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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 

 أمين محمد سلمان القضاة االســـــــم 

 عين جنة/ عجلون / األردن تاريخ ومكان الميالد 

 كلية الشريعة الكلية 

  أصول الدين القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 كلية أصول الدين بالقاهرة الحديث وعلومه الدكتوراه  

 جامعة األزهر
 م 1980

 كلية أصول الدين بالقاهرة الحديث وعلومه الماجستير 
 جامعة األزهر

 م1975

 البكالوريوس 
 )اإلجازة في الشريعة( 

 م1973 كلية الشريعة/ جامعة دمشق شريعة/ عام 

 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 

 أصول الدين -الشريعة  التخصص العام 

 الحديث النبوي وعلومه التخصص الدقيق 

الفكر والثقافة  –سيرة الخلفاء الراشدين  –السيرة النبوية  –مناهج المحدثين  مـجاالت االهتمام 
 اإلسالمية
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه 
 

 كلمة( 150عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  

 مدرسة الحديث في البصرة )حتى القرن الثالث الهجري( 
تبرز هذه الرسالة الدور الذي قام به علماء البصرة من صحابة وتابعين وتابعيهم ومن ورث هذه األمانة العظيمة  

ته بالحديث مدرسة خاصة لها شيوخها، نايمن بعدهم، وتعطي صورة متكاملة لهذا البلد، الذي كون في ع
 وتالميذها، ميزاتها وصفاتها.

 وقد جاء ذلك كله في أربعة أبواب، الباب األول: تناول تاريخ البصرة والحركة العلمية والمذهبية فيها.  
الباب الثاني: تناول رواة الحديث في مدرسة البصرة، من الصحابة والتابعين، وأتباع التابعين ومن بعدهم حتى 

 نهاية القرن الثالث الهجري.
 وأما الباب الثالث فقد ُخصص لبيان أثر مدرسة البصرة في الحديث وموضوعه ويعد هذا الباب صلب الرسالة.

وأما الباب الرابع فقد تناول ما وجه لمدرسة البصرة من نقد من حيث اتهام بعض الرواة بالكذب أو الوضع، وما 
 وصف به بعضهم من التدليس، وما ذكر من ظهور اإلرسال في مرويات البصريين.

 
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 اآلن - 2009 الجامعة األردنية -كلية الشريعة أستاذ الحديث وعلومه 

 2009 - 2003 جامعة اليرموك –كلية الشريعة  أستاذ الدراسات العليا 

 2003 - 2000 الكويتجامعة  –كلية الشريعة  أستاذ الدراسات العليا 

 1998 - 1994 جامعة اإلمارات العربية )إجازة تفرغ( –كلية اآلداب  أستاذ الحديث وعلومه 

 2000 - 1980 الجامعة األردنية -كلية الشريعة أستاذ الحديث وعلومه 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 2013حتى  2011 الجامعة األردنية  -عميد كلية الشريعة 

عمان المملكة األردنية  -الجامعة األردنية-كلية الشريعة  -رئيس قسم أصول الدين 
 الهاشمية.

 م.1986-1988

 م1993-1985 األردن  -عمان -الجامعة األردنية  -مدير المركز الثقافي اإلسالمي 
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 م.2005-2004 األردن -إربد -جامعة اليرموك -كلية الشريعة -الدينرئيس قسم أصول  
 م.2007-2005 جامعة اليرموك  -كلية الشريعة -نائب عميد كلية الشريعة 
 م.2011-2009 الجامعة األردنية -نائب عميد كلية الشريعة 

 
  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  الباحثين(اسم الباحث ) 
حكم رواية الحديث بالمعنى_ مجلة دراسات_ عمادة البحث العلمي الجامعة  أمين محمد سلمان القضاة 

 م1984األردنية_
نقد الحديث بين سند النقل وحكم العقل_ مجلة دراسات عمادة البحث العلمي  أمين محمد سلمان القضاة 

 م 1989األردنية _ _ الجامعة 
معاملة غير المسلمين في ديار اإلسالم، ومعاملة المسلمين في غير ديار  أمين محمد سلمان القضاة 

اإلسالمي في ضوء السنة النبوية/ دراسة مقارنة _ المجمع الملكي لبحوث 
 م.1989الحضارة اإلسالمية _األردن_ 

 أمين محمد سلمان القضاة 
 شرف محمود القضاة

تعدد الروايات في متون الحديث النبوي )بحث مشترك( مجلة دراسات عمادة 
 البحث العلمي_ الجامعة األردنية_.

 أمين محمد سلمان القضاة 
 شرف محمود القضاة

مجلة دراسات عمادة  –قياس شرط البخاري في الطبقات )دراسة استقرائية( 
 م. 5/1994 ع /21الجامعة األردنية مجلد _-البحث العلمي

التحويل في صحيح بخاري ومنهجه فيه )دراسة استقرائية( _ مجلة دراسات  أمين محمد سلمان القضاة 
 م4/1995ع  /22عمادة البحث العلمي_ الجامعة األردنية 

العلل الواردة في سنن الدار قطني )دراسة منهجية استقرائية( _ مجلة مركز  أمين محمد سلمان القضاة 
 ه 1417م/ 1997السنة والسيرة _ جامعة قطر_ بحوث 

 أمين محمد سلمان القضاة 
 شرف محمود القضاة

 -المجلة العلمية لكلية أصول الدين -اإلمام أبو داود ومنهجه في سننه
 مصر. -م 1998/ 10عدد  -جامعة األزهر

 ين محمد سلمان القضاةمأ 
 

مجلة دراسات  -استقرائية( التحويل في صحيح مسلم ومنهجه فيه )دراسة 
 م. 2000الجامعة األردنية  –عمادة البحث العلمي 

المجلدة العلمية لكلية أصول الدين  -منهج اإلمام مسلم في صحيحه أمين محمد سلمان القضاة 
 مصر. –م 2000 /12عدد  –جامعة األزهر  -والدعوة

 أمين محمد سلمان القضاة 
 القضاةمحمد أحمد مفلح 

مجلة مركز بحوث  –الشعر الوارد في الحديث النبوي )دراسة موضوعية( 
 مصر.-2001السنة والسيرة / العدد العاشر/ 

 أمين محمد سلمان القضاة 
 شرف محمود القضاة

مجلة كلية أصول الدين  –خصائص اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة 
 صر.م -م 2001 /12عدد  -والدعوة / طنطا جامعة األزهر
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 -مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية -التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي  أمين محمد سلمان القضاة 
 -م.2003 /52منشور عدد  -مجلس النشر العلمي / جامعة الكويت

 الكويت.
 أمين محمد سلمان القضاة 

 خليفة الشايجي قعبد الرزا

مجلة كلية دبي للدراسات بحث منشور  -التسوية في موطأ اإلمام مالك
 م2003 /24عدد  –دبي اإلمارات العربية المتحدة  -العربية واإلسالمية

جامعة  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات -نظرات في مادة مناهج المحدثين أمين محمد سلمان القضاة 
 م.2002الزرقاء_ األردن  -الزرقاء األهلية

بحث  -التساهل والتشدد في الجرح والتعديل وأثره في الحكم على الحديث أمين محمد سلمان القضاة 
 -القاهرة -جامعة القاهرة -كلية دار العلوم اإلسالمية -مقبول للنشر

 م.2002 -جمهورية مصر العربية
منشور في المجلة األردنية  -ضوابط نقد الرواة وأثره في الحكم على الناقد أمين محمد سلمان القضاة 

وزارة التربية  -م2005 -1ع -المجلد األول -دراسات اإلسالميةفي ال
 األردن. -والتعليم العالي )جامعة آل البيت( 

من بداية القرن الربع عشر الهجري  -الحديث وعلومه في كليات الشريعة أمين محمد سلمان القضاة 
 –بحث منشور في جامعة الشارقة  –الى اليوم )الواقع، والطموح، والحلول( 

 م.  2006
 أمين محمد سلمان القضاة 

 شفاء علي حسن الفقيه

الروايات المنتقدة بسبب اختالف نسخ صحيح البخاري دراسة تحليله 
 -النتقادات االماميين ابي مسعود الدمشقي، وابي على الغساني الجياني

 م. 2010مقبول  -المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 القضاةأمين محمد سلمان  

 نجاح محمد حسين العزام
دراسة موضوعية  -أحاديث عدم دخول المالئكة بيتا فيه كلب ال صورة

 م. 2011-مقبول للنشر  -المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية –تحليلية 

 أمين محمد سلمان القضاة 
 دعاء موسى شحادة

دراسة  -م تكرار البخاري للحديث من أجل الرد على المخالف له في الحك
مقبول  -المجلة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية غزة  –موضوعية تحليلية 

 م.  2019-للنشر 
 أمين محمد سلمان القضاة 

 دعاء خليل قصراوي 

دراسة  -أثر الرواية بالمعنى على األحاديث المرفوعة في صحيح البخاري 
اإلسالمية للدراسات المجلة  –تطبيقية من كتاب الوضوء إلى كتاب التيمم 

 .م10/2019 –مقبول للنشر  -اإلسالمية غزة 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 نوع المشاركة مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

مؤتمر التطوير التربوي_ وزارة والتعليم  
 األردنية

  1987األردن_ عمان_ 

 كلية األلهيات_جامعة أرجاس_ تركيا المؤتمر العلمي لذكرى االمام بخاري  
 م1987 /20/6_19

 

المؤتمر العام السابع للمجمع الملكي  
 لبحوث الحضارة_ مؤسسة آل البيت

 عمان _ األردن
 م1989 /6 /23_19 

 

مؤتمر العرف العشائري بين الشريعة  
الثقافي اإلسالمي_ والقانون_ المركز 

 الجامعة األردنية

 عمان
 م1989 /21/11_18 

 

 الهند -لكنؤ -راي بريلي مؤتمر الدعوة والفكر اإلسالمي 
 م11/1992 /16_ 14 

 

مؤتمر المستجدات الفقهية في معامالت  
البنوك اإلسالمية_ البنك اإلسالمي 

 األردني والجامعة األردنية

  م 1994مايو _ 

علوم الشريعة في الجامعات مؤتمر  
)الواقع والطموح( تنظيم معهد الفكر 
العالمي اإلسالمي وجمعية الدراسات 

والبحوث اإلسالمية، والجامعة األردنية، 
 وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة

  م25/1994 -23عمان األردن 

مؤتمر تدريس علم الفقه في الجامعات  
الزرقاء )الواقع والطموح( _ جامعة 

 األهلية، ومعهد الفكر العالمي اإلسالمي

 الزرقاء_ األردن 
 م 8/1999 /1_31 

 

مؤتمر إشكالية المرأة المسلمة المعاصرة  
في المجتمعات العربية واإلسالمية وسبل 
النهوض بها _ كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية_ جامعة الكويت، واللجنة 

استكمال االستشارية العليا للعمل على 
 تطبيق الشريعة اإلسالمية 

 الكويت
 ه1421ذو الحجة  26 -22

 م2001 /3 /21_ 17
 

 

مؤتمر كلية الشريعة العلمي _ جامعة  
 اليرموك اربد

 األردن 
 م2001يوليو/ 
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 نوع المشاركة مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة 

السنة مؤتمر كلية الشرية الرابع )تدريس  
النبوية وعلومها في الجامعات( _ جامعة 

 الزرقاء األهلية
 

 الزرقاء/ األردن
 م2001 /12 /28_25

 

المؤتمر الحديثي األول )التباين المنهجي  
بين المتقدمين والمتأخرين في علوم 
الحديث( _ كلية الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية_ جامعة الكويت

 الكويت
 ه1422 ذو الحجة/22_ 21

 م. 2003 /5-6/3

 

مؤتمر ثقافة األمة اإلسالمية، الواقع  
كلية الشريعة والدراسات  -والواجب

 جامعة الكويت -اإلسالمية

 الكويت
 ه1423صفر  /16-17

 م.4/2002 /29-30

 

الجامعة  –مؤتمر االنتصار للصحيحين  
 األردنية 

  م. 2009شهر أبريل/ 

وزارة  -واإلنسانياتندوة مناهج اآلداب  
والتلفزيون  -التربية والتعليم األردنية
 األردني

  م. 1989

ندوة السنة النبوية ومناهجها في بناء  
المجمع الملكي  –المعرفة والحضارة 

 لبحوث الحضارة اإلسالمية 

 األردن -عمان
 م.1989 /6 /23-25

 

 الهند  -لكنو -العلماءندوة  ندوة األدب اإلسالمي )الرسالة والخاطرة(  
 م. 11/1992 /17-18

 

المؤتمر اإلسالمي -ندوة شؤون القدس 
 العام لبيت المقدس

 األردن  -عمان
 م.1994 /6 /4-6

 

)نقد المتن  -الملتقى العلمي األول 
المعهد العالمي للفكر  -الحديثي( 

اإلسالمي، وجمعية الدراسات والبحوث 
 الحديثية

 األردن -عمان
2-3/10/ 2004 

 

ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة  
 جامعة الشارقة -النبوية

 
 م.2005ه/ 1406
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  الدورات التدريبية
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ

   
   
   
 

  األنشطة التدريسية
 

 المقررات والمواد الدراسية التي  
 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

  ❑ دراسات في مناهج المحدثين 
  ❑ دراسات نصية من كتب الحديث 
  ❑ السير والمغازي  
  ❑ التفسير بالمأثور 
  ❑ الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي  
  ❑ دراسات في علل الحديث 
  ❑ مختلف الحديث 
 ❑  علوم الحديث ومصطلحه 
 ❑  الحديث التحليلي 
 ❑  الحديث الموضوعي 
 ❑  أحاديث الصحيحين 
 ❑  مناهج المحدثين 
 ❑  البحث وتحقيق النصوص 
 ❑  األحاديث المنتقدة في الصحيحين 
 ❑  السيرة النبوية 
 ❑  سيرة الخلفاء الراشدين 
 ❑  حاضر العالم اإلسالمي 
 ❑  اإلسالميةالثقافة  
 ❑  الفكر اإلسالمي )ج. اإلمارات( 
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 
 

 التاريخ

 وحتى اآلن – 1986 عمان / األردن –جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية  
 وحتى اآلن - 1993 عمان / األردن –وإحياء التراث عضو جمعية الحديث الشريف  
 وحتى اآلن – 2010 عمان / األردن –عضو جمعية رابطة علماء األردن  
 وحتى اآلن – 2019 عمان / األردن –عضو جمعية تعزيز القيم  

 
  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 

    
    
    
    

 
 


