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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  نماء محمد اسحق البنا  االســـــــم  

  م١٩٦٦اربد   تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  أصول الدين  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  الدكتوراة  

  
  م٢٠٠٥  األردن-جامعة اليرموك  الحديث الشريف وعلومه

  م١٩٩٥  األردن -الجامعة األردنية  الحديث الشريف وعلومه  الماجستير  
أساليب تدريس التربية   دبلوم عالي تربوي  

  اإلسالمية
  م١٩٩٦  األردن-جامعة اليرموك

م/١٩٨٧  األردن -الجامعة األردنية  أصول الدين  بكالوريوس  
  م١٩٨٨

          
  

    مامالتخصص ومجاالت االهت
  
  الحديث الشريف وعلومه  التخصص العام  

  الحديث الشريف وعلومه  التخصص الدقيق  

  م٢٠١٢أستاذ مشارك   الرتبة األكاديمية  
  م٢٠٠٨أستاذ مساعد 

  م٢٠٠٦محاضر 

  -االستشراق -التاريخ اإلسالمي في العصور األولى -السيرة-السنة  مـجاالت االهتمام  
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    هعنوان وملخص رسالة الدكتورا

  
  ملخص رسالة الدكتوراه عنوان و  

  الكبير نبيقية عند البيهقي في السنطالراوي المتروك دراسة نظرية وت  
ة اسة نظريك، درمراتب الجرح والتعديل للرواة للحديث الشريف وهو الراوي المترو نتتناول الدراسة مرتبة م  

  .ر استقرائية لكتاب السنن الكبي مفهوم الترك وأسبابه ومتعلقاته بناء على دراسةتأصيلية عن 
      

    السجل الوظيفي 
  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  حتى اآلن-٢٠١٧  عمان/ األردن -الجامعة األردنية  عضو هيئة تدريس  
  

  Fellow Visitor 
Scholar at Yale 

University  

  ٢٠١٧-٢٠١٦  الواليات المتحدة األمريكية -جامعة ييل

  ٢٠١٦-٢٠١٥  المملكة العربية السعودية -جامعة تبوك  زائر عيجام أستاذ  

  ٢٠١٥-٢٠٠٦  عمان/ األردن -الجامعة األردنية  عضو هيئة تدريس  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠  األردن-وزارة التربية والتعليم  مدرسة  

  ٢٠٠٠-١٩٩٦  المملكة العربية السعودية -كلية ينبع  محاضر  

  ١٩٩٦-١٩٩١  األردن-وزارة التربية والتعليم  مدرسة  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  ٢٠١٣-٢٠١٢  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية في العالم المعاصر باللغة اإلنجليزية  

  ٢٠١٢-٢٠٠٩  مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة  

  ٢٠٠٠-١٩٩٧  رئيس قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  
  

  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  لجنة التطوير 

  ٢٠١٨-٢٠١٧  لجنة الخطة االسترتيجية  

  ٢٠١٥-٢٠٠٨  لجنة الشعوب اإلسالمية  

  ٢٠١٨-٢٠١٧  لجنة الندوات والمؤتمرات  
٢٠١٦-٢٠١٣  

  ٢٠١٤-٢٠١٣  لجنة التحقيق  
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     األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
  مالمح االختالف المنهجي بين علماء الحديث والسيرة والتاريخ  نماء البنا  

  ٢٠١٧المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ آب  /

 ى هللالمسار الفكري الزمني للمستشرقين في تعاطيهم مع رسولنا محمد صل  نماء البنا  
  ٢٠١٧آب  عليه وسلم وسيرته/ المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/

 Religion and Religiousness - a Linguistic Islamic  نماء البنا، أحالم صبيحات  
Perspective. The Islamic quarterly 60(2):267-287. 

October 2016  
  كتابة الحديث الشريف بين األمر والنهي: دراسة حديثية تحليلية  نماء البنا   

  ٢٧-٣ص م٢٠١٣ ٦العدد  ٦ تركيا المجلد-مجلة العلوم اإلسالمية

  منهج اإلمام البيهقي في تخريج روايات المتروكين  نماء البنا  
  م٢٠١٣ ٢العدد  ٦المجلد  مجلة بحوث الحديث

لك منهجية التعامل مع األحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث موسى وم  نماء البنا  
  الموت أنموذجا

  م٢٠١٧ JHSمجلة

  الةالرس ية األبناء في األسرة أحادية الوالدية في عصرتربمن عوامل نجاح   نماء البنا  
  م٢٠١٠)٢٧-٩( ٦ المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ /

  استحقاق الراوي الترك عند ابن حبان في كتابه المجروحين  نماء البنا  
  م٢٠١٠) ٣٢-٧( ٦ المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ /

  وتأصيله لعلوم الحديث في كتابه الرسالة اإلمام الشافعي  نماء البنا  
  ٢٠١١تركيا/-مجلة العلوم اإلسالمية

اء  حونحو منهجية التعامل مع األحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث لوال  نماء البنا  
  لم تخن أنثى زوجها أنموذجا

  ٢٠١٣-٦٧العدد  مجلة إسالمية المعرفة/ المعهد العالمي للفكر اإلسالمي/

  معنى"التجويد في الحديث" بين اللغة واالصطالح  انماء البن  
 Volume & Pageمجلة دراسات/ الجامعة األردنية/ 

Numbers: 39/1,1-8  م٢٠١٠  
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، درويش  الزعبي طالل  
  ، نماء البنابدران

  ميةمستوى فهم طلبة كلية الشريعة في الجامعة األردنية للقضايا العل
  من الجنس والتخصصاألخالقية الجدلية في ضوء متغيرات كل 

  والمستوى الدراسي
  م٢٠١٤ ١٦المجلة األردنية للعلوم التطبيقية/ العدد 

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

جامعة العلوم  /والسنة النبوية الصحابة  
  اإلسالمية العالمية

  تقديم بحث  م٢٠١٣ -عمان

األسرة المسلمة في ظل التغيرات   
المعهد العالمي للفكر  /المعاصرة

اإلسالمي مع وزارة التنمية االجتماعية 
  والجامعة األردنية

  عريف جلسة االفتتاح  ٢٠١٣ -عمان

األسرة المسلمة وتحديات العولمة/   
  الوسطية

األسرة  تقديم بحث  م٢٠٠٩-عمان
المسلمة وتحديات 

  العولمة
السيرة النبوية ودورها في بناء الشخصية   

اإلسالمية المعاصرة/ المعهد العالمي 
للفكر اإلسالمي مع جمعية الحديث 

  الشريف

بين السنة  تقديم بحث  م٢٠١١ -عمان
  والسيرة

تقديم بحث هوية   ٢٠١١ -الكويت  هويتنا/ شركة اإلبدلع األسرية  
المرأة بين التبعية 

  تقديم بحث  ٢٠١١ -عمان  صحيحيناالنتصار لل  

  
    الدورات التدريبية

  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

  CQM ٢٠١١ مدير جودة معتمد/ جمعية الجودة األردنية  
  EFQM  /٢٠١٣-٢٠١٢  مقيم دولي معتمد  
  م2012  لعبدهللايا امقيم جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتميز/ جمعية جائزة الملكة ران  
  م٢٠١٣  إدارة الموارد البشرية/ مركز االستشارات الجامعة األردنية  
  م٢٠١١  دورة في القياس والتقويم/ مركز االستشارات الجامعة األردنية  
  م٢٠١٠  نيةمركز تنمية القوى البشرية/ الجامعة األرددورة في الخرائط الذهنية/   
  م٢٠٠٩  يةردنبشرية/ الجامعة األدورة في التعليم االلكتروني/ مركز تنمية القوى ال  
  2015  مدربة من أمريكا ecoditتدريب مدربين/  /TOTدورة   
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    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  العليا
      علوم الحديث  
      علل الحديث  
      الحديث التحليلي  
      نقد الرواة   
      الجرح والتعديل  
    السنة في الدراسات المعاصرة  
      السيرة النبوية  
    الهدي النبوي  
    أصول الدعوة والخطابة  
    الثقافة اإلسالمية  
    تخريج الحديث ودراسة األسانيد  
    مهارات التعلم والبحث العلمي  
      

  
  

    لمية المهنيةالعضوية في الهيئات والجمعيات الع
  
  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  

  
  التاريخ

  إلى اآلن ٢٠٠٥من   األردن-جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث  
  إلى اآلن ٢٠٠٦من   األردن-المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  
  ISLAMAAR - إلى اآلن ٢٠١٦من   أمريكا  
  آلنإلى ا ٢٠١٥من   رابطة علماء الردن  
  ٢٠١٥-٢٠٠٨من   جمعية باب الخير للعمل التطوعي  
  
  
  
  
  

    المنح والجوائز التي حصل عليها 
  
  التاريخ  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  

  ٢٠١٧-٢٠١٦  عمادة البحث العلمي  منحة تمويل بحث  
منحة تمويل مشروع تعزيز القيم   

  اإلسالمية
  ٢٠١٦-٢٠١٤  USAIDالجامعة األردنية و 

        
        
  
  

  الرسائل العلمية
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  أشرفت وناقشت العشرات من الرسائل منها:
    ومكانها الجامعة  الرسالة اسم  

    األردن-الجامعة األردنية  الحديث التحليلي: دراسة تأصيلية  
بناء الشخصية المتوازنة في السنة   

  النبوية
   األردن-الجامعة األردنية

ر الجاري تعقبات مال كوراني في الكوث  
 في فتح الباري ابن حجرالحافظ على 

    األردن-الجامعة األردنية

د أثر عقيدة اإلمامة في النقد الحديثي عن  
  الشيعة اإلثني عشرية

    األردن-الجامعة األردنية

التمكين الحضاري لألمة اإلسالمية في   
  الحديث النبوي الشريف

    األردن-الجامعة األردنية

في التعامل مع ة أسس المدرسة العقلي  
  السنة النبوية

    األردن-الجامعة األردنية

إلمام الطحاوي شرح معاني اآلثار عند ا  
) ؟يكيف ه صالة الكسوفمن باب (

الرجل يدخبل المسجد يوم باب (إلى 
الجمعة واإلمام يخطب هل ينبغي له أن 

  ) دراسة وتحقيقيركع أم ال؟

    األردن-الجامعة األردنية

  The Relationship between 
Religious Corruption and 

Political Despotism  
in the Thoughts of AL-

Kawakibi and AL-Ghazali  

    األردن-الجامعة األردنية

التفسير بالمأثور دراسة تأصيلية   
  تطبيقية في الصحيحين

    األردن-الجامعة األردنية

إلمام الطحاوي شرح معاني اآلثار عند ا  
الوضوء هل يجب لكل (باب  نهاية من

ذكر باب (بداية ) إلى ؟صالة أو ال
الجنب والحائض والذي ليس على 

) دراسة وضوء وقراءتهم القرآن
  وتحقيق

    األردن-الجامعة األردنية

األحاديث المنتقدة في الصحيحين   
  الخاصة بالمرأة : دراسة نقدية

    األردن-الجامعة األردنية

ة األحاديث الواردة في أبواب صال  
النافلة في فتاوى وإرشاد أحكام وزارة 
دار اإلفتاء سلطنة بروناي دار السالم 

  )دراسة نقدية حديثية٢٠٠٠-١٩٦٢(

    األردن-الجامعة األردنية

حاديث العبادات المنتقدة في أ  
-الصحيحين بدعوى التعارض بينها 

  - دراسة تحليلية نقدية

    األردن-الجامعة األردنية

ة النبوية دراسة سد الذرائع في السن  
تطبيقية في الكتب الستة العبادات 

  نموذجا

    األردن-الجامعة األردنية

شرح معاني اآلثار عند اإلمام الطحاوي   
من باب (ذكر الجنب والحائض والذي 

    األردن-الجامعة األردنية
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ليس على وضوء وقراءتهم القرآن) إلى 
كتاب الصالة باب (اآلذان كيف هو؟) 

  دراسة وتحقيق
إلمام الطحاوي شرح معاني اآلثار عند ا  

باب ) إلى اآلذان كيف هو؟من باب (
الوقت الذي يستحبأن يصلى الظهر (

  ) دراسة وتحقيقفيه

    األردن-الجامعة األردنية

    األردن-الجامعة األردنية  "البناء الفكري في الحديث النبوي "  
بشرية النبي صلى هللا عليه وسلم "  

أحاديث  وطعون المعاصرين في
 "الصحيحين

    األردن-الجامعة األردنية

الهدي النبوي في إدارة القوى البشرية   
 دراسة تأصيلية

    األردن-الجامعة األردنية

مقدمات كتب علوم الرواة : دراسة   
  وصفية تحليلية

    جامعة اليرموك

    جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  الرواة المجهولون في صحيح البخاري  
 


