
 

  الرحيــم نبسم هللا الرحم
  رة الذاتيــةـالسي

  
  ياسر أحمد علي الشمالياالسم : 

  الجنسية : أردني
  ١٦/٥/١٩٦٠تاريخ الميالد :

  الحالة االجتماعية : متزوج
  الجبيهة -عمان –: األردن  الدائم العنوان

 قسم أصول الدين  –كلية الشريعة  –: الجامعة األردنية -الدائم مكان العمل
  كلية الشريعة -العمل الحالي: جامعة الكويتمكان 
  ٠٠٩٦٥٦٠٧٤٩٠٤٢تلفون:

  الحديـث وعلومـهالتخصص : 
  : أستاذ  الرتبة الحالية

  مكة المكرمـة –جامعة أم القرى جهة التخرج : 
  

  الشهادات العلميـة :
  جامعة أم القرى –: في الكتاب والسنة من كلية الدعوة وأصول الدين  البكالوريوس -١

  ١٠/٧/١٩٨٤بتقدير : جيد جدا   ،   تاريخ  :     
  جامعة أم القرى –: في الكتاب والسنة  من كلية الدعوة وأصول الدين  الماجستير -٢

  ١٤/٦/١٩٨٨بتقدير : ممتاز  ،  تاريخ :    
  م القرىأجامعة  –كلية الدعوة وأصول الدين  -:في الحديث وعلومه ، من قسم الكتاب والسنة  الدكتوراة -٣

  وموضوعها :تحقيق ودراسة القسم األول من كتاب " معرفة السنن واآلثار لإلمام البيهقي "    
  ١٣/١/١٩٩٣بتقدير : جيد جدا    ، تاريخ :     

  
   

  الوظيفي :و األكاديمي التدرج
  ٤/١١/١٩٩٨حتى  ١٩٩٣/ ٤/١٠أستاذ مساعد  ، من -١         
  ٤/١١/١٩٩٨أستاذ مشارك ، من  -٢          
   ٥/١٠/٢٠٠٣أستاذ   من -٣           

  الخبرة التدريسية  : 
  :  ،كما يلي والدكتوراة في تدريس مواد البكالوريوس والماجستيرعاما  عشر ثمانيةخبرة    
في  السنة انيد،علوم الحديث، مناهج المحدثين، الحديث التحليلي، التخريج ودراسة األس:مواد البكالوريوس   

لثقافة المية، ااإلس اهج البحث في الدراسات، منة، السيرة النبوية، السنة ومكانتها في اإلسالماصرالدراسات المع
  اإلسالمية 

   



 

حديث ي ، الدراسات في علوم الحديث ، علل الحديث ، مناهج المحدثين ، الحديث الموضوع:  مواد الماجستير
  هج البحث ، اللغة في الحديث، تاريخ الرواة ، مناالتحليلي ، السنة في الدراسات المعاصرة 

  
ات في ، دراسعلل الحديثدراسات متقدمة في علوم الحديث، التفسير بالمأثور، دراسات في :  مواد الدكتوراة 

  الحديث التحليلي ، مناهج البحث في العلوم اإلسالمية
  
  : اأشرفت على عدد من الرسائل العلمية في الحديث وعلومه ، منهرسائل : الاإلشراف على  -

  ١٩٩٧اإلمام ابن الجوزي وكتابه العلل المتناهية في األحاديث الواهية/ -١       
  ١٩٩٥ من المعجم الكبير للطبراني / جزءتحقيق ودراسة  -٢        

  ١٩٩٦تحقيق ودراسة جزء من المعجم الكبير للطبراين / -٣       
  ١٩٩٧تحقيق ودراسة جزء من المعجم الكبير للطبراني/ -٤       
  ١٩٩٨الصنعة الحديثية عند ابن كثير من خالل كتاب البداية والنهاية/  -٥        

   ١٩٩٩الحديث المنكر، دراسة نظرية وتطبيقية في كتاب علل الحديث البن أبي حاتم الرازي /  -٦
  - ٢٠٠٠المزيد في متصل األسانيد دراسة نظرية وتطبيقية / -٧
  ٢٠٠١التسعة /سعيد بن المسيب ومراسيله في الكتب  -٨
  ٢٠٠١الجعديات دراسة ونقدا ( حديث علي بن الجعد ) / -٩

  ٢٠٠٢أحاديث الرفق بالحيوان جمعا وتصنيفا ودراسة /-١٠
  ٢٠٠٢جامعة اليرموك / –التربية الذوقية في اإلسالم  -١١
  ٢٠٠٢- أنواع الحديث من حيث االنقطاع واالتصال -١٢
  ٢٠٠٣عا ودراسة /األحاديث الواردة في الحرب النفسية جم -١٣
  ٢٠٠٣األحاديث التي صححها اإلمام البخاري خارج الجامع الصحيح / -١٤
  ٢٠٠٣في معالجة أخطاء الصحابة /  -صلى هللا عليه وسلم -منهجية النبي -١٥
  ٢٠٠٤ -ونقد لالسرائيليات  متهج اإلمام ابن كثير في روايته-١٦
   ٢٠٠٤- ابه "التاريخ األوسط" منهج نقد الحديث عند االمام البخاري من خالل كت-١٧
  ٢٠٠٤ -عند اإلمام البوصيري في كتابه" إتحاف الخيرة المهرة.."الصناعة الحديثية  -١٨
  ٢٠٠٦- تعقبات ابن عبد البر على العلماء في كتابه التمهيد- ١٩
  ٢٠٠٧ -الهدي النبوي في إدارة القوى البشرية -٢٠
  - ٢٠٠٧دراسة حديثية –مرويات األحرف السبعة -٢١
  ٢٠٠٧- تعقبات الحافظ ابن حجر على الحافظ ابن عبد البر -٢٢
  ٢٠٠٧- لتسهيلشواهد ابن مالك في شرح ا-٢٣
  - ٢٠٠٨جزء  -تحقيق ودراسة شرح معاني اآلثار للطحاوي -٢٤
  ٢٠٠٨جزء/-تحقيق ودراسة شرح معاني اآلثار للطحاوي- ٢٥
  ٢٠٠٨أحاديث ابن جريج في صحيح البخاري/ -٢٦
  جامعة الشارقة ٢٠٠٩لى شرح النخبة/حاشية األجهوري، ع- ٢٧
  جامعة الشارقة ٢٠٠٩الهدي النبوي في مكافحة الجرائم المالية/-٢٨
  جامعة الشارقة ٢٠١٠التعليل بما ليس في الصحيحين/-٢٩



 

  
  :مناقشات الرسائل

  ستين رسالةتزيد على  ١٩٩٥ناقشت عددا من رسائل الماجستير منذ عام     
  الدكتوراة تزيد على خمسة رسائل كما ناقشت عددا من رسائل    
  وكنت محكما خارجيا لتقويم عدد من رسائل الماجستير لعدد من الجامعات    
  وكذلك مقوما خارجيا لتقويم بعض الكتب الجامعية التدريسية    

  
  تحكيم اإلنتاج العلمي:

 جامعات يفدريس ضاء هيئة التأعحيث أُسند إلّي تقويم اإلنتاج العلمي المقدم للترقيات العلمية، لعدد من    
  مختلفة
  

  األبحاث العلمية المدعومة
فق بند  وين " ، " مناهج المحدثأوصت لجنة البحث العلمي في الجامعة األردنية بالموافقة على طباعة كتاب  -١
  بدعم من الجامعة األردنية بعد أن تم تحكيمه  ١٩٩٨دعم نشر ) وقد تم طباعة الكتاب سنة :(
ن  عنوحث المفقة على دعم مشروع البجنة البحث العلمي في الجامعة األردنية بالمواأوصت ل  -٢ 

  "جمع المفترق من الحديث النبوي وأثره في الرواية والرواة" ب
ن علناشئة أوصت لجنة البحث العلمي في الجامعة األردنية بدعم مشروع البحث : " العلل ا  -٣

  . الرواية بالمعنى "  بدل التدريس الصيفي
ه وأثر بعنوان : "الشبه في األسانيد والمتون -مدعوم من جامعة الكويت -مشروع بحث علمي-

  HH01/11رقم البحث:  -  ٢٠١١-٢٠١٠ -في علل الحديث
 

  الخبرة المهنية ، وعضوية اللجان 
  أمين سر مجلس قسم أصول الدين -١  
  عضو لجنة الدراسات العليا -٢  
  ممثل قسم أصول الدين  –عضو مجلس كلية الشريعة  -٣  
   عضو اللجنة االجتماعية في الكلية -٤  
  ٢٠٠٠/٢٠٠٠١حتى نهاية العام الجامعي ١٧/٩/٢٠٠٠رئيس قسم أصول الدين من -٥ 
  –قُضيت في جامعة اليرموك  -  ٢٠٠١/٢٠٠٢إجازة تفرغ علمي للعام الجامعي  -٦ 
  ٢٠٠٢/٢٠٠٣رئيس قسم أصول الدين للعام الجامعي -٧ 
  و جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث اإلسالميعض -٨ 
  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ممثل كلية الشريعة في مجلس الجامعة  -٩ 

  الجامعة األردنية -كلية الشريعة -عضو اللجنة العلمية -١٠
  رئيس لجنة مشروع إنشاء مبنى كلية الشريعة الجديد -١١
  ٢٠٠٧ ردنية الجامعة األ -عميد كلية الشريعة -١٢
  ٢٠١٠-٢٠٠٩الشارقة  -العتماد األكاديمي لخطتي الدكتورة والماجستير في كلية الشريعةا عضو لجنة- ١٣
  ٢٠١٠ -٢٠٠٩جامعة الشارقة/ -لتفسير الموضوعيعضو اللجنة لتحضيرية لمؤتمر ا -١٣



 

  ٢٠١٠- ٢٠٠٩عضو لجنة تسمية الطريق والشوارع في إمارة الشارقة/ -١٤
   ٢٠١١- ٢٠١٠ كلية الشريعة/ الكويت -الشريف وعلومه عضولجنة برنامج الماجستير في الحديث  -١٥
  ٢٠١٠ -شريعة / جامعة الكويتلكلية ا -عضو لجنة االبتعاث  -١٦
  ٢٠١٢- ٢٠١٠  الكويت جامعة كلية الشريعة / -رئيس لجنة الترقيات في قسم العقيدة والدعوة -١٧
  ٢٠١٢ /٢٠١٠معة الكويت  كلية الشريعة / جا -عضو لجنة الترقيات في قسم التفسير والحديث -١٨
  ٢٠١٢-٢٠١٠جامعة الكويت/ -عضو اللجنة االستشارية للترقيات والتعيينات في كلية الشريعة -١٩
  ٢٠١١-٢٠١٠جامعة الكويت  –كلية الشريعة  -تيار رئيس قسم الفقه واألصولعضو لجنة اخ -٢٠
  ٢٠١٢-٢٠١١- جامعة الكويت -مدير برنامج التفسير والحديث، كلية  الشريعة -٢١

  
  النشاط العلمي :

  : من ذلكنماذج المشاركة في الندوات العلمية ،  -
  ندوة خبر الواحد       
  ندوة األردن في الحديث والسيرة النبوية     
  ندوة الجهود المعاصرة في خدمة السنة النبوية      

  وة الدروس المستفادة من غزوة بدر ند    
  ندوة الطب النبوي والعلم الحديث     
  ندوة مشروعية االحتفال بالمناسبات اإلسالمية     
  ندوة اإلسراء والمعراج    
  نقد المتنندوة     
  يةورقة بعنوان : الجهود المعاصرة في السنة النبو -ندوة اليوم العلمي لكلية الشريعة    

  
  – نماذج -:  التي قدمتهاالعلمية  لدروسات واالمحاضر -

  الرواية بالمعنى وأثرها في أحاديث االعتقاد -     
  الحالل والحرام في اإلسالم -     

  شعب اإليمان -     
  صحيح البخاري -     
  أثر النية في عمل المسلم -      
  اتقاء الشبهات -      
  دفع التعارض عن آيات القرآن-      
  التثبت عند علماء الحديث -      

  التحقيق في سن السيد عائشة رضي هللا عنها-      
        

  نماذج: –الدورات العلمية التي قدمتها 
  دورة مبتدئة في علوم الحديث  -     
  دورة متقدمة في علوم الحديث -      
  دورة في شرح الحديث  -    



 

  دورة في التحقيق ودراسة المخطوطات-     
  دورة في تخريج الحديث النبوي-     

  عمان) -( جمعية الحديث الشريف دورة في مناهج البحث-     

  جامعة الشارقة -٢٠٠٩- ٢٠٠٨خالل الفصل األول  -في علل الحديث لمدة شهرين  دورة -      

  ٢٠١١- ٢٠١٠الفصل الثاني  –جامعة الكويت  -طالبات كلية الشريعة -دورة أصول التحقيق -     
  
  رات : ـالمؤتم -
- ٢٣ فترة من، في الجامعة اليرموك -وشرعي وقانوني  مؤتمر أخالقيات العلوم الحياتية من منظور علمي -١  

ية رف الطبورقة علمية بعنوان : " تحديد جنس الجنين في ضوء الكتاب والسنة والمعا – ٢٠٠١/ ١٠/ ٢٥
  المتوفرة "

ن في السنة ورقة عمل بعنوان :" الحوار مع المشركي – ٢٠٠٧جامعة الشارقة -مؤتمر الحوار مع اآلخر - ٢
  النبوية"

أثر الحوار في  ورقة بعنوان_  ٢٠٠٨م  ٤/ ٣٠- ٢٩الواقع والتطلعات / جامعة اليرموك  -فقه التدينمؤتمر  -٣
  ترشيد التدين

كافحة م ا فيهمؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف/ ورقة بحثية بعنوان: ( ثقافة الحوار وأثر -٤
  ٣/٢٠١٠/ ٣١- ٢٨رة المدينة المنو -تطرف الفكر) الجامعة اإلسالمية

روط الناقد ورقة بحثية بعنوان: ش ١٥/٧/٢٠١٠- ١٤عمان، -ردنيةاالنتصار للصحيحين، الجامعة األ مؤتمر-٥
  ألحاديث الصحيحين

بحث بعنوان: مشاركة ب ٢٠١١/  ٥/١٠ -ُعقد في غزة –مؤتمر "األحاديث الواهية وأثرها السيء في األمة" -٦
بر عأحاديث القصاص وأثرها السيء في األمة، تمت المشاركة بتقديم البحث، وإرسال ملخص صوتي 

ً عاإلميل لص  وبة الحضور شخصيا
ديث األحا المؤتمر العالمي العاشر للباحثين في علم الحديث بعنوان: ( تحليل المتون والمحتوى في -٧

ي فون وأثره الشبه في المتمشاركة بورقة بعنوان: " ،١١/١٢/٢٠١١- ١٠تاريخالشريفة)، عقد في استنبول ب
  "نقد األحاديث

  
  الزيارات العلمية:

ت وإلقاء بعض ، تم فيها تبادل الخبرا  ٢٠٠٧زيارة علمية لجامعة روتردام اإلسالمية في هولندا سنة -   
  يميقية تبادل ثقافي وأكادورعاية تخريج فوج من حفاظ القرآن الكريم، وعقد اتفا المحاضرات،

  
  

  : -علمية شخصية مهارات– دورات تدريبية
  اراالختب واصفات األسئلة الجيدة وإحصائياتورشة عمل مدورة تدريبية موضوعها: " -١

  في الجامعة األردنية  ١٩٩٧- ٥-١٣إلى  ١٩٩٧- ٥-١١ُعقدت خالل الفترة  -٢  
    -األكسل...الورد،  -في استخدام الكمبيوتردورة تدريبية   -٣ 
  ٧/٤/١٩٩٩إلى  ٥/٤/١٩٩٩  في موضوع: استخدام شبكة األنترنتيبية دورة تدر -٤ 



 

  دورة مبتدئة  -دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية -٥ 
  الجامعة األردنية – دورة متوسطة -دورة المحادثة باللغة االنجليزية -٦ 
   

  الكتب المنشورة :
     –٢٠٠٣عمان/ -الحامد للنشر  دار –الواضح في مناهج المحدثين   -١
 - دنية بعد تقويمهنُشر بدعم من الجامعة األر –جمع المفترق من الحديث النبوي وأثره في الرواية والرواة   -٢

  ١٩٩٩-عمان -دار الفرقان
  ١٩٩٩/ ية للنشرالدار العالم /باالشتراك مع عدد من الزمالء  –الواضح في فن التخريج ودراسة األسانيد   -٣
    

  المنشورة : –األبحاث العلميـة المحّكمة 

  ٢/١٩٩٦عدد/٢٣مجلد/األردنية–مجلة دراسات –رض الحديث على القرآن ع -١

  ٢/١٩٩٧عدد/٢٤مجلد/األردنية –مجلة دراسات  -وء الكتاب والسنةسماع الميت في ض  -٢

  ١/١٩٩٨ددع/ ٢٥دمجل/ األردنية دراسات–ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه وأثره في اتصال السند-٣

 مجلة -حديثيته في ميزان النقد المنهج الذهبي في تلخيص المستدرك ومنزلة موافقاته أو تعقبا -٤
  ٢٦/١/١٩٩٩األردنية/مجلد/ دراسات

–ك الشترااألحاديث التي أخرجها البخاري في غير مظانها وعالقة ذلك بالتراجم الخفية / با -٥
  ١/٢٠٠٠عدد /٢٧/مجلد األردنية دراسات

 عدد /جامعة الكويت–مجلة الشريعة والدراسات اإلسالميةصحيح على شرط الشيخين/الت-٦
٤٣/٢٠٠٠ 

 ١/٢٠٠١عدد/٢٨محلد/مجلة دراسات ، الجامعة األردنية –أحاديث القضاء باليمين والشاهد -٧

 /١٧مجلد/مجلة مؤتة للبحوث –علل التصريح بالسماع في روايات الثقاة غير المدلسين  -٨
 ٦/٢٠٠٢عدد

 ٢/٢٠٠٢عدد/٢٩مجلد /الجامعة األردنية  /مجلة دراسات –الحديث المنكر / باالشتراك -٩ 

   ٢عدد  /١٩مجلد -المزيد في متصل األسانيد / باالشتراك ، مجلة أبحاث اليرموك-١٠ 

  ٤عدد /١٩جلدم/أبحاث اليرموك /...سنّة إال أن يعسر لتحقيق في صحة حديث " ال تذبحوا إال مُ ا-١١

 ٢٠٠٤/ ١عدد //١٠مجلد، جامعة آل البيت–مجلة المنارة /الجادة وأثره في علل الحديث سلوك-١٢

 ٢٠٠٣ /٢/ عدد ١٩مجلد/مجلة جامعة دمشق  –العلل الناشئة عن الرواية بالمعنى -١٣

 ١عدد / ٣١مجلد / األردنية دراسات– ..حديد جنس الجنين في ضوء الكتاب والسنة والمعارفت- ١٤
/٢٠٠٤ 



 

 ٤عدد /١٩مجلد- أبحاث اليرموك–وعالقته بعلل الحديث  ...،ند علماء الحديثالتجويد ع-١٥
 ٢٠٠٣ب/

 موكاث اليردراسة حديثية عقدية/ أبح –قيق في صحة حديث الجارية وبيان ما يُستنبط منه التح-١٦
 ٢٠٠٤ - أ ٤عدد /١٩مجلد

  ٢٠٠٥/  ٣عدد/١١علل تصريح المدلس بالسماع/ مجلة أبحاث اليرموك/مجلد- ١٧

راعا) ليه ذالسياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي، حديث: (من تقرب إلّي شبرا تقربت إ-١٨
 ))(تم النشر)  ( 2011-مجلة دراسات، الجامعة األردنية عمان –مقبول للنشر   -"نموذجا"

معة جا –عة مجلة كلية الشري –منشور  -علة الرواية بالمعنى وأثرها في بعض أحاديث االعتقاد- ١٩
  ٢٠١٠عام :  -٢٨ر، عدد قط

  
 :مهيئة للطبع والنشرأبحاث 

ي فأثره بعنوان : "الشبه في األسانيد والمتون و -مدعوم من جامعة الكويت -مشروع بحث علمي -1
  HH01/11رقم البحث:  -  ٢٠١١-٢٠١٠ -علل الحديث

  األعراف والعادات وموقف اإلسالم منها -٢ 
  رى..)م سكا( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنت التحقيق في سبب نزول قوله تعالى: -٣ 
  شروط الناقد ألحاديث الصحيحن -٤  
  - رضي هللا عنها -التحقيق في سن السيدة عائشة -٥  

  
  كتب مهيئة للنشر:-

  دراسة تأصيلة في الكتاب والسنة –الحوار في اإلسالم -١
  الكلمشرح عشرين حديثاً من جومع  -الواضح في شرح الحديث-٢

       
  والحمد  رّب العالميـن 

  
  
   

      
      
  
 


