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نموذج السيرة الذاتية
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

البيانات الشخصية
اﻻســـــــم

هﻼ نايف عبد ﷲ المشاقبة

تاريخ ومكان الميﻼد

الزرقاء  ١٩٨٣ /٥ /١٥م

الكلية

الشريعة

القسم

أصول الدين

المؤهﻼت الدراسية
الدرجة العلمية
الدكتوراه
الماجستير
البكالوريوس

التخصص
التفسير وعلوم القرآن الكريم
أصول الدين
أصول الدين

الجهة المانحة لها
جامعة اليرموك
جامعة آل البيت
جامعة آل البيت

التخصص ومجاﻻت اﻻهتمام
التخصص العام

الشريعة – أصول الدين

التخصص الدقيق

التفسير وعلوم القرآن الكريم

مـجاﻻت اﻻهتمام

العقيدة اﻹسﻼمية ،الفقه ،اللغة ،السيرة النبوية ،الحديث النبوي الشريﻒ

١

التاريخ
 ٢٠١٢م
 ٢٠٠٨م
 ٢٠٠٦م
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عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  ١٥٠كلمة(
عنوان الرسالة :منهج القرآن الكريم في عﻼج الت َ َعنت واستعجال العذاب.
الرسل عليهم السﻼم بدأ الناس أمام الدعوة اﻹلهية أصناف :فهناك َمن هو مﺆمن
منذ بدء الخليقة وبداية إرسال ُ
بالرسل والرساﻻت ،وفئة اختارت الزيغ والتملق فأظهرت
بها ،موقن بالتوحيد .وفئة أخرى على النقيض كفرت ُ
اﻹيمان وأبطنت الكفر ،وكان بين هذه الفئات فئة خبيثة ،لم تنكر عن رأي وحجة ،ولم ت ُبقﻲ سببا ً إﻻ ادعته فﻲ
إبطال الرساﻻت اﻹلهية ،فئة اتسمت بالتعنت والكبر وعدم قبول الحق ،ورفض اﻷديان وطريق الهداية فﻲ سبيل
طريق الغﻲ والفساد ،فركبت اﻷهواء ،وهوت بالعقل من برجه العالﻲ إلى أخمص القدمين ليتربع الجهل والكفر
على نواصيهم الكاذبة .فما هو التعنت؟ وما هﻲ نظرة اﻻسﻼم له؟ وما هﻲ المجاﻻت التﻲ تعنت فيها أهل هذه
الفئة؟ وما الذي دفع هذه الفئات إلى التشدد وطلب العذاب الذي ُوعدوا به؟ وما أنواع العذاب الذي نزل بهم؟ وما
اﻵثار المترتبة نتيجة التعنت على الفرد والمجتمع؟ وما هو المنهج القرآنﻲ فﻲ عﻼج هذه الفئة؟ فجاءت الرسالة
لﻺجابة عن هذه اﻷسئلة ،بمدارسة القرآن العظيم وتتبع اﻵيات الكريمة التﻲ ورد فيها ذكر التعنت وأهله،
ودوافعهم وراء تعنتهم وطلبهم العذاب ،وبيان منهج القرآن فﻲ حوارهم ومجادلتهم ودعوتهم إلى إعمال العقل
للوصول للحق والصواب.
السجل الوظيفي
الوظيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

محاضر غير متفرغ

جامعة آل البيت  /كلية الشريعة

 ٢٠١٤م

محاضر غير متفرغ

جامعة آل البيت  /المعهد العالﻲ للدراسات اﻹسﻼمية

 ٢٠١٥م

محاضر متفرغ

الجامعة اﻷردنية  /كلية الشريعة

٢٠١٥م  -اﻵن

اﻷعمال اﻹدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اﻹداري /اللجان والمهام
عضو اللجنة اﻻجتماعية  -النسائية

من ٢٠١٥م – ٢٠١٧م

عضو لجنة الجودة

 ٢٠١٧م

منسق الثقافة اﻹسﻼمية

 ٢٠١٦م  ٢٠١٧ -م

عضو مراجعة أسئلة الثقافة اﻹسﻼمية

 ٢٠١٦م

عضو لجنة اﻻنتخابات الجامعية فﻲ كلية الشريعة

 ٢٠١٦م

محاضر فﻲ المركز اﻹسﻼمﻲ التابع للجامعة اﻷردنية لمادة التفسير

 ٢٠١٧م

مناقشة الخطط للرسائل الجامعية

٢٠١٥م  -اﻵن

اﻷبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات

٢
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عنوان البحث والناشر والتاريخ
اسم الباحث )الباحثين(
دراسة عقدية لثﻼث آيات من سورة اﻷنعام
هﻼ المشاقبة
بحث
الحوار والجدل فﻲ عﻼج تعنت اﻷقوام السابقة
هﻼ المشاقبة
اعتراضات الشنقيطﻲ على اﻷقيسة فﻲ تفسيره

هﻼ المشاقبة
الدورات التدريبية

التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
 ٢٠١٦م
 ٢٠١٧م
 ٢٠١٧م
 ٢٠١٧م
 ٢٠١٦م

أنا ادخل بياناتﻲ بنفسﻲ – كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية
دورة اﻷعضاء الجدد اﻹلزامية  -الجامعة اﻷردنية
الموارد التعليمية المفتوحة  -الجامعة اﻷردنية
تقييم تعلم الطلبة بغير اﻻختبارت
اﻻستخدام الفعال للبوربوينت فﻲ التعليم والبحث العلمﻲ

اﻷنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها
التفسير الموضوعﻲ
التفسير
السيرة النبوية
علوم القرآن الكريم
أصول الدعوة والخطابة
القصص القرآنﻲ
اﻹعجاز القرآنﻲ
أخﻼقيات المهنة فﻲ اﻹسﻼم
الثقافة اﻹسﻼمية











الدراسات
العليا










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

التاريخ

المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها

٣

التاريخ

الجامعة اﻷردنية

نموذج السيرة الذاتية

٤

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة

