م
ة عاف حان ال   س

ه،  واة في تار اء ال أس علقة  اده األحادي ال ار م إي راسامقاص ال لة ال ت م
ةاإلس ة، ا -الم :لغ د:٢٨ل   م٢٠٢٠، ٢، ع

، ود.    د رش أ.د م
اعاتمع    ال

ع ح وال ه في ال ه راسات اإلساب قانع، ومالمح م لة ال ةيل، م ة، ا -الم :غ ل ، ٢٨ل
د:   م٢٠٢٠، ٢ع

  
  

ة وات العل ات وال ت ة في ال ار     ال
  
ريخ انعقاده   اسم املؤمتر واجلهة املنظمة     شاركةامل نوع  مكان و

ث حو مؤمتر "قضا معاصرة يف الشريعة والب -  
دنية ألر اة الشرعية والقانونية يف ماليز واململك

  كلية الشريعة.  -اهلامشية

  احلضور  م٢٠٠٨ -اجلامعة األردنية
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وق  سيفمي أداء خرجيي كلية الشريعة ندوة تقو  -  
  كلية الشريعة  -العمل

  احلضور  م٢٠٠٨ -ألردنيةاجلامعة ا
  

  .ةكلية الشريع  -متر االنتصار للصحيحنيمؤ  -  
  
  

  عضو جلنة  م ٢٠١٠-األردن  -اجلامعة األردنية   

عة شريلاكلية   -مؤمتر الواقع الديين يف األردن -  
  لتعاون مع منتدى الوسطية

  عضو جلنة  م٢١٠-عة األردنيةاجلام

ة و ند -السنة النبوية، واستشراف املستقبل -  
  احلديث العاملية

 - ديب –دراسات العربية واإلسالمية كلية ال
  م ٢٠١١

  ومعقباً  -حثاً ◌َ 

د عهم -رؤى تربوية إسالمية الواقع والطموح -  
   الدراسات اإلسالمية

  حثاً   م ٢٠١٢ -األردن -جامعة آل البيت

ت كلية الدراسا  -مؤمتر اإلسالم والسالم -  
  اإلسالمية

  

  حثا  م٢٠١٢-لسعودية ا -جامعة الدمام

ة ليك  -ة النحو بني املوروث واملستجداتنظري -  
  اآلداب

  حضوراَ   م ٢٠١٥ -األردن -جامعة آل البيت

اخلطاب اإلسالمي واقعه، ومضامينه،  -  
  كلية الشريعة  -وآفاقه

  حثاً   م ٢٠١٥-ن األرد -اجلامعة األردنية 

 كلية  -ناإلعالم اإلسالمي بني الشريعة والقانو -  
  الشريعة

  حضوراً   م٢٠١٥-األردن -ةجامعة الزرقاء األهلي

ملتقى مجعية احلديث الشريف، وإحياء  -  
  كلية الشريعة  -الرتاث

  معقباً على ورقة علمية  م ٢٠١٦-األردن  -اجلامعة األردنية 
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 -اباإلره مكافحة دور الشريعة واإلعالم يف -  
   -كلية الشريعة

  حمكماً لألحباث  م٢٠١٦-األردن -جامعة الزرقاء األهلية

  احلضور  م٢٠١٧ -اجلامعة األردنية   ة كلية الشريع  -املصارف اإلسالمية مؤمتر-  

جامعة الزعيم صباح  –اسطنبول  -تركيا  رةعاصملاملؤمتر الدويل: السنة يف الدراسات ا -  
  م٢٠١٩/ ١٤/٧ -١٠/٧الدين(

  مشارك ببحث-

ضة والتنمية املستدامة-     مشارك ببحث-  م٧/٦/٢٠١٩ -اجلامعة اهلامشية -األردن  مؤمتر الر

  -٣٠(-اجلامعة األردنية -عمان -األردن  ةعياملؤمتر الدويل: مستجدات العلوم الشر  -  
  م)٢٠١٩/ ٣١/٧

  مشارك ببحث

-اجلامعة األردنية -عمان -األردن  ناملؤمتر التاسع للبحث العلمي يف األرد-  
  م١٩/١١/٢٠١٩

  احلضور

  
ة ر ورات ال     ال

  
  اسم الدورة واجلهة املنظمة  

  
  العام الدراسي

  م٢٠٠٦  ) I.C.D.Lشهادة القيادة الدولية للحاسوب(  -  

  م٢٠١٠  دورة:( اخلرائط الذهنية) -  

  م٢٠١٠  دورة: ( القياس والتقومي) -  

  م٢٠١٠  شو) -دورة: (الربو -  

  م٢٠١٧  إعداد االختبارات احملسوبة-  
  م٢٠١٩ /٢٠١٨  ورشة عمل التعليم املدمج  
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  م٢٠١٩ /٢٠١٨  ردنيةضمان اجلودة للربامج األكادميية يف اجلامعة األورشة عمل اجراءات   
دة مشاركة الطلبة     م٢٠٢٠ /٢٠١٩  دورة التدريس التفاعلي وز
  م٢٠٢٠ /٢٠١٩  دورة استخدام انظمة كلكرز يف التدريس  
  م٢٠٢٠ /٢٠١٩  مهارات البحث العلمي  
  م٢٠٢٠-٢٠١٩  أخالقيات مهنة التدريس   
مج سالستطبيقات أول      م٢٠٢٠ /٢٠١٩  نت،ك ل دسفذة تعليمية عربية لعمل فيديو تعليمي( بر

  
  

ة ر ة ال     األن
  
   اليت الدراسية واملواد املقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  العليا
    *  الثقافة اإلسالمية -  
    *  واألخالق ،اهلدي النبوي يف األدب-  
    *  احلديث التحليلي-  
    *  اجلرح والتعديل -  
    *  أحاديث الصحيحني-  
    *  مناهج احملدثني-  
    *  علوم احلديث-  
    *  مناهج الدعوة، وأساليبها  -  
    *  ودراسة األسانيد ،التخريج-  
   *  علوم احلديث-  
   *  السرية النبوية-  
   *  أحاديث األحكام -  
   *  أصول البحث يف أصول الدين -  
 *    احلديث التحليلي-  
  *    رجال احلديث علم -  
  *    والتحقيق ،أصول البحث-  
  
  
  
  

  *    جلرح والتعديلا -

  *    نقد احلديث عند األصوليني  
  احلديث أصولدراسات يف   

  
  *  



دة  ان ال اد وض ة                 م االع ات ة ال ذج ال ة            ن امعة األردن  ال

 

٩ 
  

  *    اللغة يف احلديث  
  *    التجديد يف السنة النبوية  
        
        
        

    العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية املهنية
  
ااسم      اهليئة واجلمعية العلمية املهنية ومكا

  
  التاريخ

  م٢٠٠٧  ليمالتععضو مناهج الرتبية اإلسالمية، مديرية املناهج، وزارة الرتبية و  -  
  م٢٠٠٩  عضو منتدى الوسطية -  
  م٢٠١٤  األردن -عمان -الرتاث اإلسالميعضو مجعية احلديث الشريف وإحياء  -  
  م٢٠١٥  األردن -املفرق -يةعضو مجعية صندوق زكاة املنش -  
  م٢٠١٥/٢٠١٦  املفرق  -مدير فرع مجعية احلديث الشريف، وإحياء الرتاث اإلسالمي-  
  م٢٠١٩/ ٢٠١٧  ن عازب اخلرييةعضو جلنة مجعية الرباء ب-  
  م٢٠١٩/ ٢٠١٧  عضو ملتقى النهضة للثقافة والتعليم  
دة واالبداع     م٢٠١٩/٢٠٢٠  عضو اجلمعية األردنية للبحث العلمي والر
  ٢٠٢٠  ء بن عازبعضو جلنة مسجد الربا  
  ٢٠٢٠  عضو جلنة مسجد الرسول اإلمني  

  
ها  ل عل ي ح ائ ال ح وال     ال

  

ة   ائ انها  اس ال ة وم ائ ة لل ان هة ال خ  ال ار   ال

        
        
        
        

  
 


