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  ١  

ح ح ال   هللا ال

 
  

ة انات ال     ال
  

  يحيى أحمد سلمان جالل  االســـــــ  

الد   ان ال خ وم   ٢٨/٣/١٩٧٧السعودية   تار

ة   ل   الشريعة  ال

  صرأصول الدين. حالياً رئيس قسم دراسات اإلسالم في العالم المعا  الق  

  
ة راس هالت ال         ال

  

ة   رجة العل ة لها  ال  ال ان هة ال خ  ال ار   ال

  ٢٠١٢/٢٠١٣  جامعة ليدز (بريطانيا)  التفسير وعلوم القرآن  الدكتوراه  

  ٢٠٠٦  الجامعة األردنية  التفسير وعلوم القرآن  الماجستير  

  
  القرآن وعلومه  البكالوريوس

الجامعة اإلسالمية/ المدينة 
  المنورة

٢٠٠١  

  
ام االت االه     ال وم

  

  التفسير وعلوم القرآن  ال العام  

ق     القراءات القرآنية  ال ال

ام   االت االه قضايا ، العلوم القرآن، التفسير، القراءات، االستشراق والدراسات اإلسالمية  مـ
  .المتعلقة بالدراسات اإلسالمية المعاصرة



دة  ان ال اد وض ة                 م االع ات ة ال ذج ال ة            ن امعة األردن  ال
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راه ان ومل رسالة ال     ع
  

ان و    ودع راه (في ح ة) ١٥٠ مل رسالة ال   ل

   

ة آن اءات الق خ الق  تار
انه وتع ع إعالم هللا س ة  ا رها ب ال ه ة و آن اءات الق أة الق سالة ع ن ث ال ّه أن الى نت

ة، ا آن ب ال اءة الق الفات في ق ر اخ ه ف. وق أد ذل إلى  عة أح آن على س أ الق ه  ق ل
ل هللا ا م رس ا عل ها ل ل سالة عق ث ال لة م ع هللا. ث ت ة وأنها م ع أ  أنها ص بي ج

اءات و  ع الق ه  آن ال وعالق ي للق ع أب ال ة ج ل روا ي  ّ أن ال في تفاص
الم ق ال لفة. ث ت اءات ال ع الق ان ه ج ق  ام األك في ذاك ال إلى  ت إلى أن االه

ان ع ع اس  ج ل ب ال الف ال ح اع وال لة ال ع وحّله ل  رضي هللا وس ذل ال
اء إلى أن جاء زم ها ب الق ار اءات واس سالة نقل الق ض ال ع ع ذل اس اءات.  اب  الق
ع ذل جاء اإلمام اب  . و ا العل ان له أث  في ه عة ال  اب ال فه  اه وتأل ر لام

اءات.  د  وأث واضح في مالمح عل الق ان له جه   ال 
  

      
في  ل ال     ال

  

فة   انها  ال ل وع خ  جهة الع ار   ال

رئيس قسم دراسات   
  مستمر -٩/٢٠١٧  كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  اإلسالم في العالم المعاصر

مساعد العميد لشئون   
  ٩/٢٠١٧ -٩/٢٠١٣  عة/ الجامعة األردنيةكلية الشري  الجودة والتطوير

  مستمر) - ٤/٢٠١٣(  كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  ستاذ مساعدأ  

  
- ٣/١٢/٢٠١٢  كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  محاضر متفرغ

٤/٢٠١٣  
  

إلى  ١٥/٤/٢٠٠٣  كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  مساعد بحث وتدريس
٣٠/٩/٢٠٠٨  
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ال اإلدار ان األع     ة والل
  

هام   ان وال / الل ل اإلدار ى الع خ  م ار   ال

كلية الشريعة/  /رئيس قسم دراسات اإلسالم في العالم المعاصر  
  الجامعة األردنية

  مستمر -٩/٢٠١٧

كلية الشريعة/ الجامعة  /مساعد العميد لشئون الجودة والتطوير  
  األردنية

٩/٢٠١٧ -٩/٢٠١٣  

ة   ل ل ال   ٢٠١٩-٢٠١٣  ع م

ة    ةع ل   ٢٠١٩-٢٠١٨  ال

ة    اع ل راسات العل   ٢٠١٩-٢٠١٦  ال

دة   ة ال   ٢٠١٨  ع ل

ة    ةع ل ل ي لل   ٢٠١٩-٢٠١٧  اإلرشاد األكاد

ة   ة ع ل ل ة في ال ف ة وال ات ة االس   ٢٠١٨-٢٠١٧  ال

ة    هع ل افها وق ها وأه ة ورسال ل ة ال ح رؤ اغة مق   ٢٠١٩-٢٠١٨  اص

ة في   ل اد ال اب ات ة ان ل اف على ع ة لإلش اب ة االن  ع الل
امعي عة للعام ال ة ال   كل

٢٠١٧-٢٠١٤  

ة   ادها ع ل اد وع ات ال اجعة م   ٢٠١٧  م
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  ٤  

  
رة ة ال اث العل ات األ     آخ خ س

  

اح    اس ال
( اح   (ال

ار اش وال ان ال وال   خ ع

  
  د. يحيى جالل

 ومعل ة،مجلة دراسات/ الجامعة األردنيالمتشابه في القرآن ومعرفة تأويله. 
  .١١٩-١٠٩ص ،٢٠١٦، ٣العدد  ،٣٤ المجلّد والقانون، الشريعة

د. محمد ربابعة   
 و

  د. يحيى جالل

بك ال فال ورلى (منهج السيواسي في التعامل مع أسباب النزول المتعّددة لقوله تعا
نية المجلة األرد يحّكموك فيما شجر بينهم) دراسة وتحقيق. ن حتىيؤمنو

 - ١٠٥ص ،٢٠١٦، ٤، عدد ١٢مجلد  للدراسات اإلسالمية/ جامعة آل البيت،
١٢٦. 

  
  د. يحيى جالل

جلة متهاد. االجأدلة تعيين الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الكريم بين النقل و
 ،٢٠١٧، ٣العدد  ،٤٤ المجلّد والقانون، عةالشري األردنية، علوم دراسات/ الجامعة

 .٣٢٨ - ٣١٥ص 

  د. يحيى جالل  
 و

  مشاقبة هال د.

 لجامعةا جلةمآراء العلماء في القراءات التي لم تشملها المصاحف العثمانية. 
 .٧/٨/٢٠١٩جامعة غزة، مقبول للنشر  /اإلسالمية للدراسات

  هال مشاقبة. د  
 و

  د. يحيى جالل

لسالم يه اشوء الجريمة من منظور قرآني قصة إبليس وآدم علالحسد وأثره في ن
ل للنشر األردنية للدراسات اإلسالمية/ جامعة آل البيت، مقبو المجلةانموذجا. 

١٨/١١/٢٠١٩. 

  
  د. يحيى جالل

 ورواية موسل عليه هللا صلى النبي من القرآن عنه هللا رضي مسعود ابن تلقي
لدراسات/ جامعة جرش، مقبول للنشر مجلة جرش للبحوث وا .سورة السبعين

٢٣/١٢/٢٠١٩. 

  

  د. يحيى جالل

مام م في ندوة اإلمقدّ  القرآنية" القراءات تعليم في طالب أبي بن مكي اإلمام منهج"
ن، األرد -، عّمان٢٠/٨/٢٠١٦وجهوده في خدمة القرآن الكريم  مكي بن أبي طالب

يم، الكر القرآن على افظةالمح جمعيةمنشورات  ومنشور في كتاب أبحاث المؤتمر،
  .١٨٤-١٥٩ ص
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ة وات العل ات وال ت ة في ال ار     ال

  

ة    هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

  
ندوة اإلمام مكي بن أبي طالب 

وجهوده في خدمة القرآن الكريم/ 
  جمعية المحافظة على القرآن. 

  مشارك بـ بحث  ٢٠/٨/٢٠١٦األردن  -عّمان

ندوة تعريفية عن األديان/ كلية   
  الناتو

  ١/٤/٢٠١٤إيطاليا  -روما
مشارك بـ ورقة 

  علمية

أزمة اختيار موضوعات الرسائل   
الجامعية في الدراسات القرآنية/ 

مركز بينات للدراسات القرآنية في 
  األردن

  حضور ومشارك  ١٢/٤/٢٠١٤عّمان 

  
ندوة حول تطوير الدراسات العليا 
في تخصص الدراسات اإلسالمية/ 

  المجلس اإلسالمي السنغافوري
  ٢٥/٧/٢٠١٩-٢٤سنغافورة 

حضور ومشارك 
  في الحوارات

المؤتمر الدولي األول للمالية   
والمصرفية اإلسالمية/ قسم 

المصارف اإلسالمية في كلية 
  الشريعة في الجامعة األردنية

  حضور  ٧/٨/٢٠١٤-٦ية الجامعة األردن

المؤتمر الدولي الثاني للمالية   
والمصرفية اإلسالمية بعنوان إدارة 

السيولة في المصارف اإلسالمية/ 
قسم المصارف اإلسالمية في كلية 

  الشريعة في الجامعة األردنية

  حضور  ٣٠/٧/٢٠١٥-٢٩الجامعة األردنية 

  

المؤتمر الدولي الثالث للمالية 
ية بعنوان والمصرفية اإلسالم

صكوك االستثمار اإلسالمية وأثرها 
  في التنمية االقتصادية

  
  ٤/٨/٢٠١٦-٣الجامعة األردنية 
  

  حضور
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الملتقى العلمي الثالث لـ جمعية   
الحديث الشريف وإحياء التراث 

بعنوان "منهجية التعامل مع السنة 
النبوية" الذي عقدته الجمعية 

  بالتعاون مع كلية الشريعة

  
  ٢٤/٣/٢٠١٥ ةردنيالجامعة األ

  
  حضور

المؤتمر الدولي بعنوان: "مستجدات   
العلوم الشرعية" الذي نظمته كلية 

  الجامعة األردنية  الشريعة في 
  

  حضور  ٣١/٧/٢٠١٩-٣٠ الجامعة األردنية

  
ة ر ورات ال     ال

  

  مكان الدورة  تاريخ الدورة  مدة الدورة  اسم الدورة  

  
مهارات اإلدارة 

  والقيادة
عات سا ٣

  تدريبية
  ٢٠١٩تشرين ثاني  ١٨

  الجامعة األردنية
  الجودة مركز االعتماد وضمان

التدريس التفاعلي   
وزيادة مشاركة 

  الطلبة

ساعات  ٣
  تدريبية

  ٢٠١٨كانون أول  ٣١
  الجامعة األردنية

  مركز االعتماد وضمان الجودة

اإلشراف على طلبة   
  الدراسات العليا

ساعات  ٣
  تدريبية

  ٢٠١٩آب  ٢٧
  يةلجامعة األردنا

  مركز االعتماد وضمان الجودة

  
  الوقت إدارة

ساعات  ٣
  تدريبية

  ٢٠١٨كانون أول  ٢٧
  الجامعة األردنية

  مركز االعتماد وضمان الجودة

التعلم القائم على حل   
  المشكالت

ساعات  ٣
  تدريبية

  ٢٠١٨تشرين أول  ٣٠
  الجامعة األردنية 

  مركز االعتماد وضمان الجودة
لتعلم نتاجات ا  

  المستهدفة
ساعات  ٣

  تدريبية
  ٢٠١٥تشرين الثاني  ١٦

  الجامعة األردنية
  مركز االعتماد وضمان الجودة

أنا احدّث بياناتي   
  بنفسي

ساعة تدريبية 
  واحدة

  الجامعة األردنية  -
  مركز االعتماد وضمان الجودة

تأهيل أعضاء هيئة   
  التدريس

أربعون ساعة 
  صفية

٥/٦/٢٠٠٣ - ٣٠/٤  
  األردنيةالجامعة 

  تنمية القوى البشريةمركز  
نتاجات التعلم   

  المستهدفة المتقدمة
ساعتين 
  تدريبيتين

  ٢٠١٦تشرين األول  ٥
  الجامعة األردنية

  مركز االعتماد وضمان الجودة



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

 

  ٧  

كيفية إعداد تقرير   
الدراسة الذاتية 

للحصول على شهادة 
  ضمان الجودة

ساعات  ٣
  تدريبية

  ٢٠١٦تشرين األول  ٦
  ة األردنيةالجامع

  مركز االعتماد وضمان الجودة

التحسن المستمر في   
أداء الطلبة المبني 

على تقييم مخرجات 
  التعلم

ساعة تدريبية 
  ونصف الساعة

  ٢٠١٦تشرين األول  ١٣
  الجامعة األردنية

  مركز االعتماد وضمان الجودة

نتاجات التعلم   
الخاصة بالبرامج 

  األكاديمية

ساعات  ٥
  تدريبية

شرين الثاني ت ١٥-١٤
٢٠١٦  

  الجامعة األردنية
  الجودة مركز االعتماد وضمان

تصميم أطر   
  المؤهالت الوطنية

ساعتين 
  تدريبيتين

  ٢٠١٦تشرين األول  ٢٠
  الجامعة األردنية

  مركز االعتماد وضمان الجودة

  
التعليم االلكتروني 
  في الجامعة االردنية

  ٣/١/٢٠١٦  اسبوع

  الجامعة األردنية
عبد هللا الثاني "كلية الملك 

 لتكنولوجيا المعلومات"
  مركز الكفاءات الحاسوبية

 إنشاء حساب   
Google Scholar 

Citation 
-  ١١/١٢/٢٠١٤  

  الجامعة األردنية
 مركز االعتماد وضمان الجودة
  بالتعاون مع مركز الحاسوب

الموارد التعليمية   
  المفتوحة

ساعة  ١٤
  تدريبية

  ٢٠١٧شباط  ٢٣-٢٢
  نيةالجامعة األرد

  مركز االعتماد وضمان الجودة

استخدام وتسهيل   
 المساقات المفتوحة 

MOOC  

ساعة تدريبية 
  ونصف الساعة

١١/٧/٢٠١٩  
  الجامعة األردنية

  حطة التعلم المدمج في المكتبةم
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ة ر ة ال     األن

  

رات   ق اد ال ة وال راس ي  ال   ال
هاب قام   ر

س ر ال راسات   ال   ال
ا   العل

  √  √  علوم القرآن   
    √  التفسير   
  √    القراءات القرآنية  
  √  √  مناهج المفسرين   
  √  √  إعجاز القرآن   
  Qur'anic Studies    √  
  Islam and Contemporary Issues   √ 

  Orientalism and Islamic Studies   √ 

  Islamic Studies in English  √  

  
  

ا ة في اله ةالع ه ة ال ات العل ع     ت وال
  

انها   ة وم ه ة ال ة العل ع ة وال   اس اله
  

خ ار   ال

  مستمر-٢٠١٧  عمان األردن  /عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث  

ن عضو مجلس معهد القراءات القرآنية/ جمعية المحافظة على القرآ  
  عمان األردن /الكريم

٢٠١٨-٢٠١٥  

ية بيعلخبراء المعني باإلدارة المستدامة للموارد الطعضو في فريق ا  
بوجهة نظر إسالمية التابع لـ معهد غرب آسيا وشمال افريقيا 

)WANA( .  
٢٠١٥  

ة عضو لجنة النظر في مقترح مشروع التعاون بين الجامعة األردني  
والمجلس السنغافوري في برنامج شهادة عليا في تخصص "اإلسالم 

  صرة".في المجتمعات المعا
٢٠١٩  

  


