
 وذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نم

 

 1  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 ربه سلمان عبد ربه أبو صعيليك عجذ االســـــــم 

 الزرقاء 32/5/7917 تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكمية 

 أصوؿ الديف القسم 

ؿ أصو المممكة األردنية الياشمية،عماف، الجامعة األردنية، كمية الشريعة، قسـ  العنوان البريدي 
 (77913، ص.ب )الديف

 (777949977/99960) ىاتف جوال 
 (abedrabbouh2011@gmail.com) (a.suileek@ju.edu.jo) البريد اإللكتروني 

 
    المؤىالت الدراسية

 
 المعدل والتقدير التاريخ الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
  جيد جدا   7992  جامعة اليرموؾ الحديث الشريؼ وعمومو دكتوراه 
 ممتاز 7991 جامعة آؿ البيت الحديث النبوي الشريؼ وعمومو ماجستير 
 جيد جدا   3005 الجامعة األردنية أصوؿ الديف بكالوريوس 
 
 

  التخصص ومجاالت االىتمام
 
 أصوؿ الديف التخصص العام 
 الشريؼ وعموموالحديث  التخصص الدقيق 

السير والمغازي،   مناىج المحدثيف، عمؿ الحديث،، الجرح والتعديؿ، عمـو الحديث مـجاالت االىتمام 
السنة في الدراسات المعاصرة ورّد الشبيات عنيا، المصطمحات  النقد الحديثي،

 الحديثية.
 

mailto:a.suileek@ju.edu.jo
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051حدود ممخص رسالة الدكتوراه )في عنوان و  
 .دراسخ ًقذيخ هٌهديخ التوييز ثيي الوختلف فيهن هي الصسبثخ، العٌىاى: 
 الرسالةممخص  

 مقدمة وتمييد وخمسة فصوؿ وخاتمة.مف  تتكوف ىذه الرسالة

:ذكرت فييا أىمية موضوع البحث وأىدافو،وحدود الدراسة والمنيج الػذي سػرت عميػو فػي المقدمة
 كتابة البحث.

:فقد جعمتو فصال ،وخصصتو لمتعريػؼ بالصػحابة رضػي ان عنيـ،وقػد جػاء فػي سػتة يـدالتميأما 
 .مباحث

فقد أفردتو لبياف االختالؼ في ثبوت الصحبة بسبب تحديد مفيوميا وضوابط الفصل األول : أما
 .ثبوتيا،وقد جاء في أحد عشر مبحثا  

بسػػبب الرواية،وقػػد جػػاء فػػي  فقػػد أفردتػػو لبيػػاف االخػػتالؼ فػػي ثبػػوت الصػػحبة الفصــل النــاني: أمػػا
 .ستة مباحث

فقد أفردتو لبياف االختالؼ فػي ثبػوت الصػحبة بسػبب الػوىـ والخط ،وقػد جػاء  الفصل النالث: أما
 .في أحد عشر مبحثا  

فقػػػد أفردتػػػو لبيػػػاف االخػػػتالؼ فػػػي ثبػػػوت الصػػػحبة بسػػػبب القػػػرا ف المتعمقػػػة  الفصـــل الرابـــ : أمػػػا
 .بالصحبة

لبيػاف الوسػا ؿ المسػتخدمة عنػد المصػنفيف فػي الصػحابة فػي  فقػد خصصػتوالفصـل الخـامس: أما
االسػػتدالؿ عمػػج تػػرجي  ثبػػوت الصػػحبة أو نفييػػا فػػي المختمػػؼ فػػي صػػحبتيـ،وقد جػػاء فػػي ثمانيػػة 

 مباحث.
ثـ ذيمت البحث بجممة مف ، وقد أنييت البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتا ج التي توصمت إلييا

 الفيارس الفنية.
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  جل الوظيفي الس
 
 التاريخ جية العمل وعنوانيا الوظيفة 

 اآلف -ـ77/9/3075 أصوؿ الديفالجامعة األردنية/كمية الشريعة/قسـ  أستاذ مشارؾ 
 ـ70/9/3075-ـ79/73/3077 قسـ أصوؿ الديف الجامعة األردنية/كمية الشريعة/ أستاذ مساعد 

 ـ71/73/3077 -ـ77/9/3077 سـ أصوؿ الديفق الجامعة األردنية/كمية الشريعة/ محاضر متفرغ 

الشريعة واألنظمة/قسـ /كمية الطا ؼجامعة  أستاذ مساعد 
 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 اإلسالمية
 

 اإلسالمية

 هـ2/91/9237-هـ72/3/9271

مدرس لمادة  
 الشريؼ الحديث

معيد الممؾ عبد ان  / وزارة األوقاؼ األردنية
 وت ىيميـ وتدريبيـ الثاني إلعداد الدعاة

 ـ3005/3002
 
  

 
 

  األعمال اإلدارية والمجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والميام 
  

 هسبعذ العويذ لشؤوى الطلجخ/ كليخ الشريعخ، الدبهعخ األردًيخ

 

 م7192ــ 7193

 ـ3071-ـ 3072 أميف سر مجمس كمية الشريعة بالجامعة األردنية     

 ـ3079-3071 ر مجمس قسـ أصوؿ الديف بكمية الشريعة أميف س 

 ـ3071- 3072  عضو مجمس كمية الشريعة بالجامعة األردنية 

 الجامعة األردنيةبكمية الشريعة/ المجنة االجتماعية عضو  
 

 ـ3079-ـ3071

ة قسـ أصوؿ الّديف بكمّية الّشريعب الحديثلجنة امتحاف الشامؿ لطمبة ماجستير  عضو 
 ردنية

3072-3079 
 ـ3073_3077 / الجامعة األردنيةبكمية الشريعة عضو لجنة النشاطات  

 ـ3072_3071 بكمية الشريعة/ الجامعة األردنية عضو لجنة المؤتمرات والندوات 

 ـ3071_3072 / الجامعة األردنيةةكمّية الّشريعب عضو المجنة العميا النتخابات اتحاد مجمس الطمبة 

 ـ3071_3077 بكمية الشريعة نتخابية لشإشراؼ عمج عممية انتخاب اتحاد الطمبةعضو المجنة اال 

 ـ3072-3073 بكمية الشريعة/ الجامعة األردنية لجنة اإلرشاد األكاديمي لمطمبة المستجديفعضو  
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 ـ3071، 3072 التحقيؽ في القضايا الطالبية بكمية الشريعة/ الجامعة األردنية لجنة عضو 
 ـ3071_3075 طمبة الشعوب اإلسالمية بكمية الشريعة/ الجامعة األردنيةلجنة عضو   

 ـ3072-3077 / الجامعة األردنيةالمسابقات بكمية الشريعةعضو لجنة  

 ـ3073-3077 لجنة الجداوؿ بقسـ أصوؿ الديف بكمية الشريعة/ الجامعة األردنيةعضو  

 ـ.3071 -ـ 3072 لممجتمع المحمي/ الجامعة األردنية  ضابط ارتباط كمية الشريعة لمركز التنمية والتواصؿ 
 االف-3071 عماف-رابطة عمماء األردفجمعية عضو في   

حياء التراث   عماف.-عضو في جمعية الحديث الشريؼ وا 
 

 االف-ـ7991

 عضو في لجاف ت ليؼ مناىج التربية اإلسالمية بوزارة التربية والتعميـ األردنية. 
 

 م7112

 ىػ7120 -ىػ 7139 ة الدراسات العميا بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼ/السعوديةمقرر لجن 

 ىػ7120-ىػ 7139 /السعوديةمقرر لجنة الدراسات العميا بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼ 

 /السعودية بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼعضو في لجنة الجداوؿ الدراسية  
 

 ىػ7123-ىػ 7139

 بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼ/السعوديةألكاديمي اإلرشاد اعضو في لجنة  
 

 ىػ7123-ىػ 7139

 بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼ/السعوديةالدراسات العميا عضو في لجنة  
 

 ىػ7123-ىػ 7139

 بقسـ الشريعة بجامعة الطا ؼ/السعوديةاالختبارات عضو في لجنة  
 

 ىػ7123-ىػ 7139

ي األوؿ لرابطة عمماء األردف بعنواف )عمماء عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العمم 
في المركز الثقافي الممكي،  عقدالشريعة ودورىـ في نيضة األردف وبنا و(، والذي 

 .عماف
 

 ـ3075

لممؤتمر العممي األوؿ لرابطة عمماء األردف بعنواف )عمماء  العمميةعضو المجنة  
ي المركز الثقافي الممكي، ف عقدالشريعة ودورىـ في نيضة األردف وبنا و(، والذي 

 .عماف
 

 ـ3075

عضو المجنة العممية لمؤتمر)المنيج النبوي في تعزيز القيـ(، الذي تنظمو جمعية  
حياء التراث بالتعاوف مع جامعة العمـو التطبيقية، عماف  .الحديث الشريؼ وا 

 ـ3075

جمعية  الذي تنظمو والسنة النبوية عضو في المجنة التحضيرية لمؤتمر الصحابة 
حياء التراث بالتعاوف مع جامعة   .  عماف، العمـو اإلسالميةالحديث الشريؼ وا 

 ـ3072

الذي تنظمو جمعية عضو في المجنة العممية لمؤتمر ميارات خدمة السنة النبوية  
حياء التراث بالتعاوف مع جامعة   .   الزرقاء، الزرقاء الخاصةالحديث الشريؼ وا 

 

 ـ3071

 ـ3071 ندوات والمؤتمرات في جمعية رابطة عمماء االردف عضو في لجنة ال 
 عضو المجنة العممية في وضع الخطة السنوية العممية والدعوية في جمعية الحديث  

 واحياء التراث.
 ـ3075
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحنين( 
 الرواة الذين جرحيم الحاكم جرحًا شديدًا وروى ليم في المستدرك  و سمماف أبو صعيميؾد. عبدرب 

،جاهعت اإلهام هجلت العلوم الشرعيتهٌشور في ،"" دراسة استقرائية نقدية

 هـ(9221(،)27هحود بي سعود اإلسالهيت،العدد )

، 
 

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
 راما نبيؿ أبو طربوش

ثي أزوذ السبكن الكجير في الدرذ والتعذيل"دراسخ تسليليخ هٌهح اإلهبم أ

هٌشور في هجلت العلوم الشرعيت،جاهعت هي كتبثه األسبهي والكٌى "،

 م7191(9( العدد)93القصين،هجلد)
هٌشور في ". داللة عبارة "شبو المتروك" عند النقاد "دراسة تأصيمية" " د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  

 م(.7191(، )7( ، العدد)22جاهعت األردًيت، هجلد)هجلت دراساث، ال

 
 ميسرة بنت سعيديف   

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ
نر مستخرج ابي عوانو في دف  االنتقادات الواردة عمى الرواة أبحث 

،منشور في مجمة معالـ القرآف والسنة،جامعة المتكمم فييم في صحيح مسمم
 ـ3079(7(،العدد)75ا،المجمد)العمـو اإلسالمية الماليزية،ماليزي

اتجاىات الباحنين في الحديث الشريف في األبحاث المنشورة في مجمة  " د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
جاهعت  ،هٌشور في هجلت العلوم اإلسالهيتدراسات )الشريعة والقانون(" ،

 م(.7192( )72هيخيج، حركيا ، الوجلد)
 حديث الُمْعَضل عند اإلمام ابن َعِدي في كتابو الكامل في الضعفاءال " د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  

هٌشور في هجلت دراساث، الجاهعت األردًيت،الوجلد ". " دراسٌة تأصيميٌة 

 م(.7192( )9( هلحق )2( العدد)22)
ي هٌشور فمصطمح "صالح" عند اإلمام أبي حاتم الرازي  "دراسة نقدية"، " د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  

( 93الوجلت األردًيت في الدراساث اإلسالهيت، جاهعت آل البيج، الوجلد )

 م(.7192( )92العدد )

هٌشور في " مصطمح "شبو موضوع" عند نقاد الحديث  "دراسة تأصيمية"، د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  

( 93الوجلت األردًيت في الدراساث اإلسالهيت، جاهعت آل البيج، الوجلد )

  م(.7192( )7العدد )

 د.نعيـ البستنجي 
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ 

هٌشور ، " حديث حبس الشمس لنبي اهلل يوش  عميو السالم"دراسة نقدية

( 7( العدد )هلحق 22في هجلت دراساث ، الجاهعت األردًيت ، الوجلد )

 م(.7192)

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
 براىيـ عياؿ عواداد.

هٌشور في الوجلت األردًيت "، ي لروايتو وأنره فييا "دراسة نظرية" إنكار الراو 

 ـ(.3071()7( العدد)93في الدراساث اإلسالهيت، جاهعت آل البيج، الوجلد)

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
 د.نعيـ البستنجي

 

هٌشور في هجلت  "األحاديث الواردة في رجم الزاني المحصن  "دراسة نقدية "

( 7( العدد )73ود والدراساث ، جاهعت آل البيج، هجلد )الوٌارة للبح

 م(7192)
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 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
 

"،  "مصطمح صدوق عند الحاكم في كتابو المستدرك "دراسة تطبيقية
( 77هٌشور في هجلت الوٌارة للبحود والدراساث، جاهعت آل البيج، الوجلد )

 م(.7192/أ( )2العدد )

" هٌشور،  استخبرح اثي ِزجَّبى في الدْرذ والتعذيل " دراسخ ًقذيخ تسليليخ أبو صعيميؾ د. عبدربو سمماف  

(، 27هجلت دراساث )علوم الشريعت والقاًوى(،الجاهعت األردًيت، الوجلد)

 م(7192(، )7العدد )هلحق

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  
 

عبد البر حكاية اإلجماع في جرح الرواة وتعديميم عند الحافظ ابن  "
هٌشور في الوجلت األردًيت في الدراساث  ".القرطبي ، دراسة نقدية تحميمية 

 م(.7192( )9( العدد )99اإلسالهيت، جاهعت آل البيج، الوجلد )
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ  

 عطا ان بخيت المعايطةد. 
 ، عبارة "شبو المجيول" عند عمماء الجرح والتعديل ـ دراسة تأصيمية

( ، 71، هجلد)جاهعت هؤحت، للبحود والدراساث هؤحتهجلت  هٌشور في

 م(.7192(، )2)العدد
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ    

 
 هٌشور في هجلت الوٌارة أسباب تقديم اإلسناد النازل عمى اإلسناد العالي،

 م(7192/أ( )7( العدد )71للبحود والدراساث ، جاهعت آل البيج، هجلد )

 و سمماف أبو صعيميؾ د. عبدرب 
 

هصطلر أصر شيٍء في الجبة في كتت السٌي االرثعه وأثر رلك في عول 

معالـ القرآف والسنة،جامعة العمـو اإلسالمية مقبوؿ لمنشر في مجمة ، الفقهبء
ممي بدعـ مف عمادة البحث الع،م1102/ 01/ 01 ،الماليزية،ماليزيا

 بالجامعة األردنية
 البستنجي محمد د.نعيـ 

 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ
هقبول للٌشر في هجلت هؤحت في السٌخ الٌجىيخ، إدارح الوىارد الزراعيخ 

 م7191/ 97/ 2للبحود والدراساث،األردى،

 الزعبي محمد خالد 
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ

ِح قَْجِل الِىاَلَدح، دراسخ زذيثيّخ تسليليّخ تَْهيِئَخ الٌَجِيِّ  ، هقبول للٌشر في للٌُِجُىَّ

 ،غسة،الجاهعت االسالهيت ،هيتالجاهعت االسالهيت للدراساث االسال هجلت

 م.72/3/7191

 الرعود محمد بمقيس  م
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ

، تعقجبد السبفظ الضيبء الوقذسي على اإلهبم الذارقطٌي في كتبثه الوختبرح

الجاهعت  ،الجاهعت االسالهيت للدراساث االسالهيت هقبول للٌشر في هجلت

 م.2/2/7191،غسة،االسالهيت

 

 ما نبيؿ أبو طربوشرا  
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ

الروايبد التي أعلّهب اإلهبم هسلن في التوييز وكيفيّخ ركرهب في الوسٌذ 

الجاهعت هقبول للٌشر في هجلت الصسير "دراسخ تسليليخ هقبرًخ"،

 م.92/2/7191،غسة،الجاهعت االسالهيت ،االسالهيت للدراساث االسالهيت

 ميسرة بنت سعيديف   
 د. عبدربو سمماف أبو صعيميؾ

أثر هستخرج أثي عىاًخ في دفع االًتقبد عي صسير هسلن: وصل هب في 

، هقبول للٌشر في الوجلت األردًيت في  الدراساث روايخ أصل هي االًقطبع

 م.2/2/7191،جاهعت آل البيج ووزارة الخعلين العالي، األردى،االسالهيت 
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  كتب المنشورةال
 
ىػ ػ 7122،دراسة نقدية،دار النوادر،سوريا،لبناف،الطبعة األولج، منيجية التمييز بين المختمف فييم من الصحابة.7

 ص.911مجمداف، ـ،3073
ىػ ػ 7125األردف،الطبعة األولج، -،جيينة لمنشر والتوزيع،عمافكتاب القراءة خمف اإلمام لإلمام البخاري،دراسة وتحقيق.3

 ص.227ـ،3071
 ـ،باالشتراؾ.3071ىػ ػ 7121االردف،الطبعة األولج، –،دار الحامد،عماف ة النبويةالسير .2

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجية المنظمة  
_ المػػػػػػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػػػػػػدولي األوؿ لمماليػػػػػػػػػػػػػة 7 

والمصػػػػػرفية اإلسػػػػػالمية، قسػػػػػـ المصػػػػػارؼ 
ية، كميػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػريعة، الجامعػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالم
 األردنية.

 
 

 المشاركة في الحضور ـ1/1/3071_2الجامعة األردنية 

_ المػػػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػػػدولي الثػػػػػػػػػػاني لمماليػػػػػػػػػػة 3 
والمصػػػػػػػػػػػرفية اإلسػػػػػػػػػػػالمية بعنػػػػػػػػػػػواف: إدارة 
السػػػيولة فػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية، قسػػػـ 
المصػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػالمية، كميػػػػػػة الشػػػػػػػريعة، 

 الجامعة األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ20/1/3075_39الجامعة األردنية

مؤتمر الصحابة والسػنة النبوية،جامعػة -2 
العمـو اإلسالمية العالمية وجمعية الحديث 

حياء التراث  الشريؼ وا 

المنعقػػػػػد فػػػػػي جامعػػػػػة العمػػػػػـو اإلسػػػػػالمية، 
 ـ(.3072/ 71/77-72عماف)

 المشاركة في الحضور

مػػؤتمر العممػػي األوؿ لرابطػػة عممػػاء ال -1 
بعنػػػػواف )عممػػػػاء الشػػػػريعة ودورىػػػػـ األردف 

 في نيضة األردف وبنا و(

-71المركػػػػػػز الثقػػػػػػافي الممكػػػػػػي، عمػػػػػػاف،)
 ـ(.3075/ 72/1

عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التحضيرية لممؤتمر

 

المػػػػػػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػػػػػػدولي األوؿ بعنػػػػػػػػػػػػػواف: -5 
الخطاب اإلسالمي الواقع والمستقبؿ، كمية 
الشػػػريعة، الجامعػػػة األردنيػػػة بالتعػػػاوف مػػػع 

 لمبناء.المبادرة األردنية 

 المشاركة في الحضور ـ35/77/3075_31الجامعة األردنية

: دور العممػػاء الثػػانيمػػؤتمر العممػػي ال -2 
فػػػػػي تعزيػػػػػز قػػػػػيـ األمػػػػػف الشػػػػػامؿ، رابطػػػػػة 
عمماء األردف بالتعاوف مػع كميػة الشػريعة، 

 الجامعة األردنية.

 ،عمافالجامعة األردنية
 (ـ1/70/3071_2 )

 المشاركة في الحضور
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ألسػػػػػػػرة المسػػػػػػػممة فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ مػػػػػػػؤتمر ا-1 
التغّيػػرات المعاصػػرة،المعيد العػػالمي لمفكػػر 
اإلسػػالمي بالتعػػاوف مػػع الجامعػػة األردنيػػة 

 ووزارة التنمية االجتماعية

-9المنعقد في الجامعة األردنيػة، عمػاف،)
 ـ(.3072/ 77/1

 المشاركة في الحضور

مػػػػػػػؤتمر)المنيج النبػػػػػػػوي فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػز  -1 
ديث القػػػػػػيـ(، الػػػػػػذي تنظمػػػػػػو جمعيػػػػػػة الحػػػػػػ

حيػػػػػػاء التػػػػػػراث بالتعػػػػػػاوف مػػػػػػع  الشػػػػػػريؼ وا 
 جامعة العمـو التطبيقية

 ،جامعة العمـو التطبيقية
 ـ(.3075/ 39/70-31)عماف،

 

 العمميػػػةعضػػػو المجنػػػة 
 لممؤتمر

 

الممتقػػػػػػػػػػػػج العممػػػػػػػػػػػػي األوؿ لجمعيػػػػػػػػػػػػة  -9 
حيػػػاء التػػػراث بعنػػػواف:  الحػػػديث الشػػػريؼ وا 

 )عمـ العمؿ: مشكالتو وآفاقو البحثية(

الجامعػػػة األردنيػػػة، عمػػػاف كميػػػة الشػػػريعة ب
 ـ(.3071/ 72/1،)

 المشاركة في الحضور

الممتقػػػػػػػج العممػػػػػػػي الثػػػػػػػاني لجمعيػػػػػػػة  -70 
حيػػػاء التػػػراث بعنػػػواف:  الحػػػديث الشػػػريؼ وا 

 )ترقية الحديث الضعيؼ(

كميػػػة الشػػػريعة بالجامعػػػة األردنيػػػة، عمػػػاف 
 ـ(.3071/ 71/77،)

 المشاركة في الحضور

لجمعيػػػػػػػة  الثالػػػػػػػثالممتقػػػػػػػج العممػػػػػػػي  -77 
حيػػػاء التػػػراث بعنػػػواف:  الحػػػديث الشػػػريؼ وا 

 (منيجية التعامؿ مع السنة النبوية)

كميػػػة الشػػػريعة بالجامعػػػة األردنيػػػة، عمػػػاف 
 ـ(.3075/ 31/2،)

 المشاركة في الحضور

الممتقػػػػػج العممػػػػػي الخػػػػػامس لجمعيػػػػػة  -73 
حيػػػاء التػػػراث بعنػػػواف:  الحػػػديث الشػػػريؼ وا 
)فيػػـ الحػػديث النبػػوي فػػي ضػػوء المقاصػػد 

 لشرعية(ا
 
   

كميػػػة الشػػػريعة بجامعػػػة آؿ البيػػػت، المفػػػرؽ 
 ـ(.3072/ 33/2،)
 

 المشاركة في الحضور

الممتقػػػػػج العممػػػػػي السػػػػػادس لجمعيػػػػػة  -72 
حيػػػاء التػػػراث بعنػػػواف:  الحػػػديث الشػػػريؼ وا 
)كتػػػػػػػػاب "تقريػػػػػػػػػب التيػػػػػػػػػذيب" وأثػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػي 

 الدراسات الحديثية(

كميػػػة الشػػػريعة بالجامعػػػة األردنيػػػة، عمػػػاف 
 (.ـ3072/ 75/1،)

 المشاركة في الحضور

نػػػدوة عمميػػػة بعنػػػواف: )الحكػػػـ اآللػػػي  -71 
عمػػػػػج الحػػػػػديث النبػػػػػوي الشػػػػػريؼ (، كميػػػػػة 
الػػػػػػػدعوة وأصػػػػػػػوؿ الػػػػػػػديف ومركػػػػػػػز درايػػػػػػػة 

 لمبرمجيات

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية 
 ـ(.77/77/3071العالمية،عماف)

 المشاركة في الحضور

نػػػدوة بعنػػػواف: حقيقػػػة داعػػػش، كميػػػػة _ 75 
 األردنية. الشريعة، الجامعة

 

 ـ1/2/3075الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

ندوة بعنػواف: ال لمتطػرؼ واإلرىػاب،  -72 
 كمية الشريعة، الجامعة األردنية.

 ـ70/2/3075الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور
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نػػػػػدوة بعنػػػػػواف: الجػػػػػرا ـ اإللكترونيػػػػػة  -71 
وأثرىػػػػػا عمػػػػػج المجتمػػػػػع، المركػػػػػز الثقػػػػػافي 

 سالمي، الجامعة األردنية.اإل

 ـ31/77/3071الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

ندوة بعنواف: االنتماء إلج المجتمػع،  -71 
كميػػة الشػػريعة، الجامعػػػة األردنيػػة، المعيػػػد 
العػػػػػػػػػالمي لمفكػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػالمي، المنتػػػػػػػػػد  

 العالمي لموسطية. 

 المشاركة في الحضور ـ3/73/3071الجامعة األردنية، 

نػػػػػدوة بعنػػػػػواف: القػػػػػانوف فػػػػػي ظػػػػػالؿ  -79 
 الشريعة، كمية الشريعة، الجامعة األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ77/73/3071الجامعة األردنية، 

نػػػػػػػػػدوة بعنػػػػػػػػػواف: رسػػػػػػػػػالة السػػػػػػػػػماحة  -30 
 والو اـ، كمية الشريعة، الجامعة األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ77/73/3071الجامعة األردنية، 

بعنػػواف: المػػنيج اإلسػػالمي فػػي  نػػدوة -37 
التكافػػػؿ اإلنسػػػاني: األردف أنموذجػػػا، كميػػػة 

 الشريعة، الجامعة األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ73/3/3079الجامعة األردنية، 

نػػػػدوة بعنػػػػواف: كرامػػػػة األوطػػػػاف مػػػػف  -33 
وحػػػػي اإليمػػػػاف، كميػػػػة الشػػػػريعة، الجامعػػػػة 

 األردنية.

 اركة في الحضورالمش ـ37/2/3079الجامعة األردنية، 

نػػدوة بعنػػواف: القػػدس بوابػػة السػػماء،  -32 
 كمية الشريعة، الجامعة األردنية. 

 المشاركة في الحضور ـ3/1/3079الجامعة األردنية، 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجية المنظمة 

 
 التاريخ

فػػػي الجامعػػػػة دورة تدريبيػػػة بعنػػػواف: "إجػػػراءات ضػػػماف الجػػػودة لمبػػػرامج األكاديميػػػة  
 األردنية"، مركز االعتماد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ71/70/3071

دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: " التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي المتقػػػػدـ: اسػػػػتخداـ أنظمػػػػة االسػػػػتجابة  
الصػػفية )كمكػػرز( واألجيػػزة الذكيػػة فػػي التػػدريس"، مركػػز االعتمػػاد وضػػماف الجػػودة، 

 الجامعة األردنية.

 ـ30/70/3071

دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: "تعمػػػػيـ ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد"، مركػػػػز االعتمػػػػاد وضػػػػماف  
 الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ32/70/3071

"، مركػز االعتمػاد وضػماف الجػودة، الجامعػة  التعميـ المػدمج دورة تدريبية بعنواف: " 
 األردنية.

 ـ35/70/3071

 ـ3003 الثقافي/الزرقاء دورة شاممة في عمـ الحاسوب، مركز الصادؽ 
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 إجازة في تالوة القرآف الكريـ، )رواية حفص مف طريؽ الطيبة( 
 

 ـ7999

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسياب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
 X  دراسات في المغازي والسير 
 X  قواعد الحكـ عمج الحديث 
 X  ديثالح عمـو 
 X  التحميمي الحديث 
 X  قواعد البحث والتحقيؽ 
  X عمـو الحديث 
  X الحديث التحميمي 
  X الجرح والتعديؿ 
  X أحاديث األحكاـ 
  X تخريج األحاديث ودراسة األسانيد 
  X اليدي النبوي في األدب والرقا ؽ 
  X السيرة النبوية 
  X مناىج البحث في أصوؿ الديف 
  X أعالـ الفكر والدعوة 
  X أصوؿ الدعوة والخطابة 
  X (7التالوة والحفظ) 
  X (3التالوة والحفظ) 
  X الثقافة اإلسالمية  
  X الحياة الجامعية وأخالقياتيا 
  X (7عمـو الحديث ) 
  X (3عمـو الحديث ) 
  X (7أحاديث األحكاـ ) 
  X (3أحاديث األحكاـ ) 
  X (2كاـ )أحاديث األح 
  X أصوؿ الدعوة 
  X قاعػػػػة بحث 
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  X (7الثقافة اإلسالمية) 
  X (3الثقافة اإلسالمية) 
  X (2الثقافة اإلسالمية) 
  X (1الثقافة اإلسالمية) 
  X الحديث الشريؼ 

  
  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية

 
 ومكانيا اسم الييئة والجمعية العممية المينية 

 
 التاريخ

حياء التراث   ـ7991 /عمافجمعية الحديث الشريؼ وا 
 ـ3071 جمعية رابطة عمماء األردف/عماف 
 

  المنح والجوائز التي حصل عمييا 
 
 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسم الجائزة 
جا زة الطمبة األوا ؿ عمج أقساميـ في  

 مرحمة الماجستير

 ـ7999 يت/المفرؽجامعة آؿ الب

 

  اإلشراف عمى األطروحات والرسائل الجامعية ومناقشتيا
 

 اإلشراف عمى الرسائل العممية:أوال: 
 اسن الطبلت الرقن

الذرخخ 

 العلويخ
 عٌىاى الرسبلخ التخصص

ًىع 

 اإلشراف

تبريخ هٌبقشخ 

 الرسبلخ
 الدبهعخ

الحديث  ماجستير أحالـ الدروبي .7
 الشريؼ

 األردنية ـ1/5/3071 منفرد لنبويةالحرؼ في السنة ا

الحديث  ماجستير كفاح القطامي .3
 الشريؼ

منيج أبي حاتـ النقدي 
 في إعالؿ أفراد المقبوليف
مف خالؿ كتاب )عمؿ 

 الحديث ( البف أبي حاتـ 

  ـ31/1/3072 منفرد
 األردنية

الحديث  دكتوراه نعيـ البستنجي .2
 الشريؼ

األحاديث المنتقدة في 
بدعو  أنيا الصحيحيف 

مف األساطير 
 والخرافات،دراسة نقدية

 األردنية ـ27/2/3075 منفرد
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1 
فاطمة احمد 

 الكندري

الحديث  ماجستير
 الشريؼ

المنيج النبوي في التعامؿ 
مع النساء واألطفاؿ 

والشيوخ في الحرب دراسة 
 موضوعية

 

 منفرد

 ـ32/3/3071

 األردنية

5 
خالد محمود 

 ماجستير نوفؿ
الحديث 

 ؼالشري
أحاديث أسباب النزوؿ 
في  عمؿ الدراقطني 

 دراسة وتصنيؼ

 منفرد
 ـ72/1/3071

 األردنية

 نزوؿ القدر  2
 السنغافوري

الحديث  ماجستير
 الشريؼ

حرية الفكر و حقوؽ 
المواطف السياسية في 
ضوء السنة النبوية: 

 دراسة موضوعية

 منفرد

 ـ31/1/3072

 األردنية

حسف خميؿ  1
 الفموجي

يث الحد دكتوراه
 الشريؼ

منيج اإلماـ مسمـ في 
ترتيب أحاديث كتابو 

 الجامع الصحي 
 دراسة تحميمية

 منفرد

 ـ1/77/3071

العمـو 
 اإلسالمية

 دانيا القاضي 1
الحديث  ماجستير

 الشريؼ
 الضرا ر في السنة النبوية
"زوجات النبي صمج ان 

 عميو وسمـ نموذجا"

 منفرد
 ـ3/5/3071

 األردنية

 فاطمة الرعيض 9
الحديث  اجستيرم

 الشريؼ
تفاضؿ األعماؿ في 

 السنة النبوية
 دراسة موضوعية

  منفرد
 ـ2/2/3071    

 األردنية

70 

 
ناصر جماؿ 

 سعاده

الحديث  دكتوراه
 الشريؼ

اختالؼ الحديث في 
مرويات أـ المؤمنيف 

عا شة ػ رضي ان عنيا ػ 
 دراسة تطبيقية تحميمية

   منفرد
 ـ1/3071/  20

العمـو 
 يةاالسالم

77 
ميسرة بنت 

 سعيديف                                          
 

الحديث  دكتوراه
 الشريؼ

منيج أبو عوانة في 
مستخرج وأثره في الدفاع 

 عف صحي  مسمـ

 منفرد
 ـ32/2/3079

 األردنية

73 
خالد محمد 

 الزعبي
 

الحديث  دكتوراه
 الشريؼ

تيي ة النبي صمج ان 
 الةعميو وسمـ لمنبوة والرس
 دراسة حديثية تحميمية

 تحت الكتابة منفرد
 ـ3071- 7ؼ

 األردنية
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راما نبيؿ حسف  72
 أبو طربوش

الحديث  دكتوراه
 الشريؼ

تصحي  أوجو الرواية 
المختمفة عند اإلماـ مسمـ 
في كتابو الصحي  دراسة 

 نقدية

 منفرد
 تحت الكتابة

 ـ3071- 3ؼ

 األردنية

71 
بمقيس محمد 

 الرعود

ث الحدي دكتوراه
 الشريؼ

المنيج النبوي في بناء 
 قيمة االحتراـ وأثاره

 دراسة حديثية موضوعية

 منفرد
 ـ20/2/3079

 األردنية

75 
ياسر عبد 
 الحميد غناـ

الحديث  ماجستير
 الشريؼ

فقو الحديث في كتاب 
اختالؼ مالؾ والشافعي 

لمؤلفو اإلماـ محمد 
إدريس الشافعي "أحاديث 

 الصالة أنموذجا  

 منفرد
 تابةتحت الك

-ؼ صيفي 
 ـ3071

 األردنية

كفاح  صبحي  72
 القطامي

الحديث  دكتوراه
 الشريؼ

أثر معرفة أصوؿ الراوي 
 في التعميؿ

 تحت الكتابة منفرد
 ـ3079- 3ؼ

 األردنية

 طمحة يالنيز 71

الحديث  ماجستير
 الشريؼ

رواة  نقوالت الكعبي عف 
الصحيحيف في كتابو 
"قبوؿ األخبار ومعرفة 

سة تحميمية الرجاؿ"  )درا
 نقدية(

 منفرد

 تحت الكتابة
 ـ3079- 7ؼ

 األردنية

 جياف زيبؾ 71

الحديث  ماجستير
 الشريؼ

ابف عالف البكري 
( ومنيجو في 7051)ىػ

كتابو " دليؿ الفالحيف 
 لطرؽ رياض الصالحيف "

 منفرد
 تحت الكتابة

 ـ3079- 7ؼ

 األردنية

 

 
 

 الرسائل العممية التي تمت مناقشتيا:نانيا: 

 اسن الطبلت عٌىاى الرسبلخ نالرق
الذرخخ 

 العلويخ
 تبريخ الوٌبقشخ  الدبهعخ

7. 
 سد الذرا ع في السنة النبوية

دراسة ت صيمية تطبيقية في الكتب 
 الستة/ العبادات نموذجا  

 األردنية ماجستير خالد السنيف
 
 ـ5/1/3075

3. 
 العشيرة في المجتمع اإلسالمي

 دراسة حديثية موضوعية
العمـو  دكتوراه يصييب الزعب

اإلسالمية 
 العالمية

 ـ3/73/3075
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2. 
شبيات المعاصريف مف الشيعة حوؿ 

أحاديث األنبياء في الصحيحيف/دراسة 
 تحميمية نقدية

منتصر حسيف 
 الحروب

 ـ27/73/3075 األردنية دكتوراه

1 
العنؼ المجتمعي أسبابو وآثاره 

وعالجو/دراسة موضوعية في السنة 
 النبوية

دعاء خميؿ 
 القصراوي

 ـ1/7/3072 األردنية ماجستير

5 
األحاديث المنتقدة في الصحيحيف 

بدعو  إساءتيا لمنبي صمج ان عميو 
 وسمـ أو منافاتيا ألخالقو

 ـ3072/ 2/1 األردنية دكتوراه را د المعايطة

العمؿ في القضاء وأثره عمج الرواة  2
 "دراسة نقدية"

راما نبيؿ أبو 
 طربوش

 ـ35/1/3072 األردنية ماجستير

منيج ضياء الديف المقدسي في كتابو  1
 األحاديث المختارة

محمود أحمد 
 النعيمي

 ـ2/1/3072 آؿ البيت ماجستير

تعقبات اإلماـ الذىبي في الميزاف عمج  1
 اإلماـ ابف عدي في الكامؿ

 ـ1/1/3072 األردنية دكتوراه أحمد البصابصة

موقؼ عمماء الحديث مف نظرية  9
 بالحديث الضعيؼ ومثيمواالعتبار 

أسامة عبد 
 الرحيـ

 ـ72/77/3072 األردنية دكتوراه

نقد عمـ مختمؼ الحديث عند الشيعة  70
 كتاب االستبصار نموذجا  –اإلمامية 

وا ؿ نصر الديف 
 أبو طيفور

 ـ3/2/3071 دكتوراه األردنية

فادي يعقوب  منيج ابف حباف في التعميؿ 77
 الجبريني

العمـو  دكتوراه
 سالميةاإل

 ـ32/1/3071

73 
دراسة حديثية ت صيمية ،الناسخ والمنسوخ
 في الكتب الستة

آالء نايؼ بني 
 حمد

 ـ2/5/3071 دكتوراه األردنية
 
 

األلفاظ التي شؾ فييا الرواة في صحي   72
 اإلماـ مسمـ "دراسة تحميمية مقارنة"

سا د أحمد عبد 
 شنار

العمـو  دكتوراه
 اإلسالمية

 ـ33/5/3071

صطم  "إسناد صال "عند الحافظ م 71
 الذىبي دراسة نقدية

العمـو  ماجستير را د فايز عموي
 اإلسالمية

 ـ31/1/3071

الرواة المختمؼ فييـ عند ابف معيف  75
 "رواية ابف محرز"

أسماء عاطؼ 
 يمزش

الجامعة  ماجستير
 األردنية

 ـ9/1/3071

72 
الصحابة الذيف انفرد الرعيني في 

بف حجر في الجامع عف الحافظ ا
 االصابة

عيسج مصب  
 البواريد

الجامعة  دكتوراه
 األردنية

 ـ2/73/3071
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أحالـ سالـ  نقد المتف عند ابف كثير في تفسيره 71
 الغميالت

الجامعة  دكتوراه
 األردنية

 ـ32/1/3071

األحاديث المنتقدة في الصحيحيف  71
 الخاصة بالعدد دراسة نقدية

اسامة خالد 
 رياالت

معة الجا دكتوراه
 األردنية

 ـ73/1/3071

االختالؼ بيف اإلماميف أبي حاتـ وأبي  79
 زرعة الرازييف في الجرح والتعديؿ

كريـ عبود 
 العمري

الجامعة  دكتوراه
 األردنية

 ـ71/77/3071

مصطم  الحديث المشيور عند  30
 المحدثيف دراسة ت صيمية تطبيقية

معتز موسج 
 الدرادكة

الجامعة  ماجستير
 االردنية

 ـ37/1/3079

إصالح المجتمع في ضوء األخالؽ  37
 النبوية: دراسة موضوغية

عدناف جعفر 
 كيدا

العمـو  دكتوراه
 اإلسالمية

 ـ37/5/3079

ابف كماؿ باشا وجيوده في عمـو  33
 الحديث دراسة منيجية

أمراه أوجار 
 التركي

الجامعة  ماجستير
 االردنية

 ـ77/2/3079

المجتمع  األمف الوقا ي وأثره في بناء 32
 :العيد النبوي المدني أنموذجا  

سيؼ مبارؾ 
 سيؼ الياجري

الجامعة  دكتوراه
 االردنية

 ـ20/1/3079

31 
محمد أنور شاه الكشميري ومنيجو في 
شرح سنف الترمذي في كتابو معارؼ 

 السنف

أحمد أمره 
 آيدينمي

الجامعة  ماجستير
 االردنية

 ـ71/73/3079

 

  تحكيم األبحاث العممية

ـ العديد مف األبحاث العممية في الحديث الشريؼ وعمومو، فػي مجػالت عمميػة محكمػة فػي داخػؿ المممكػة األردنيػة تحكي
 الياشمية وفي خارجيا:

 الجامعة األردنية. -مجمة دراسات )الشريعة والقانوف(  .7
 وزارة التعميـ العالي وجامعة آؿ البيت. -المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية  .3
 جامعة آؿ البيت. -منارة لمبحوث والدراسات )الشريعة والقانوف( مجمة ال .2
 جامعة عماف األىمية. -مجمة البمقاء لمبحوث والدراسات  .1
 جامعة الشارقة/ اإلمارات العربية المتحدة. –مجمة العمـو الشرعية والدراسات االسالمية  .5
 تركيا. -جامعة بنكوؿ التركية  -ات يمجمة كمية اإللي .2
 غزة/فمسطيف. –ة اإلسالمية لمدراسات اإلسالمية مجمة الجامع .1

 
  اإلشراف عمى األنشطة:

 
 ـ .3071ـ ػ 3072المشاركة  في اإلشراؼ عمج انتخابات اتحاد الطمبة بكمية الشريعة عاـ  .7
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اإلشػػػراؼ عمػػػج نشػػػاط طالبػػػي فػػػي كميػػػة الشػػػريعة بعنػػػواف "فرحػػػة طفػػػؿ" لتقػػػديـ اليػػػدايا ل طفػػػاؿ المصػػػابيف بمػػػرض  .3
 ـ.3071/ 3/1مستشفج الحسيف لمسرطاف بتاريخ السرطاف في 

اإلشػػراؼ عمػػج نشػػاط طالبػػي فػػي كميػػة الشػػريعة لطالبػػات مػػادة )أصػػوؿ الػػدعوة والخطابػػة(، لزيػػارة مبػػرة دار اإليمػػاف  .2
 ـ.3071 -3071اليواء األيتاـ  وتقديـ اليدايا واأللعاب ل طفاؿ األيتاـ ،الفصؿ األوؿ عاـ 

ي لطمبػػة البكػػالوريوس مػػادة )منػػاىج البحػػث فػػي أصػػوؿ الػػديف( لزيػػارة المكتبػػة اإلشػػراؼ عمػػج نشػػاط طالبػػي أكػػاديم .1
العامػػة بالجامعػػة األردنيػػة وتعريػػؼ الطمبػػة ب قسػػاـ المكتبػػة وطػػرؽ البحػػث عػػف المصػػادر والمراجػػع وكيػػؼ االسػػتفادة 

 ـ.3071-ـ3071منيا واستعارتيا ،الفصؿ الصيفي عاـ 
الوريوس مػػادة )منػػػاىج البحػػػث فػػػي أصػػػوؿ الػػػديف( لزيػػػارة مركػػػز اإلشػػراؼ عمػػػج نشػػػاط طالبػػػي أكػػػاديمي لطمبػػػة البكػػػ .5

المخطوطػػات والوثػػاؽ بالجامعػػة األردنيػػة وتعريػػؼ الطمبػػة ب قسػػاـ المركػػز وطػػرؽ البحػػث عػػف المخطوطػػات وكيػػؼ 
 ـ.3071-ـ3071االستفادة منيا ،الفصؿ الصيفي عاـ 

حقيػؽ( لزيػارة مركػز المخطوطػات والوثػاؽ اإلشراؼ عمج نشاط طالبي أكاديمي لطمبة الماجستير )قواعد البحث والت .2
بالجامعػػة األردنيػػة وتعريػػؼ الطمبػػة ب قسػػاـ المركػػز وطػػرؽ البحػػث عػػف المخطوطػػات وكيػػؼ االسػػتفادة منيػػا ،الفصػػؿ 

 ـ.3079-ـ3071األوؿ عاـ 

  

  

 الخطابة والتدريس في مساجد وزارة األوقاؼ األردنية بمحافظة الزرقاء.  .1
حياء التراث. المشاركة .1  في إعطاء دورات في الحديث وعمومو لجمعية الحديث الشريؼ وا 
المشػػاركة فػػي محاضػػرات دينيػػة عامػػة فػػي مناسػػبات ذكػػر  المولػػد الشػػريؼ واليجػػرة النبويػػة واإلسػػراء والمعػػراج فػػي  .9

 العديد مف المساجد. 
 
 

 

 

 (31المشػاركة فػػي ثػالث حمقػػات تمفزيونيػة،وىي بػػرقـ)(،والػذي يبػػث مػف قنػػاة 32(،)35 )(،مػف برنػػامج )فػيض الخػػاطر
 ـ.3070ىػ ػ 7127المستقمة الفضا ية، وىو مف تقديـ د/محمد السعيدي،عاـ

 

  :ندوات ومحاضرات عامة

  مشاركات تمفزيونية


