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  الشريعة  الكلية  
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        المؤهالت الدراسية
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    التخصص ومجاالت االهتمام

  
  ول الدينأص  التخصص العام  

  العقيدة والفلسفة  التخصص الدقيق  

 ذاهبالعقيدة اإلسالمية(علم الكالم)، الفرق اإلسالمية، الم  مـجاالت االهتمام  
الفكرية المعاصرة، الدعوة، األديان، األخالق، التصوف 

  .اإلسالمي، الفلسفة اإلسالمية
  

    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
  
  كلمة) ١٥٠اه (في حدود ملخص رسالة الدكتورعنوان و  

    
  )(الحب اإللهي بين الفكر اإلسالمي والالهوت المسيحي دراسة مقارنة  

اشتملت الرسالة على فصل تمهيدي وثالثة أبواب؛ أما الفصل التمهيدي فيشمل        
خمسة مباحث وهو عبارة عن: مقدمات في الحب ضرورية للتعرف إلى مفهوم 

ابه واستحقاق هللا تعالى له، وتأمالت في الحب من الحب البشري، ومراتبه، وأسب
منظور إسالمي، مع نبذة تاريخية عن الحب في الفلسفة اليونانية.  ثم كان الباب 
األول: عن الحب اإللهي في الفكر اإلسالمي، وشمل ثمانية فصول، الفصل األول: 

، أما الفصول في إثبات الحب اإللهي في الكتاب والسنة واإلجماع وفيه ثالثة مباحث



  ١  

الستة التالية: فشملت مفهوم الحب اإللهي عند: المفسرين، والمحدثين، والمتكلمين، 
والفقهاء، والفالسفة المسلمين، والصوفية، وفي كل فصل منها مبحثان: األول: في 
بيان مفهوم حب العبد  تعالى، والثاني: في بيان مفهوم حب هللا تعالى للعبد عند كل 

ف العلماء المسلمين المذكورين آنفا، والفصل الثامن كان في صنف من أصنا
مبحثين: عن أسباب وعالمات وآثار الحب اإللهي.  أما الباب الثاني: فكان عن الحب 
اإللهي في الالهوت المسيحي، ويشمل ثالثة فصول، وقد حرصت على الرجوع إلى 

كما هو عندهم  الكتاب المقدس وإلى كتب المسيحيين أنفسهم للتعبير عن حبهم
بموضوعية، ولم تكن هناك حاجة إلى التفريق بين مفهوم حب العبد  وحب هللا 
للعبد في المسيحية؛ ألنه مفهوم مشترك عندهم العتقادهم بتأنس اإلله وتأليه اإلنسان، 
فذكرت في الفصل األول: نصوص الحب اإللهي في الكتاب المقدس بعهديه 

ث، ثم أوضحت في الفصل الثاني: فكرة الهوتية عامة ورسائله؛ وذلك في ثالثة مباح
عن الحب اإللهي عند المسيحيين، ثم خصصت الفصل الثالث: في ثالثة مباحث 
لشروح أبرز الالهوتيين المسيحيين لهذه المحبة. ثم جاء الباب الثالث واألخير: لعقد 

صلين: الفصل المقارنة بين اإلسالم والمسيحية في هذا الموضوع، وشملت المقارنة ف
االول: المقارنة من حيث الجانب النظري وتحته أربعة مباحث، والفصل الثاني: 
المقارنة من حيث الجانب العملي للمحبة اإللهية في اإلسالم والمسيحية وتحته ثالثة 

  مباحث، ثم كانت الخاتمة التي اشتملت على أهم نتائج الرسالة ثم التوصيات.
 محبةالمقارنة الى وجود بعض أوجه االتفاق في ال وقد توصلت الرسالة من خالل

وقد  اإللهية بين اإلسالم والمسيحية، وإلى وجود بعض أوجه االختالف بينهما،
قدي تعددت أوجه االختالف فشملت: االختالف في المصدر والمفهوم واألساس الع

ية حمسيوالمنهج والهدف والوسيلة والسلوك والتطبيق العملي للمحبة، هذا وإن ال
اء اإلعف يتم بالرغم من تحريفها إال أن أناجيلها دعت إلى المحبة وحفظ الوصايا، فلم

  والتبرير والتحرر الطقسي والخلقي اال على لسان بولس. 
ة ف دعوة المحب ماوية، ف الة س ف رس ل التحري لها قب يحية أص ا ومهما يكن فإن المس يه

 الحاجة ية إنسانية نحن في أمس_بعيدا عن تعلقها بالعقائد المسيحية _ هي دعوة فطر
ر ا ي نش يحية ف الم والمس ين االس اق ب ب االتف راز جوان ا وإب ة إلى التركيز عليه لمحب
ع  ي م اني الراق ايش اإلنس ة التع راز أهمي الى، وإب ة  تع انية والمحب ر، ااإلنس آلخ

ا، وإن والتركيز على نقاط االتفاق عوضا عن التركيز على الخالفات والنزاعات بينن
د إال كم ا التعب ة؛ فم وة محب ي دع ا ه الم جميع الة والس يهم الص ل عل وة الرس ال دع
ان إب ين األدي وار ب ن الح ب م راز الخضوع والطاعة مع كمال المحبة. ذلك أن الواج

ر ا ونش الى جميع ق هللا تع ة لخل ى المحب دعوة إل ي ال دينين ف يل التشابه بين المت ة الفض
دعوة  ون ال ى أن تك ة، عل رك الرذيل ة عوت ة مطبق ة حقيقي وة فعلي ة دع ى المحب ى إل ل

ّس الح ي أم ا ف ق. وإنن ة أرض الواقع، ال أن تكون مجرد شعارات فارغة بال تطبي اج
ر  ض النظ دينين _بغ ع المت ود جمي ونحن في هذا العصر بشكل خاص إلى توحيد جه

الم يعم الس الى ل اد هللا تع ين عب ة ب ى المحب ق معن ل تحقي ن أج اتهم_ م ن ديان م  ع وتع
دا ا لت ر جميع ى عونا إللسعادة للجميع. وإن صلة الرحم اإلنسانية التي تجمع بني البش

  التراحم بيننا ونزع العداوات والمشاحنات.
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    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية   أستاذ مشارك  
  ية المتحدةالقانون، جامعة االمارات العرب

  الى االن ٨/٢٠١٨

 –م ٨/٢٠١٤  كلية الشريعة، الجامعة األردنية  أستاذ مشارك   
٧/٢٠١٨  

  م٧/٢٠١٤ -٢٠٠٨  كلية الشريعة، الجامعة األردنية  أستاذ مساعد  

 – ٩/٢٠٠٧  كلية الشريعة، الجامعة األردنية  محاضر متفرغ  
  م٨/٢٠٠٨

  م٦/٢٠٠٧-٢/٢٠٠٧  نيةكلية الشريعة، الجامعة األرد  محاضر غير متفرغ  

  االن -٢٠٠٨  ةقسم الفلسفة،كلية اآلداب، الجامعة االردني  محاضر غير متفرغ   

معلمة تربية إسالمية   
  ٨-٤للصفوف 

  م٢٠٠١-٢٠٠٠  مدارس كامردج ، عمان

  

  : الخبرة االستشارية
 تيةآلجالت االعديد من االعمال األكاديمية في الم للبحوث العلمية، فقد حكمت محكماعملت 

 :  التي مازلت محكمة فيها بعد تعييني في جامعة اإلمارات
 مجلة دراسات التابعة لعمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية  -١
امعة جي في المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية التابعة لعمادة البحث العلم -٢

 آل البيت
  مجلة الجامعة اإلسالمية/غزة. -٣
 الشرعية والقانونية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم -٤
  مجلة كلية اإللهيات/جامعة بينكول التركية. -٥
 Centre of Excellence forفي :  Journal of Social Sciencesمجلة  -٦

Scientific & Research Journalism  
  

    األعمال اإلدارية واللجان 
  أوال: في الجامعة االردنية 

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  
ام   يدةرئيس شعبة العقيدة والمرشد االكاديمي لطلبة الدراسات العليا تخصص العق    ٢٠١٥-٢٠١٤للع

  م٢٠١٨-٢٠١٧وللعام 
  م٢٠١٨-٢٠١٧  ضابط الجودة في قسم أصول الدين/كلية الشريعة  



  ٣  

 لعلوملجنة دراسة اعتماد خاص لتخصص في برنامج البكالوريوس المقدم من جامعة ا  
  من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالياالسالمية بتكليف 

  م٢٠/١٢/٢٠١٥

تير لماجسااللجنة العلمية في شعبة العقيدة ومقارنة األديان لتقييم مشاريع رسائل   
 /سنطينةفي ق والدكتوراة في العقيدة واألديان، في جامعة األمير عبد القادر الجزائري

  الجزائر

  والى اآلن ٢٠١١منذ عام 

 ٢٠١٣-٢٠١٢للعامين   يةب اإلسالمية في المركز الثقافي اإلسالمي بالجامعة األردنلجنة طلبة الشعو  
  م٢٠١٤-٢٠١٣وعام

مقررة لها لخمس سنوات على   اللجنة االجتماعية النسائية  
، وعضو م٢٠١٢-٢٠٠٨التوالي

، ومقررة لها ٢٠١٤-٢٠١٣فيها 
وعضو  م٢٠١٥-٢٠١٤

 اجستير/برنامج العقيدة لجنة امتحان الشامل لطلبة الم    ٢٠١٨-٢٠١٧للعام
  

وللعام  م٢٠١٥-٢٠١٤للعام
-٢٠١٧وللعام  ٢٠١٧-٢٠١٦
  م٢٠١٨

  م٢٠١٧الى  ٢٠٠٨  عضو لجان مناقشة خطط طلبة الدراسات العليا/ شعبة العقيدة  

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧في األعوام     لجنة تخريج الطلبة، ألكثر من مرة  
  م٢٠١٠و

 .لجنة المسابقات، ألكثر من مرة  
  

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨م  في األعوا ،
  م٢٠١٠و

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في األعوام   لجنة استقبال الطلبة الجدد، ألكثر من مرة  
  م٢٠١٠و

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩في األعوام   لجنة انتخابات اتحاد الطلبة، ألكثر من مرة  
 ٢٠١٥و م٢٠١٤و م٢٠١١و
  ٢٠١٧و

 لجنة التوجيه واإلرشاد والرعاية، ألكثر من مرة   
  

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧في األعوام 
  م٢٠١٠و ٢٠٠٩و

-٢٠١٤و م٢٠١٤- ٢٠١٣  ألكثر من مرة لجنة متابعة الطلبة غير الناطقين باللغة العربية  
 م٢٠١٨-٢٠١٧م و٢٠١٥

  

 م٢٠١٠-٢٠٠٩  لجنة متابعة الطالبات غير الناطقات باللغة العربية  
  



  ٤  

 م٢٠١١-٢٠١٠  اللجنة التحضيرية الحتفال الجامعة األردنية بالذكرى الخمسين لتأسيسها  
  

 لجنة إرشاد الطلبة   
  

  م٢٠١٠

 لجنة جدول الفصل الدراسي الثاني  
  

  م٢٠١١

-٢٠١٧وللعام  م٢٠١١  لجنة التحقيق في القضايا الطالبية   
  م٢٠١٨

 لجنة تدقيق أسئلة الثقافة اإلسالمية   
  

  م٢٠١٠

 م٢٠٠٩  لجنة النظر في أسئلة امتحانات الثقافة اإلسالمية  
  

 م٢٠١٤  وتهذيبه سالميةلجنة مراجعة كتاب الثقافة اإل  
  

ريعة الش لجنة تزويد الجامعة بمعلومات عن البرامج أو الخدمات التي تقدمها كلية  
  للمجتمع

 م٢٠٠٩
  

 م٢٠٠٩  لجنة اليوم العلمي لكلية الشريعة  
  

 لجنة المؤتمرات والندوات   

  
  م٢٠٠٩-٢٠٠٨

  م٢٠٠٨  لجنة وضع تصور لبرنامج مقترح يُعنى بتالوة القرآن الكريم   

  م٢٠٠٨  لجنة اإلشراف على برنامج تاج الوقار   



  ٥  

  م٢٠٠٨  لجنة الخطة االستراتيجية الوطنية الخمسينية لكلية الشريعة   

تقبل   ث المس ابقة: (باح اث لمس عى)في٢لجنة تحكيم االبح ق(همم تس يم فري  ) تنظ
  كلية الشريعة

  م٢٠١٥

والعام  ٢٠١٦-٢٠١٥للعام   لجنة الطلبة الوافدين  
٢٠١٨-٢٠١٧  

  م٢٠١٨-٢٠١٧  لجنة الدراسات العليا  

  م٢٠١٨-٢٠١٧  لجنة الخطط الدراسية لغايات ضمان الجودة  

  

  :قسم الشريعة والدراسات االسالمية /كلية القانون /ثانيا: في جامعة االمارات
  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام

 لجنة المخرجات  .١
لجنة إعداد أسئلة االختبار النهائي  .٢

  لمساق الثقافة االسالمية 
 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي  .٣
 
 
 

 لجنة اإلشراف على امتحانات. .٤
 
 

داد  .٥ يرية لإلع ة والتحض ة العلمي اللجن
 لندوة التسامح.

 
ى  .٦ راف عل ة واإلش ؤون الطلب ة ش لجن

 االمتحانات.
 

عضو لجنة مساق الثقافة اإلسالمية  .٧

  م.٢٠١٩-٢٠١٨
امعي  ام الج ن الع ل االول م للفص

  م.٢٠١٩-٢٠١٨
  

امعي  ام الج ن الع اني م ل الث للفص
امعي ٢٠١٩-٢٠١٨ ام الج م وللع
  م.٢٠٢٠-٢٠١٩

  
ام  اني للع ي الث ل الدراس ة الفص نهاي

  م٢٠١٩-٢٠١٨
  

ام  ن الع ل األول م ي الفص -٢٠١٩ف
  م٢٠١٢٠

  
  م٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي

  
وام -٢٠١٩و٢٠١٩-٢٠١٨ لالع

  م٢٠٢١-٢٠٢٠م و٢٠٢٠



  ٦  

المشكلة برئاسة منسق المساق وعضوية 
 جميع مدرسيه.

 
 جنة الجداول واالمتحانات.ل .٨

 
 

 لجنة الملفات االلكترونية  .٩
 

 
  رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية  .١٠

  

  
امعي  ام الج ن الع ل األول م الفص

  م٢٠٢١-٢٠٢٠
  

امعي  ام الج ن الع ل األول م الفص
  م.٢٠٢١-٢٠٢٠

  
امعي  ام الج ن الع ل األول م الفص

  م.٢٠٢١-٢٠٢٠

  
  

  ي قسم أصول الدين/كلية الشريعة/الجامعة األردنية:تنسيق ووضع خطط المواد ف
  تنسيق مادة أصول الدعوة والخطابة لعدة سنوات. .١
 تنسيق مادة أصول اإليمان.  .٢
 .م٢١٥-٢١٤و٢٠١٤-٢١٣للعامين تنسيق مادة الثقافة اإلسالمية .٣
ادة  .٤ ة م ع خط وراةوض امج دكت ا لبرن وفية وطرقه ي الص ات ف ة  دراس ي كلي دة ف العقي

 الشريعة.
ع  .٥ ادة وض ة م وراة خط امج دكت د لبرن ب العقائ ي كت ية ف ة نص ةدراس ي كلي دة ف  العقي

 الشريعة.
 عة.ماجستير العقيدة في كلية الشريبرنامج األخالق والتصوف لعلم وضع خطة مادة  .٦
 اجستير العقيدة في كلية الشريعة.برنامج مل االسالم والفلسفةوضع خطة مادة  .٧
 اجستير العقيدة في كلية الشريعةمبرنامج وضع خطة مادة نظرية المعرفة ل .٨
 ةوضع خطة مادة أصول الدعوة والخطابة لبكالوريوس أصول الدين في كلية الشريع .٩

  
ي  المية ف ات االس ريعة  والدراس م الش ي قس واد ف ط الم ع خط ة القانون/وض ة كلي جامع

  االمارات:
 ، قسمريوستطوير خطة مادة (األخالق والفكر التربوي في اإلسالم)، لطلبة البكالو. ١

  م٢٠١٨دة الشريعة والدراسات االسالمية، كلية القانون، جامعة االمارات العربية المتح
ريعة وا٢ م الش الوريوس، قس ات . تطوير خطة مادة (فقه الدعوة االسالمية)، لطلبة البك لدراس

  م٢٠١٨االسالمية، كلية القانون، جامعة االمارات العربية المتحدة 
ادة (ال٣ ة م وير خط ريعة والدر. تط م الش الوريوس، قس ة البك المية)، لطلب دة االس ات عقي اس

  م٢٠١٨االسالمية، كلية القانون، جامعة االمارات العربية المتحدة 
ات ٤ ريعة والدراس م الش الوريوس، قس ة البك ان)، لطلب اريخ أدي ادة (ت ة م وير خط . تط

  م٢٠١٨االسالمية، كلية القانون، جامعة االمارات العربية المتحدة 
  



  ٧  

     األبحاث العلمية المنشورة
  

  البحوث والكتب المنشورة والمقبولة للنشر :
اث ، منها عشرة أبحفي ست دولفي المجالت العلمية المحكمة  خمسة عشر بحثاأنجزت 

ركت في شاوكتابين شاركت في تأليفهما، وكتابين ، مقبولة للنشر ابحاث، وخمسة  منشورة
  تحريرهما.   

  تقدم من البحوث والكتب: وفيما يلي تفصيل ما

  أوال: البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
م تد .١ ا يعل الى: {وم ه تع ه راسة عقدية لمذاهب العلماء في أوجه الوقف على قول أويل

ة[ ا به...}اآلي ون آمن م يقول ي العل خون ف ران]. ٧إال هللا والراس ث (با :آل عم ح
المجلد  سالمية جامعة آل البيتالمجلة األردنية في الدراسات اإلمنفرد) منشور في 

 .٢٥١- ٢٣١م. ص ٢٠٠٩، أيلول٣العدد  ٥
ل. .٢ ل والعق ين النق دي ب ور الماتري ي منص ام أب دي لإلم نهج العق ر الم ث منف د) (باح

ي  ور ف دمنش ت المجل ة آل البي المية جامع ات اإلس ي الدراس ة ف ة األردني   ٩ المجل
 .٣٣-٩م ص ٢٠١٣تموز  ٢العدد

ين المس .٣ ايش ب وابط التع المي.ض ور إس ن منظ ارى م رد)  لمين والنص ث منف (باح
ي  د منشور ف ا المجل ي تركي ين ف ة هيت المية جامع ات اإلس ة الدراس دد ٦مجل  ٢ الع

 .٦٨-٤٧م ص ٢٠١١لعام 
ات. .٤ رد) منشور ف اإلرادة اإللهية وإشكالية تعلقها بسائر الممكن ث منف ة ي (باح مجل

د ا المجل ي تركي ين ف ة هيت المية جامع ات اإلس د  ٧ الدراس ام  ١الع  ص، ٢٠١٢للع
١٨٠-١٥٩. 

مة اإلعداد اإليماني وأثره على اإلعداد االجتماعي للواعظات األردنيات في ا .٥ لعاص
دد  مجلة دراسات(باحث ثاني) منشور في  عمان. ق الم ٤١الجامعة األردنية الع لح

 .٨١٩-٨٠٧م ص ٢٠١٤للعام  ٢
ا .٦ وة إال ب ول وال ق ريف: [ال ح ديث الش ة للح ة عقدي وز الجدراس ن كن ز م ة]  كن ن

اد. ال العب ة أفع ه بحقيق ي  وعالقت ور ف رد) منش ث منف ارق(باح ة الش ة جامع ة مجل
د  للعلوم الشرعية والقانونية ارقة المجل ة الش دد ١١جامع و  ١الع ، ص م٢٠١٤يوني

٣٣٩-٣١٧. 
الى .٧ ه تع الل تفسيرهم لقول ن خ ا مناهج المفسرين في تعليل أفعال هللا تعالى م : {وم

ر٥٦واإلنس إال ليعبدون} [الذاريات: خلقت الجن ل للنش رد) قب ث منف ي   ]،  (باح ف
ر ٢٠١٨-١٠-٢٨ د م، ونش ي المجل دد ٤٦ف ي ، ٤٥٦ -٤٣٣، ص ٢، الع ة ف مجل

 .دراسات/ الجامعة األردنية
شر للن منهج ابن خلدون في تحقيق مسألة اإليمان في مقدمته، (باحث منفرد) قبل .٨

في مجلة  ،٣٨٢-٣٥٥، ص٢لعدد ا ٤٦في المجلد  م ونشر٢٠١٩-٧-٢١في 
 دراسات/ الجامعة األردنية.



  ٨  

ي  .٩ ر ف دم للنش رد) ق ث منف ة، (باح ه اإليماني ريم ودالالت رآن الك ي الق أنواع الفرار ف
د ٢٠٢٠-٢-٢٥ ي المجل ره ف دد  ٩م، ونش ي ٣٧٠ -٣٥٥، ص ٢، الع ور ف ، منش

ة:   Journal of Social Sciences Centre of Excellence forمجل
Scientific & Research Journalism :ر ة ، الناش وم االجتماعي ة العل ) مجل

 مركز االمتياز للصحافة العلمية والبحثية.
ث مشتر .١٠ ة"، بح ة مقارن عرية "دراس ك، مسألة حقيقة اإليمان بين السلفية واألش

ي  د ٢٠١٨-١٠-٢قبل للنشر ف ي المجل ر ف دد ٤٦م، ونش ، ٣١٠-٢٩٣، ص ٢، الع
 األردنية.في مجلة دراسات/ الجامعة 

قبول مالحب وعالقته باإلرادة اإلنسانية من منظور إسالمي، (باحث منفرد)  .١١
 م في مجلة المدونة/ جامعة الزيتونة/ تونس.٢٢/١/٢٠١٩للنشر بتاريخ 

قبول مفرد) (باحث منحقيقة التعبد وآراء العلماء في الحكم على مراتب العبادة،  .١٢
 سطين.م في مجلة النجاح/ فل٤/٤/٢٠١٩للنشر بتاريخ 

رسالة في ماهية العشق بين اخوان الصفا وابن سينا، (باحث منفرد) مقبول  .١٣
 Journal of Social Sciences Centre ofم مجلة ٢٠٢٠-٧-٢٠للنشر 

Excellence for Scientific & Research Journalism  مجلة العلوم(
 االجتماعية ، الناشر: مركز االمتياز للصحافة العلمية والبحثية.

ث ، (بحات: (إْن يشأ يذهبكم..) في القرآن الكريم دراسة موضوعية مقارنةآي .١٤
ارقة م، في مجلة الش٢٠٢٠- ٩ -٩مشترك أنا فيه الباحث الرئيس)، مقبول للنشر

 للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
قوله تعالى: (إنا عرضنا األمانة ...)  دراسة تحليلية ودالالت إيمانية، (بحث  .١٥

م، في مجلة مجلة ٢٠٢٠-٩ -٦فيه الباحث الرئيس)، مقبول للنشر مشترك أنا 
Journal of Social Sciences Centre of Excellence for Scientific 

& Research Journalism  مجلة العلوم االجتماعية ، الناشر: مركز االمتياز(
 للصحافة العلمية والبحثية.

  رها:: الكتب التي شاركت في تألفيها وتحريثانيا
ب   - ات وكتاب علمي محكم بعنوان: "التحوالت الفكرية في العالم اإلسالمي: أعالم وكت حرك

الوأفكار، من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجري"، الناشر: المعهد العالمي للفك مي ر اإلس
  م (تأليف مشترك).٢٠١٤

ة"،كتاب علمي محكم بعنوان: "الفلسفة في الفكر اإلسالمي: قراءة منه - ة ومعرفي ر:  جي الناش
  م (تأليف مشترك).٢٠١٢المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

ال  - اب أعم ر كت ي الفكتحري فة ف ه: "الفلس دولي، وعنوان في ال ي الفلس ؤتمر العلم ر الم
المي  ر اإلس المي للفك د الع ر: المعه ة"، الناش ة ومعرفي راءة منهجي المي: ق م  ٢٠١٢اإلس

  (تحرير مشترك).



  ٩  

اب  - ر كت ريعة/الجامعة األتحري ة الش اتذة كلي ن أس ة م أليف نخب المية ت ة اإلس ة، الثقاف ردني
  (تحرير مشترك). م٢٠١٥

  
  مقاالت صحفية ومشاركات إذاعية وتلفزيونية:

  أ. في االردن:
ة واجتم وعات عقدي ي موض ة * العديد من المقاالت الصحفية في مجلة الغد األردنية ف اعي

  وأخالقية.
اة األرد ة / القن ة تلفزيوني ي حلق اة إف إم وف ي* المشاركة في حلقات في إذاعة حي ة، وف  ني

  إذاعة جزائرية.
  ب. في االمارات:

ي١ اني" ف ايش اإلنس بيل التع وان: "س ة  . مقال منشور في مجلة اماراتية مجتمعية بعن مجل
  ).٤٥-٤٢ص  ٢٠١٩ابريل/٢٥منار اإلسالم 

ب على الح ية مجتمعية بعنوان: "دالالت لفظ الجاللة (هللا). مقال منشور في مجلة امارات٢
  .٤٤ – ٤٠.ص ٥٤٢م العدد ٢٠٢٠ /٢اإللهي" في مجلة منار اإلسالم عدد شهر 

 برحمةم أ لعبدبعمل ادخول الجنة  : "مجلة اماراتية مجتمعية بعنوان. مقال مقبول للنشر في ٣

  .م٢٠٢٠-٩-٢١ في مجلة منار اإلسالم" ؟الرب

  
  

    كة في المؤتمرات والندوات العلميةالمشار
  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

المؤتمر العلمي الفلسفي الدولي   ١
بعنوان: "الفلسفة في الفكر 

اإلسالمي: قراءة منهجية ومعرفية" 
تنظيم: المعهد العالمي للفكر 

اإلسالمي في األردن، بالتعاون مع 
األردنية ووزارة الثقافة  الجامعة
  األردنية

 -عمان
-٢٩األردن:

 تشرين٣٠
  م٢٠٠٨األول

  مشاركة بورقة بحثية

مؤتمر دولي بعنوان"اإلمام   ٢
الماتريدي والماتريدية"، تنظيم 

  جامعة مرمرة 

تنبول  ي اس  -ف
ا،  -٢١تركي

 م. ٢٠٠٩مايو٢٥
  

مشاركة بورقة بحثية 
(وكنت الممثلة الوحيدة 

للدول العربية بين 
  المشاركين)



  ١٠  

مؤتمر دولي بعنوان: "الحركة   ٣
التنصيرية في المغرب العربي"، 

تنظيم جامعة األمير عبد القادر 
  للدراسات اإلسالمية

مدينة قسنطينة في 
-١٧الجزائر 

  م١٨/٥/٢٠١١

  مشاركة بورقة بحثية

( وكنت الممثلة الوحيدة 
لدول المشرق العربي 

  بين المشاركين)

دس من ملتقيات الملتقى الدولي السا  ٤
الشيخ محمد الغزالي للتجديد 

واإلصالح الموسوم بـ: (الشباب 
  المسلم والطاقات المعطلة)

مدينة قسنطينة في 
الجزائر في 

-١٨يومي: 
  م١٩/٥/٢٠١١

  مشاركة بورقة

( وكنت الممثلة الوحيدة 
لدول المشرق العربي 

وحصلت بين المشاركين)

مع شهادة شكر على 
  وعرفان وتقدير.

هرة اليوم الوطني للكشاف تظا  ٥
وإحياء ذكرى الشهيد المؤسس محمد 

  بوراس

محافظة سطيف 
في الجزائر في 

يوم 
  م.٢٠/٥/٢٠١١

  بورقةمشاركة 

(وكنت الممثلة الوحيدة  
لدول المشرق العربي 

 بين المشاركين)
شهادة وحصلت على 

  تقديرية.

مؤتمر بعنوان القراءة المنهجية في   ٦
اتحاد كلبة العلوم الشرعية، تنظيم 

كلية الشريعة/ الفريق العلمي تحت 
  اشراف العميد

مدرج الخياط/ 
كلية الشريعة في 

-٢٤يومي: 
  م٢٥/٢/٢٠١٦

مشاركة بورقة عن ( منهجية 
  القراءة في المنطق وعلم الكالم)

المؤتمر الدولي الثالث للمالية   
والمصرفية االسالمية بعنوان 

صكوك االستثمار االسالمية واثرها 
  لتنمية االقتصاديةفي ا

-٣كلية الشريعة 
٤/٨/٢٠١٦  

  حضور



  ١١  

اليوم العلمي لكلية الشريعة بعنوان   
  الدين حقيقة ام وهم

كلية الشريعة 
٢٥/٤/٢٠١٧  

مشاركة بورقة عن (نظرية 
  المعرفة)

حضور المؤتمر الدولي السنوي   
الخامس لكلية التربية: "التعليم في 

عصر االبتكار: سد الفجوة واستثمار 
  رص" الف

-١١-٤في: 
م في ٢٠١٩

جامعة االمارات 
  العربية المتحدة.

  حضور

م  ٢٠١٩-١١-١١  القانونحضور فعالية يوم   
في القاعة الكبرى  

في المبنى 
الهاللي، جامعة 

االمارات العربية 
  المتحدة

  حضور

حضور مؤتمر الذكاء االصطناعي    
  والعدالة فرص وتحديات 

-١٢في يومي 
م ١٣/١١/٢٠١٩

ى في المبن
الهاللي، جامعة 

االمارات العربية 
  المتحدة

  حضور

  عامة:المحاضرات الندوات وال
ي  .١ ة ف ة األردني ي الجامع ة ف رات العام دوات والمحاض ن الن د م ي العدي تركت ف اش

د ف تالوة والتجوي المية وال رق االس وف والف المية والتص دة االس وعات العقي ي موض
 ، وطب األسنان.كليات: الشريعة، والتربية، واآلداب، والطب

 دروس وعظية صباحية لطالبات كلية الشريعة. .٢
را .٣ راء والمع ة واإلس رة النبوي ريف والهج د الش بات المول ي مناس ج محاضرات عامة ف

  في منتدى الوسطية للفكر والثقافة.
 في جمعية صفد الخيرية. عشرات المحاضرات  .٤
ة ا .٥ ور والمدين ة وطبرب ية والنزعدة محاضرات في بيوت داعيات في أم أذين ة لرياض ه

 في عدة مواضيع عقدية وأخالقية.



  ١٢  

ريعة ض .٦ ة الش لة محاضرة بعنوان (االلحاد في ميزان المنطق) تنظيم مبادرة اسناد للدراسات الشرعية/ كلي من سلس
 ٢٧/٣/٢٠١٦محاضرات حول االلحاد بين العلوم العقلية والعلوم الطبيعية في كلية العلوم 

ل  .٧ ة التعام وان( كيفي رة بعن ة محاض رعية/ كلي ات الش ناد للدراس ادرة اس ال) تنظيم مب اؤالت االطف ع تس ريعة ام لش
 ١٥/١١/٢٠١٦بالتعاون مع كلية العلوم التربوية في يوم 

دوة .٨ ة القانون ن ات القانونية/كلي ريعة والدراس م الش يم قس امح تنظ وان التس ة /بعن جامع
ن  ال م ذا المج ي ه ين ف اركة مختص دة وبمش ة المتح اماالمارات العربي ح، وزارة التس

  م.١٥/١٠/٢٠١٩شاركت بورقة بعنوان (آثار التسامح على الفرد والمجتمع)، يوم 
    :الدورات التدريبية

  
  أوال: ورشات العمل في األردن:

  اسم الدورة والجهة المنظمة  
  

  التاريخ

  م٢٠٠٦ ، من مصرإجازة بقراءة القرآن الكريم وإقرائه  

  ICDL رخصة قياة الحاسوب الدولية. 
  

  م٢٠٠٧

  م٢٠٠٠  نفي مدرسة االتحاد الثانوية للبني دورة تدريب المعلمين  

  م٢٠٠٨  دورة كيفية كتابة مشاريع البحث العلمي المدعومة  

ة   ة والتعليمي ارات التربوي ة المه ة  دورة تنمي ز تنمي ي مرك ف
 .ساعة ٩٠القوى البشرية/ الجامعة االردنية بواقع 

  

 ١٣اذار الى  ٥من 
  م٢٠٠٩حزيران/ 

  م٣١/٧/٢٠٠٨و  ٢٧/٧  دورة تعريفية في القراءات القرانية العشر/ كلية الشريعة  

اب    اء حس ل إنش ة عم   google scholar citationورش
  مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة االردنية 

  م.١١/١٢/٢٠١٤

اد    ية/مركز االعتم وب األساس تخدام الحاس ارات اس دورة مه
  ساعات تدريبية٤ة االردنية  بواقعوضمان الجودة/ الجامع

  م٢٠١٦اذار١٦

رية/ الجامع   وى البش ة الق ز تنمي ويم/ مرك اس والتق ة دورة القي
 االردنية 

  

آب  ٩-١في الفترة 
  م.٢٠١٠

ي كلي   وبية ف اءات الحاس ز الكف يم اإللكتروني/مرك ة دورة التعل
ة اال ا المعلومات/الجامع اني لتكنولوجي د هللا الث ةالملك عب  ردني

  لمدة اسبوعو

٢١/١/٢٠١٦  

ت    ال للبوربوين تخدام الفع ن: االس ة) ع ة تدريبي دورة (ورش
)powerpoin ز ي مرك ي، ف ث العلم يم والبح ي التعل ) ف

ة، ة االردني ر/ الجامع ز اثي ي مرك  االعتماد وضمان الجودة/ ف
 بواقع ساعة تدريبية ونصف الساعة. 

  

تشرين  /٩يوم 
  م.٢٠١٦الثاني 

ة تدريبي   ة،دورة (ورش ة المفتوح وارد التعليمي ن: الم ي  ة) ع ف
ة  ر/ الجامع ز اثي ي مرك ودة/ ف مان الج اد وض ز االعتم مرك

شباط /٢٣-٢٢
  م.٢٠١٧



  ١٣  

  ساعة تدريبية ١٤االردنية، بواقع 
الفصل الثاني من   ) في مركز اثير/ الجامعة االردنية  powerpointدورة  (  

-٢٠١٦العام
  م٢٠١٧

مائ   اب الش ي كت ناد ف س إس ات دورة مجل ة وثالثي ل المحمدي
ث  ض االحادي ة وبع ون النووي اري واالربع ع البخ ة م المسلس

ع  ومين بواق دة ي اوي لم ي ٤الشيخ نادر العنبت ا ف اعات يومي  س
  كليةالشريعة.

 ١٢و ١١
  م٩/٢٠١٧/

اعة    ع س ي) بواق اتي بنفس دث بيان ا أح وان (ان ل بعن ة عم ورش
  .االردنيةتدريبية في مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة 

  م٣/٤/٢٠١٧

  

 ثانيا: ورشات عمل في جامعة االمارات:
ة  .١ ي ال   New faculty orientationورش ي   UAEU – CETLف -OCT-4ف

2018 
ة  .٢ ي  Using cloud computing in educationورش   UAEU – CETLال ف

 nov-2018-8في 
ع أ.د. .٣ اس م ة القي ير عملي راءات لتيس اقات واج ات المس اس مخرج ة قي ة  ورش فتيح

 م في مبنى كلية القانون.٢٠١٨ /١٢/١٢فوراري واالدارية زهرة السعدي
 jan-2019-9في   UAEU – CETLفي ال   Google docs ورشة  .٤
ة  .٥ ي ال   Ms power point in teachingورش ي    UAEU – CETLف -9ف

jan-2019 
ي  .٦ اديمي ف ر األك ن النش ل ع ة عم ة  م٢٠١٩ /١ /١٧  scopusورش ة جامع ي مكتب ف

 االمارات العربية المتحدة.
وظفيينورشة عمل  .٧ دريس والم ة الت دمات   ألعضاء هيئ ق بالخ حابتتعل ة ألص  المقدم

اء الم وم الثالث ة، ي دمات الطالبي يم إدارة الخ امعي، تنظ رم الج ي الح م ف ق الهم واف
 م في مبنى كلية القانون.٥/٢/٢٠١٩

  Procedures of Policy No.(8) Academic Promotionورشة عمل عن  .٨
 م في مبنى الهاللي.١١/٦/٢٠١٩يوم 

رنامج بدام ورشة عمل بعنوان اداة االستشهاد وادارة عملية التوثيق في البحوث باستخ .٩
End   Note  في مكتبة  ١١ونصف الى ٩الساعة  ٢٠١٩-٩-٥في الفصل االول

  الهاللي.
 ١-١٠م الساعة٢٤/١٠/٢٠١٩ورشة تقويم األداء في العلوم القانونية يوم  .١٠

 تحدةظهرا في مكتبة الجامعة في المبنى الهاللي/ جامعة االمارات العربية الم
 .عبدهللاورشة عمل بعنوان: (مهارات متقدمة إلعداد عروض تقديمية فعالة) للد .١١

 م ٢٠٢٠-١-١٦الخطيب، يوم 
 How to publish research papers in highورشة عمل بعنوان :  .١٢

impact journals  ١٢-١٠م الساعة ٢٠٢٠-١-٢٣يري يوم للد.سليمان الزه. 



  ١٤  

 م٢٠٢٠-١-٣٠ورشة عمل بعنوان (السعادة قراري) للد. زينب الياسي يوم  .١٣
 في مدرج المبنى الهاللي ، جامعة االمارات العربية المتحدة. ٨-٥الساعة 

 Common student challenges psychologyورشة عمل بعنوان:  .١٤
based guidance  ٢ – ١٢:٣٠م الساعة ٢٠٢٠-١-٣٠للد.ميسم العبادي، يوم. 

جود ورشة عمل بعنوان ( ( خدمة تدقيق البحوث العلمية) لأل.شهاب حمد ما .١٥
ة في مبنى كلية القانون/جامعة االمارات العربي ١١ -١٠م الساعة ٢٠٢٠-٢-١٣

 المتحدة
 ٢٧/٢/٢٠٢٠مع د.عائشة الشحي يوم  mentimeterورشة عمل بعنوان:  .١٦

 حدةى كلية القانون/جامعة االمارات العربية المتمبنفي  ١:٣٠الى  ١٢الساعة 
-٤-٨ورشة عمل طارئة بعنوان(التعلم عن بعد) مع د.طارق خلف في يوم  .١٧

 لمتحدة.مبنى كلية القانون/جامعة االمارات العربية افي ظهرا  ٢-١م الساعة ٢٠٢٠
 Blackboard Collaborate Ultraورشة عمل التعليم عن بعد  .١٨

Training )ظهًرا (  ١٢:٠٠صباًحا حتى  ١٠:٠٠من الساعة ١٨األربعاء  العربية):ب
 ورشة عن بعد من مركز التميز).

-٣لخطيب، د.عبد هللا امع  ورشة "المحاضرة الفعالة في نظام التعليم عن بعد" .١٩
 ظهرا (ورشة عن بعد). ٣ونصف الى ١م الساعة ٢٠٢٠-٣

فت ميكروس ورشة عمل: (تفعيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس باستخدام .٢٠
ا (اون بالكبورد ألتر ٢:٣٠ -١:٣٠م الساعة ٢٠٢٠-٥-٧تيمز)، د.عبد هللا الخطيب، 

 الين).
الترقيات   Faculty Promotion Workshop (Online)ورشة عمل   .٢١

 .١١:٢٥-١٠م الساعة ٢٠٢٠-٩-٨األكاديمية (افتراضية) في يوم  
 طة)،األنش-باراتاالخت -ورشة عمل اون الين عن: (التعليم عن بعد: الغياب .٢٢

جامعة االمارات العربية  ٢-١٢:٣٠م، الساعة ٢٠٢٠-٩-١٧د.سعيد بن صفوان، 
 المتحدة.

وكاهوت) ،   Socrativeورشة عمل اون الين: (كيفية عمل اختبارات   .٢٣
 م، جامعة االمارات العربية المتحدة.٢٠٢٠-١٠-٨د.عبدهللا الخطيب، 

د ، ا.د. ولي  OAMSمية ، ورشة تعريفية عن نظام قياس المخرجات التعلي .٢٤
 ة.مساء زووم، جامعة االمارات العربية المتحد ٧-٥،  ٢٠٢٠-١٠- ٢٨إبراهيم، 

ة .حمزورشة اون الين عن: (دمج مهارات التفكير في تدريس المساقات الشرعية)، د .٢٥
  م، جامعة االمارات العربية المتحدة٢٠٢٠-١١-٢٥حماد، األربعاء 

  : التي أعطيتها تدريبيةالدورات ال
ي  ٣دورة التفكير اإليجابي لمدة  .١ ام ف رأي دى الوسطية للفك ر منت ة ف مق ان والثقاف ي عم

  م.٢٠٠٨
ل دراس .٢ دة فص المي لم افي االس ز الثق ي المرك المية) ف دة االس ول العقي  يدورة (أص

 ١٠/٢/٢٠١٥بدءا من  كامل
ل/ ال .٣ ل كام دة فص دنيا) لم مس لل ة (كالش ات برعاي ات االجنبي د للطالب لدورة تجوي  فص

 م٢٠١٥-٢٠١٤الثاني من العام الجامعي



  ١٥  

ام  .٤ ن الع املين م لين ك دة فص ة لم ة االردني ة الجامع ق لطلب ي المنط دورة دروس ف
 م٢٠١٦-٢٠١٥الجامعي 

 لسنةلطالب ا (دروس في العقيدة اإلسالمية وقراءة في المنقذ من الضالل): دورة .٥
رات في ز االستشابرنامج في مرك /مايو التركيّة  ٢٩إسطنبول  التحضيرية في جامعة

  م٢٢/٩/٢٠١٤ – ٣/٨الجامعة األردنية 
 لسنةلطالب ا (دروس في العقيدة اإلسالمية وقراءة في المنقذ من الضالل): دورة .٦

رات في االستشابرنامج في مركز  /مايو التركيّة  ٢٩إسطنبول  التحضيرية في جامعة
  م٢٠١٥/ ١٧/٩ – ٢٣/٧الجامعة األردنية 

 /لتركيّة مايو ا ٢٩إسطنبول  ب السنة التحضيرية في جامعةلطال ) ١ (العقيدة: دورة .٧
  م٢٠١٦/ ٨/٩ – ١١/٧ برنامج في مركز االستشارات في الجامعة األردنية

 /لتركيّة مايو ا ٢٩إسطنبول  لطالب السنة التحضيرية في جامعة ) ١ (العقيدة: دورة .٨
  م٢٠١٧/ ٢٥/٨ – ٢/٧في جامعة العلوم التطبيقية في الفترة 

ون ي مكلوفد صين (دروس في الفرق اإلسالمية وقراءة في المنقذ من الضالل)  :دورة .٩
  م١١/٢٠١٤ -١٠ -٩ مدة ثالثة اشهر :لم مسجد إما ١٢من

املة ضمن دورة شرعية متك )التصوف االسالمياإلسالمية و العقيدة(  :دورة .١٠
ة مدل، الميم ، تنظيم كلية الشريعة والمركز الثقافي االسإما ١٣من لوفد صيني مكون 

من العام  ٤وبداية شهر ٣و ٢ساعات اسبوعيا في االشهر: ٤شهرين بواقع 
  م٢٠١٦-٢٠١٥الجامعي

اني  .١١ ل الث دنيا) الفص ة (كالشمس لل ام لدورة تجويد للطالبات األجنبيات برعاي لع
  م.٢٠١٥-٢١٤الجامعي

ي للعام دورة أصول العقيدة اإلسالمية في المركز الثقافي اإلسالمي الفصل الثان .١٢
  م.٢٠١٥-٢٠١٤امعيالج

زاء م .١٣ ظ أج ريم وحف رآن الك د الق ام تجوي ه باإلضافة إلى دورات تقوية في أحك ن
  للعائلة والصديقات.

دار  .١٤ ى م ة عل ة األردني ات الجامع لية لطالب بعدورات فص نوات  س -٢٠٠٨س
 م في:٢٠١٥

 ردنية).* التقوية في اللغة العربية للطالبات األجنبيات (في مكتبي في الجامعة األ
ات* ا ات األجنبي ي مكت لتقوية في أحكام التجويد بمستويات التالوة الثالثة للطالب ي (ف ب

 في الجامعة).
 امعة).* تحفيظ القرآن الكريم وتسميعه لطالبات عربيات وأجنبيات (في مكتبي في الج

ي  ي ف* قراءة في كتب التراث العقدي وشرحها لطالبات عربيات وأجنبيات (في مكتب
  الجامعة).

  ديقات.دورات تقوية في احكام التجويد وحفظ القران الكريم للعائلة والص *         
  
  

    األنشطة التدريسية



  ١٦  

  التي  الدراسية والمواد المقررات  
  قام بتدريسها

  الدراسات العليا   البكالوريوس

  دكتوراة    قضايا في علم الكالم .١
  ماجستير    علم االخالق والتصوف .٢
  جستيرما    مذاهب فكرية معاصرة .٣
  ماجستير    العقيدة في الكتاب والسنة .٤
    بكالوريوس  التالوة االستدراكية .٥
    بكالوريوس  ١التالوة والحفظ  .٦
    بكالوريوس  ٢التالوة والحفظ  .٧
   بكالوريوس  ٣التالوة والحفظ  .٨
   بكالوريوس  أصول اإليمان .٩

   بكالوريوس  أصول الدعوة والخطابة١٠
   بكالوريوس  الفرق اإلسالمية١١
   بكالوريوس  مذاهب فكرية معاصرة١٢
   بكالوريوس  دراسة نصية في كتب التوحيد١٣
   بكالوريوس  عقيدة األسماء والصفات١٤
   بكالوريوس  الثقافة اإلسالمية١٥
ي  التصوف اإلسالمي١٦ الوريوس ف فة/كلية  بك م الفلس قس

  اآلداب/الجامعة األردنية
  

ي   علم الكالم١٧ الوريوس ف فة/كلية بك م الفلس قس
  ب/الجامعة األردنيةاآلدا

  

ي   الفلسفة اإلسالمية١٨ الوريوس ف فة/كلية بك م الفلس قس
  اآلداب/الجامعة األردنية

  

الوريوس   العقيدة اإلسالمية١٩ ريعة بك م الش قس
ة  المية، كلي ات اإلس والدراس
ة  ارات العربي ة اإلم القانون، جامع

  المتحدة

  

الوريوس   األخالق والفكر التربوي في اإلسالم٢٠ م البك ريعة قس ش
ة  المية، كلي ات اإلس والدراس
ة  ارات العربي ة اإلم القانون، جامع

  المتحدة

  

الوريوس   فقه الدعوة اإلسالمية٢١ ريعة بك م الش قس
ة  المية، كلي ات اإلس والدراس
ة  ارات العربي ة اإلم القانون، جامع

  المتحدة

  

الوريوس   تاريخ األديان٢٢ ريعة بك م الش قس
ة  المية، كلي ات اإلس والدراس

  



  ١٧  

ة القانون ارات العربي ة اإلم ، جامع
  المتحدة

الوريوس   الثقافة اإلسالمية٢٣ ريعة بك م الش قس
ة  المية، كلي ات اإلس والدراس
ة  ارات العربي ة اإلم القانون، جامع

  المتحدة

  

  
  

الردنية اداخل الجامعة  ودكتوراة ماجستير رسالة ١٣ ـرسائل ماجستير، ومناقشتي ل ٧باالضافة الى اشرافي على 
  وخارجها.

  
  
  

    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
  
  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  

  
  التاريخ

  م٢٠١٧الى ٢٠٠٠من   جمعية صفد الخيرية  
  م٢٠٢١الى  م٢٠٠٨من   جمعية الحديث الشريف  
  

  نشاطات أخرى: 
  م٢٠١٧-٢٠١٦في الفصل الصيفي للعام جماعي للطلبة االجانب في الجامعة االردنية في رمضان إفطار_ 

  ية:بمشاركة طالبات مادة أصول الدعوة والخطابة في الجامعة األردن حمالت دعوية -
الم  .١ اء الس ا فضل إفش وب عليه ى عحملة إفشاء السالم، بتوزيع الحلوى وبطاقات مكت ل

  م٢٠٠٨طالب وطالبات الجامعة األردنية 
دعحملة تجميل مصليات الجامعة األردنية، وذل .٢ ول ال ادة أص ات م اركة طالب وة ك بمش

ليات  داء مص ار، وإه ات أذك ا بلوح ا، وتزيينه ة جميعه ليات الجامع ف مص ي تنظي ف
ام امات وسالت مهمالتالجامعة جميعها لمّ  ذ ع ليا من  ٢٠١٢، وهي حملة متكررة فص

 م.٢٠١٦الى 
أكياس  حملة إسعاد األطفال حفظة القرآن، بمشاركة طالبات مادة أصول الدعوة بإعداد .٣

ريم رآن الك ظ الق يفي لحف ادي الص ال الن ى أطف ي  من األلعاب والحلوى وتوزيعها عل ف
 م٢٠١٢المركز الثقافي اإلسالمي/الجامعة األردنية 

ارة (حبيب .٤ ا عب وب عليه ات مكت وى وبطاق ع الحل ا حملة حبيبي يا رسول هللا، بتوزي ي ي
 م.٢٠١٢رسول هللا) على طالب وطالبات الجامعة األردنية 

ح طفال، بعمل بازار خيري لجمع مساعدات لالطفال الذين يعانون من ح .٥ رض مملة فّرِ
رطان،  دعوةالس ول ال ادة أص ات م اركة طالب ة  بمش ات الجامع ن طالب رهن م وغي

ين ل ز الحس ي مرك راء ف رطان االردنية وتم تسليم المبلغ ألولياء أمور المرضى الفق لس
 م.٢٠١٤

  
  إشراف على أفرقة: -



  ١٨  

امعيفريق عون، تأسس  ام الج د٢٠١٦-٢٠١٥في كلية الشريعة في الع يلة عمي ة فض  م برعاي
  م٢٠١٧الكلية، لخدمة طلبة الشعوب اإلسالمية في الكلية، ومازلت مشرفة الى االن 

  
  ال يوجد   المنح والجوائز التي حصل عليها 

  

 وما توفيقي ا با 


