الجامعة اﻷردنية

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

البيانات الشخصية
اﻻســـــــم

فاتن عبد الرحيم صالح الجغل

تاريخ ومكان الميﻼد

.١٩٧٤ /١٢ /٢٥

الكلية

الشريعة.

القسم

أصول الدين.

المؤهﻼت الدراسية
الدرجة العلمية
البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه

الجهة المانحة لها
الجامعة اﻷردنية
الجامعة اﻷردنية.
جامعة العلوم اﻹسﻼمية.

التخصص
أصول الدين
الحديث النبوي
الحديث النبوي

التخصص ومجاﻻت اﻻهتمام
التخصص العام

أصول الدين

التخصص الدقيق

الحديث النبوي

مـجاﻻت اﻻهتمام

علل الحديث ،الحديث الموضوعي.

١

التاريخ
١٩٩٦
١٩٩٨
٢٠١١

الجامعة اﻷردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  ١٥٠كلمة(
علل أحاديث عمرة عن عائشة رضي ﷲ عنها.
تتناول الرسالة مرويّات عمرة بنت عبد الرحمن اﻷنصارية عن عائشة رضي ﷲ عنها ،وتعرض أهم العلل
الواردة في هذه المرويّات سواء أكانت هذه العلل في السند أو في المتن.
وكﻼم علماء العلل حولها ،ومناقشة هذه اﻷقوال.

السجل الوظيفي
الوظيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

معلمة

وزارة التربية والتعليم

٢٠٠٤ _١٩٩٦

محاضر متفرغ

جامعة الزرقاء

٢٠١١ _٢٠٠٤

محاضر متفرغ

الجامعة اﻷردنية

٢٠١٦ _٢٠١٢

أستذ مساعد

الجامعة اﻷردنية

٢٠١٧

اﻷعمال اﻹدارية واللجان
مسمى العمل اﻹداري /اللجان والمهام

التاريخ

منسق شعبة التﻼوة

٢٠١٧/٢٠١٦

عضو لجنة المسابقات

 _٢٠١٢إلى اﻵن

عضو لجنة اﻻنتخابات

٢٠١٧ -٢٠١٢

٢
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اﻷبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث )الباحثين(
د .فاتن الجغل

عنوان البحث والناشر والتاريخ
الهدي النبوي في تهذيب الشهوات مجلة العلوم اﻻسﻼمية /تركيا٢٠١٢ .

د .فاتن الجغل

الهدي النبوي في التعامل مع النفس اﻻنسانية /مجلة المنارة٢٠١٦ /
الععم

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

نوع المشاركة

مكان وتاريخ انعقاده

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
١٩٩٧
٢٠٠١
٢٠١٢
٢٠١٥
٢٠١٧

دورة مدرسين جدد /وزارة التربية والتعليم
دورة ICDL
دورة تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد
دورة التعليم اﻻلكتروني
دورة أنا أحدّث موقعي

اﻷنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها
التﻼوة اﻻستدراكية



٣

الدراسات
العليا

الجامعة اﻷردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة




التﻼوة والتجويد المستوى اﻷول
التﻼوة والتجويد المستوى الثاني
التﻼوة والتجويد المستوى الثالث

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

التاريخ

المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها

٤

التاريخ

