
  السيرة الذاتية
  

  األستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم خليل المشني
  م ١٩٤٨  - القدس  -مكان الوالدة وتاريخها : عين كارم 

  الجنسية : أردني .   الحالة االجتماعية : متزوج . 
  التخصص الدقيق : التفسير وعلوم القرآن . 

  رتبة العلمية : أستاذ .ال
  

  المؤهالت العلمية : 
  

  الجامعة / البلد  تاريخ التخرج  التخصص الدقيق  مدة الدراسة  معيةالدرجة الجا
كلية الشريعة   ١٩٧٠  شريعة  ١٩٧٠ -١٩٦٦  البكالوريوس

  األردن/
 – ١٩٧٤  الماجستير

١٩٧٦  
تفسير وعلوم 

  القرآن
جامعة األزهر /   ١٩٧٦

  القاهرة
 – ١٩٧٨  الدكتوراه

١٩٨١  
تفسير وعلوم 

  القرآن
جامعة األزهر /   ١٩٨١

  القاهرة
  . - بحث تخرج  - عنوان رسالة الماجستير : الفتح المبين في القرآن الكريم 
  عنوان رسالة الدكتوراه : مدرسة التفسير في األندلس . 

  
  التدريس في الجامعات :   الخبرة األكاديمية :

  
  المدة الزمنية  البلد  الجامعة  المرتبة األكاديمية

  ١٩٨٢ – ١٩٨١  الرياض  اإلمام محمد بن سعود  أستاذ مساعد
  ١٩٨٣ – ١٩٨٢  الرياض  الملك سعود  أستاذ مساعد

  ١٩٩١ – ١٩٨٤  العين  جامعة اإلمارات  أستاذ مساعد/ مشارك
  ١٩٩٦ – ١٩٩١  االردن  جامعة اليرموك  أستاذ مشارك 

  ٢٠٠٧ -  ١٩٩٦  األردن  جامعة األردنية  أستاذ مشارك / أستاذ
  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧  الشارقة  جامعة الشارقة  أستاذ 

  
   : -غير التدريسية  -خبرات اإلدارية واألكاديمية ال
  

  المدة الزمنية  البلد  فيهاالجهة التي عمل   الوظيفة
  ١٩٩٦ – ١٩٩٤  األردن  كلية الشريعة / اليرموك  نائب عميد 
  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  األردن  كلية الشريعة / األردنية  نائب عميد

  ١٩٩٤ – ١٩٩٣  األردن  مجلس الجامعة / اليرموك  ممثل كلية الشريعة
رئيس لجنة الندوات 

  والمحاضرات
  ١٩٩٦ – ١٩٩٥  األردن  جامعة اليرموك

جنة تقويم لرئيس 
  الخطط الدراسية

  ١٩٩٦ – ١٩٩٥  األردن  جامعة اليرموك

عضو مجلس 
  الدراسات 

كلية الدراسات العليا / 
  األردنية

  ٢٠٠٠ – ١٩٩٨  األردن



  المدة الزمنية  البلد  فيهاالجهة التي عمل   الوظيفة
عضو هيئة تحرير 

  مجلة دراسات 
  ٢٠٠١ – ١٩٩٨  ألردنا  الجامعة األردنية

عضو لجنة البحث 
  العلمي 

  ٢٠٠٥ – ١٩٩٨  األردن  كلية الشريعة / األردنية

عضو لجنة الدراسات 
  العليا

  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  األردن  كلية الشريعة / األردنية

عضو لجنة الدراسات 
  العليا

  ٢٠٠٧ – ١٩٩٩  األردن  قسم أصول الدين / األردنية

عضو لجنة النظر في 
  يوسخطة البكالور

  ٢٠٠٥  األردن  الجامعة األردنية

عضو لجنة البحث 
  العلمي

عمادة البحث العلمي / 
  األردنية

  ٢٠٠ -  ٢٠٠٦  األردن

  عضو لجنة التفسير
المعهد العالمي للفكر 

  اإلسالمي
  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٣  األردن

رئيس قسم أصول 
  الدين

كلية الشريعة / جامعة 
  الشارقة

  ٢٠٠٩  الشارقة

  
  تب والبحوث :اإلنتاج العلمي / الك

  

  مالحظات  خهتاري/النشر مكان  الناشر  عنوان الكتاب
مدرسة التفسير في 

  األندلس
  مؤسسة الرسالة

  دار البشير
  مطبوع ومتداول  ١٩٨٤األردن/ 

إبن العربي المالكي 
اإلشبيلي وتفسيره أحكام 

  القرآن دراسة وتحليل
  مطبوع و متداول  ١٩٩٢األردن /   دار عمار

ريم تدوين القرآن الك
  وترجمته وبرمجته

جامعة القدس 
  المفتوحة

  مطبوع ومتداول  ١٩٩٤األردن / 

التخييل مفهومه وموقف 
المفسرين منه قدامى 

  ومحدثين
  مطبوع ومتداول  ٢٠٠١االردن /   دار الرازي

سورة األنفال دراسة 
  تحليلية

  ٢٠٠٩األردن /   معدة للطباعة

  
  البحوث المنشورة :

  

  التاريخ  رهاة التي تصدالجه  المجلة  عنوان البحث
  ١٩٨٦  جامعة اليرموك  أبحاث اليرموك  الموت في التصور القرآني

صيغة أخرج ويخرج ... ودالالتها في 
  القرآن

  ١٩٨٧  جامعة اليرموك  أبحاث اليرموك

الخروج في القرآن وأنعم هللا على 
  اإلنسان

مجلة جامعة اإلمام 
  عبدالقادر الجزائري

جامعة اإلمام عبد 
  / الجزائر القادر

١٩٨٨  



  التاريخ  رهاة التي تصدالجه  المجلة  عنوان البحث
مفهوم الخروج في القرآن وقضية 

  الصراع بين الحق والباطل
مجلة جامعة اإلمام عبد 

  القادر الجزائري
جامعة اإلمام عبد 
  القادر / الجزائر

١٩٨٩  

األصول العامة لمنهج السيوطي في 
  الدر المنثور

  ١٩٩٥  جامعة مؤتة / األردن  مؤتة للبحوث والدراسات

وقف الزمخشري مصطلح التخييل وم
  منه

  المنارة
جامعة آل البيت / 

  األردن
٢٠٠٣  

  

اإلعجاز البياني والتشريعي في آيات 
  الصيام

  جامعة آل البيت  المنارة
٢٠٠٤  

  
اآليات المكية في السور المدنية 

  دراسة وتحقيق
  ٢٠٠٤  جامعة آل البيت  المنارة

المثل في القرآن الكريم معانيه 
  ودالالته البيانية

  ٢٠٠٦  جامعة اليرموك  يرموكأبحاث ال

  ٢٠٠٦  جامعة اإلمارات  الشريعة والقانون  التفسير المقارن دراسة تأصيلية
اإلعجاز البياني في آيات وصايا 

  لقمان الحكيم وما ينطوي عليه من قيم
  ٢٠٠٩  جامعة الشارقة  مجلة جامعة الشارقة

الوسطية في القرآن الكريم والسنة 
 المفاهيم والمحددات  في عصر

  "-العولمة
  ٢٠١١  جامعة طيبة  مجلة جامعة طيبة

  
  ....):تمرات ، إشراف على بحوثالنشاط العلمي األكاديمي ( حضور مؤ

  
رور  . ١ ي / م ؤتمر علم ور م ة ٥٠٠حض ة مؤت ث / جامع ة بح ع ورق يوطي م اة الس ى وف عل

١٩٩٤.  
وح " ال . ٢ ع والطم د عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر " علوم الشريعة في الجامعات الواق معه

 . ١٩٩٤العالمي للفكر اإلسالمي / عمان / األردن 
 .١٩٩٥حضور مؤتمر" اإلسالم والغرب " جامعة اليرموك  . ٣
 .٢٠٠٤حضور مؤتمر" اإلسالم والمسلمون " في القرن الحادي والعشرون / األردن  . ٤
 .٢٠٠٧اندونيسيا/ حضور مؤتمر " القرآن لغته وتفسيره " جامعة جاكرتا /  . ٥
 ماجستير و الدكتوراه  ومناقشاتها. اإلشراف على رسائل . ٦
محكم معتمد في التخصص الدقيق " التفسير وعلوم القرآن " في المجالت العلمية المعتمدة،  . ٧

 وزارة الثقافة األردنية . –ولدى دائرة المطبوعات والنشر 
ات  . ٨ ي الجامع رآن ف وم الق ير وعل ص التفس ي تخص ة ف ات العلمي ي الترقي د ف م معتم محك

 الجامعات العربية . األردنية وبعض
مقرر لجنة مناهج الماجستير والدكتوراه للتفسير وعلوم القرآن / جامعة اليرموك واألردنية  . ٩

 . 
ل عضو لجنة اعتماد  . ١٠ ن قب ة م ات الخاصة األردني ي الجامع دين ف وتحديث مناهج أصول ال

 وزارة التعليم العالي .
 بية.تقويم الخطط الدراسية لكلية الدراسات اإلسالمية والعر . ١١
 .١٩٩٥رئيس لجنة تقويم مناهج الدراسات اإلسالمية في ماليزيا وبروناي  . ١٢
ة  . ١٣ ريعة / جامع ة الش ي / كلي وم العلم دوة الي رآن / ن از الق ي إعج ث ف ة بح اركة بورق المش

 اليرموك .
ة   . ١٤ ريعة / الجامع ة الش ة / كلي بات الديني رات المواسم والمناس دوات ومحاض المشاركة في ن

 وزارة التربية والتعليم . –المحافظة على القرآن الكريم ، نادي المعلمين األردنية ، جمعية 



ريعة  . ١٥ ة الش وعي بكلي ير الموض ؤتمر التفس ة لم ة العلمي و اللجن ة وعض ة الثالث يس الجلس رئ
 بجامعة الشارقة  –والدراسات اإلسالمية 

 ث بعنوان :"المشاركة في مؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية، بورقة بح
 - جامعة طيبة-"-الوسطية في القرآن الكريم والسنة المفاهيم والمحددات  في عصر العولمة

  م٢٠١١مملكة العربية السعودية  - المدينة المنورة


