
 

 

 

  

 انسٍزة انذاتٍت

February 18 

 2016
 د. عالء انذٌٍ عذٔي 



 

 1 

 السيرة الذاتية
 

 
 

 
 د. عالء الدين محمد عدوي –السيرة الذاتية 



 

 2 

 المعلومات الشخصية
 االسم: د. عالء الدين زلمد أمحد عدوي

 مكاف الوالدة: الزرقاء
 80/11/1790تاريخ الوالدة: 

  8902055810ىاتف: 
 ALLADEIN8ADAWI@YAHOO.COMالربيد االلكرتوين: 
 اجلنسية: األردنية

 
 

 التعليم:
 واالستشراقيةدكتوراة يف احلديث النبوي وعلومو / والدراسات اإلسالمية  -1

 )لغة الدراسة: االصلليزية(  5887جامعة بريمنغاـ/ بريطانيا/
 5882ماجستري يف احلديث /كلية الشريعة، اجلامعة األردنية / -5
 5888بكالوريوس يف أصوؿ الدين/ كلية الشريعة اجلامعة األردنية / -2
 

 الخبرات العملية:
 إلى اآلن 82/30/8302مشارك أستاذ 

 59/82/5810 وحىت  10/0/5887أستاذ مساعد / اجلامعة األردنية 
   5887زلاضر متفرغ /اجلامعة األردنية 

 5882/5888مساعد حبث وتدريس )ماجستري( يف اجلامعة األردنية العاـ الدراسي 
 5885/5882/ 5881/5885مساعد تدريس )بكالوريوس( / اجلامعة األردنية 

 5888/5881مدرس يف مدرسة اخلوارزمي للبنني، الزرقاء 
 

 اللغات:
 اللغة األـ/ العربية

 اللغة اإلصلليزية شلتاز قراءة وكتابة وزلادثة
 
 

mailto:ALLADEIN8ADAWI@YAHOO.COM


 

 3 

 المؤلفات:
األحاديػػث النبويػػة يف السػػالمة العامػػة: سعػػا ودراسػػة، رسػػالة ماجسػػتري بكتػػراؼ األسػػتاذ الػػدكتور  -1

 ترؼ زلمود القضاة.
مفهػـو تعػارا األحاديػث وسلتلػف احلػديث يف دراسػات ادلستشػرقني واعػدرثني مػت دراسػة لت ويػ   -5

 البن قتيبة، رسالة دكتوراه بكتراؼ الدكتور جب  زلمد بوابن/ بريطانيا. سلتلف احلديث
)The Concept of "Conflicting Hadith" Mukhtalif al-hadith in 
Hadith scholarship: A Study of IbnQutaybah'sTa'wilMukhtalif 
al-Hadith.) 

 
 األبحاث العلمية:

 
0- An Investigation of the (Prohibition of Questions) 

During the Prophet's Life: A Doctrinal Hadithi Study. 

 منشور - ادلفرؽ األردف –اجمللة األردنية للدراسات اإلسالمية  -منشورحبث مشرتؾ 
اللغة العربيةاألسس المنهجية لتمييز األعالم والمصطلحات في الدراسات اإلسالمية بغير  -8  

 )اإلنجليزية نموذجا(
 منشور -ادلفرؽ األردف –اجمللة األردنية للدراسات اإلسالمية  -منشورحبث منفرد 

 -حبػث مشػرتؾ منشػور يف رللػة دراسػات -دور السنة النبوية يف جتاوز معيقات اإلبداع واالبتكار عن ادلػرأة-2
 . منشور89/5818اجلامعة األردنية 

مجلة دراسات الشريعة  -السياسية وأهميحها في اإلسالم في ضىء القرآن والسنةمكانة النصيحة  -8

 5102مقبىل للنشر  -الجامعة األردنية -والقانىن

 

مقبىل  -جامعة آل البيث اجمللة األردنية للدراسات اإلسالميةحديث فحنة النساء: دراسة جحليلية،  -5

 .5102للنشر 

 األعمال اإلدارية:
كلييييييية الشيييييريعة الجامعيييييية األردنييييييية   -اإلسييييييالم فيييييي العييييييالم المعا يييييررئييييييس رسييييييم دراسيييييات 

 وحتى اآلن  30/30/8300
 .8300/ 8308 -كلية الشريعة  -مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة
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  -معهييد دراسييات اإلسييالم فييي العييالم المعا يير -مسيياعد العميييد للشييؤون األكاديمييية والجييودة
الجامعيييييية األردنييييييية  للعييييييام  -باللغيييييية اإلنجليزيييييييةوىييييييو معهييييييد متخصيييييي  بتييييييدريس اإلسييييييالم 

 .8308/ 8300و 8303/8300
 

 المنح الدراسية:
 
مقدمة من اخلارجيػة األمريكيػة وجامعػة  مجال التعددية الدينية   -منحة دراسة اجملتمت األمريكي -1

 .  5815أمريكا، صيف  -كاليفورينيا
 -جامعػػػػة برمنغهػػػػاـ –منحػػػػة مػػػػن اجلامعػػػػة األردنيػػػػة لدراسػػػػة الػػػػدكتوراة يف الدراسػػػػات اإلسػػػػالمية  -5

 بريطانيا.
 المسارات التي درستها:

 
 باللغتين العربية واألنجليزية. -الثقافة اإلسالمية -0
 دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية.  -8
 ماجستير.  -باللغة اإلنجليزية -العلوم اإلسالمية  -0
 ماجستير.  -باللغة اإلنجليزية -مناىج البحث في الدراسات اإلسالمية -4
 ماجستير. -باللغة اإلنجليزية -الدعوة وانتشار اإلسالم -0
 باللغة اإلنجليزية. -مقدمة إلى اإلسالم -2
 علوم الحديث. -7
 تخريج األحاديث ودراسة األسانيد. -2
 الحديث التحليلي. -0
 أحاديث الصحيحين. -03
 مناىج المحدثين. -00
 النبوية.السيرة  -08
 الهدي النبوي في األدب والررائق -00
 ماجستير -علوم الحديث -04
 ماجستير باإلنجليزية -االستشراق والدراسات اإلسالمية المعا رة -00
 ماجستير باإلنجليزية -دراسات في السنة النبوية وتاريخ السيرة النبوية -02
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 النشاطات فوق المنهجية واالىتمامات:

 
 ادلتخصصة يف احلديث النبوي واالستشراؽ.حضور اعاضرات وادلؤمترات  -1
عدة ندوات ووادلشاركة يف حوارات ولقاءات علمية باللغػة االصلليزيػة متخصصػة  ادلشاركة يف إلقاء -5

 يف التعريف باالسالـ ومصادره والعالقة بني االسالـ واآلخر يف العصر احلديث.
 .80/5887لية ادلشاركة يف استقباؿ وحوار الوفود األجنبية يف زياراهتا للك -2
تسػػلي  لقػػاء مػػػت إذاعػػة القػػػردف الكػػر  عػػػن دور السػػنة النبويػػػة يف الوقايػػة مػػػن األمػػراا ادلعديػػػة،  -8

5887. 
 عضور جلنة إعداد اجلدوؿ الدراسي للسنوات اخلمس السابقة. -2
 5887ادلسػػاعدة يف ترسػػة وتػػدقيي عنػػاوين رسػػا   ادلاجسػػتري والػػدكتوراة إي اللغػػة اإلصلليزيػػة منػػ   -0

 ف.وحىت اآل
. برتتػػػػي  مػػػػن كليػػػػة 52/85/5818ورتػػػػة عم يكيفيػػػػة كتابػػػػة مشػػػػروع حبػػػػث علمػػػػي نػػػػاج ي  -9

 الشريعة.
عضػػػػو الللنػػػػة التحضػػػػريية والتنفي يػػػػة دلػػػػؤمتر االنتصػػػػار للصػػػػحيحني ادلنعقػػػػد يف اجلامعػػػػة األردنيػػػػة   -0

 5818األردف -بالتعاوف مت سعية احلديث الشريف 
احلسػػني، جامعػػة عمػػاف األىليػػة، ضػػمن مبػػادرة إلقػػاء ثػػالث زلاضػػرات يف نػػادي العقبػػة، جامعػػة  -7

 11/5818اجمللس األعلى للشباب لتمكني الشباب للتصدي لظاىرة العنف، 
عضػػػػو جلنػػػػة ادلػػػػؤمترات العلميػػػػة والنػػػػدوات وأمػػػػني سػػػػر الللنػػػػة / كليػػػػة الشػػػػريعة/ اجلامعػػػػة  -18

 5811األردنية. وك لك عضو جلنة اإلرتاد األكادميي يف قسم أصوؿ الدين 
 -5818كليػػػػػػة الشػػػػػػريعة   -التحضػػػػػػريية دلػػػػػػؤمتر الواقػػػػػػت الػػػػػػدي  يف األردفعضػػػػػػو الللنػػػػػػة  -11

اجلامعػػػػة األردنيػػػػة وادلنتػػػػد  العػػػػادلي  -12/15/5818-15ومشػػػػارؾ حبضػػػػور جلسػػػػات ادلػػػػؤمتر 
 للوسطية.

 /55/85اجلامعػػػة األردنيػػػة -عضػػػو الللنػػػة التحضػػػريية لنػػػدوة الو ػػػاـ الػػػدي  بػػػني األديػػػاف -15
5811 

 5811العلمي لكلية الشريعة عضو الللنة التحضريية لليـو  -12
 5818/5811أمني سر رللس قسم أصوؿ الدين/ كلية الشريعة/ اجلامعة األردنية.  -18
األورويب  -منػػدوب كليػػة الشػػريعة ومعهػػد دراسػػات اإلسػػالـ حلضػػور يػػـو التعػػاوف األردين -12

 يف اجلامعة األردنية.  تشرين الثاين  59يف رلاؿ التعليم العايل يف 
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رامج ادلاجسػػػػتري يف الػػػػدعوة واإلعػػػػالـ اإلسػػػػالمي، وماجسػػػػتري عضػػػػو جلنػػػػة اسػػػػتحداث بػػػػ -10
 الفكر اإلسالمي.

 .5815جامعة دؿ البيت  –زلاضرة جملموعة من الطلبة األمريكيني يف فرؽ السالـ  -19
 5811/5815ادلشرؼ األكادميي لرحلة العمرة العلمية للفص  الثاين  -10
 5815/5812، 5811/5815عضو الللنة الفنية لعطاء العمرة  -17
 5811/5815كلية الشريعة   -عضو جلنة االتصاؿ باجملتمت -58
 5811/5815ب اإلسالمية.و عضو جلنة متابعة طلبة الشع -51
معقػػع علػػى ورقػػة علميػػة يف مػػؤمتر السػػرية النبويػػة ودورىػػا يف بنػػاء الشخصػػية اإلسػػالمية  -55

 عماف -ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي -85/88/5811ادلعاصرة 
متر الصػػػػحابة والسػػػػنة النبويػػػػة/ سعيػػػػة احلػػػػديث الشػػػػريف/ عضػػػػو الللنػػػػة التحضػػػػريية دلػػػػؤ  -52

5815/5812 
ادلشػػػػػػػػػػػاركة يف ورتػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػ  يتطػػػػػػػػػػػوير برنػػػػػػػػػػػامج ماجسػػػػػػػػػػػتري يف الفكػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػالميي  -58

 ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي. 50/81/5815
ادلشػػػػاركة يف إلقاءزلاضػػػػر: العالقػػػػة بػػػػني اإلسػػػػالـ والتقاليػػػػد والثقافػػػػة يف ادلشػػػػرؽ العػػػػريب،  -52

 عماف. -السفارة الربيطانية – 50/82/5815
 .5815تسلي  مت إذاعة اجلامعة األردنية يف يرنامج يف ظالؿ دية،  -50
 -نػػدوة تطػػوير التعلػػيم يف اجلامعػػة االردنيػػة يف ظػػ  اسػػتخداـ مفهػػـو الػػتعلم االلكػػرتوين -59

  85/87/5815األحد 
 .5815/5812عضو رللس كلية الشريعة للعاـ  -50
 ومقررىا.عضو جلنة التطوير يف كلية الشريعة  -57
 ب اإلسالمية.و عضو جلنة متابعة طلبة الشع -28
 عضو جلنة الدراسات العليا يف قسم دراسات اإلسالـ يف العامل ادلعاصر. -21
 اخلمسية لألعواـ مقرر وعضو يف جلنة صياغة اخلطة االسرتاتيلية لكلية الشريعة -25

5812 -5810 
مية باللغةاإلصلليزيػة عضو يف جلنة االمتحػاف الشػام  لربنػامج ماجسػتري الدراسػات اإلسػال -22

 .5812يف الفص  الثاين 
واإلتػراؼ علػى اإلعػػداد  5815ادلشػاركة يف كتابػة التقريػر السػػنوي لكليػة الشػريعة للعػػاـ  -28

 النها ي للتقرير.
 ادلشاركة يف إعداد مناذج استحداث برامج، وترسة ى ه النماذج إي اإلصلليزية:  -22
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 5812دذار  -لقضاء  البكالوريوس يف اإلمامة والوعظ واإلرتاد وا
 5812نيساف  -ادلاجستري يف القراءات القردنية
 5812نيساف  - -الدكتوراة يف القراءات القردنية

عضػػو يف النػػدوة احلواريػػػة  الػػا عقػػدت يف اجلامعػػػة األردنيػػة بالتعػػاوف مػػػت ادلعهػػد ادللكػػػي  -20
عمػاف ووزارة األوقػاؼ، للدراسات الدينية وادلعهد الثقايف الربيطاين ومشروع نشر مضػامني رسػالة 

وذلػك للتحػػاور يف كيفيػػة تعزيػػز دور رسػالة عمػػاف يف اخلطػػاب مػػت اآلخػر وتضػػمنت النػػدوة ورتػػة 
عمػػػػػػػػػ  بعنػػػػػػػػػواف يكيػػػػػػػػػف ميكػػػػػػػػػن أف تػػػػػػػػػروج رسػػػػػػػػػالة عمػػػػػػػػػاف يف أوروبػػػػػػػػػا وادلملكػػػػػػػػػة ادلتحػػػػػػػػػدة ي، 

88/82/5812. 
هػػد حضػػور لقػػاء مػػت رلموعػػة مػػن علمػػاء الػػدين وأكػػادمييني مػػن اجلامعػػات، للقػػاء ويل الع -29

مسػػػػلد ادللػػػػك احلسػػػػني بػػػػن طػػػػالؿ،  -الربيطػػػاين األمػػػػري تشػػػػارلز وعػػػػرا مضػػػػامني رسػػػػالة عمػػػاف
15/82/5812  . 

وىػػػو مػػػن تنظػػػيم   87/88/5812حضػػػور مػػػؤمتر األسػػػرة ادلسػػػلمة والتحػػػديات ادلعاصػػػرة  -20
كليػػػػػػة الشػػػػػػريعة وادلعهػػػػػػد العػػػػػػادلي للفكػػػػػػر اإلسػػػػػػالمي ووزارة التنميػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة وقسػػػػػػم العمػػػػػػ  

 االجتماعي.
اركة يف ورتػػػػػة عمػػػػػ  عػػػػػن كيفيػػػػػة كتابػػػػػة واديػػػػػد نتاجػػػػػات الػػػػػتعلم يف ضػػػػػوء اخلطػػػػػة ادلشػػػػػ -27

 .12/88/5812االسرتاتيلية  لللامعة األردنية، السبت 
عضػػو الللنػػة الفنيػػة لعطػػاء الرحلػػة العلميػػة ألداء مناسػػك العمػػرة، كليػػة الشػػريعة، اجلامعػػة  -88

 .12/88/5812، 5812األردنية، صيف 
 .5815/5812ادلعرفية لطلبة كلية الشريعة للعاـ مقرر جلنة امتحاف الكفايات  -81
مقػػػػػػػػرر جلنػػػػػػػػة إعػػػػػػػػداد الكتيػػػػػػػػع اخلػػػػػػػػا  بػػػػػػػػالرتويج للمبػػػػػػػػ  اجلديػػػػػػػػدؿ كليػػػػػػػػة الشػػػػػػػػريعة  -85

5815/5812. 
عضػػػػػػو جلنػػػػػػة أكادمييػػػػػػة مكونػػػػػػة لتصػػػػػػور مشػػػػػػروع ادلػػػػػػن  الدراسػػػػػػية لطلبػػػػػػة كليػػػػػػة الشػػػػػػريعة  -82

5815/5812. 
امل ادلعاصػػػػػػػر ر ػػػػػػػيس قسػػػػػػم دراسػػػػػػػات اإلسػػػػػػالـ يف العػػػػػػػ -عضػػػػػػو رللػػػػػػػس كليػػػػػػة الشػػػػػػػريعة -88

5812/5818. 
 .5812/5818 -عضو جلنة الدراسات العليا يف الكلية -82
قسػػػػػػػػػم دراسػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػالـ يف العػػػػػػػػػامل ادلعاصػػػػػػػػػر  -ر ػػػػػػػػػيس جلنػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػا  -80

5812/5818. 
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قسػػػم دراسػػػات اإلسػػػالـ يف العػػػامل ادلعاصػػػر  -ادلرتػػػد األكػػػادميي لطلبػػػة الدراسػػػات العليػػػا -89
5812/5818. 

ام  للفصػػ  األوؿ يف قسػػم قسػػم دراسػػات اإلسػػالـ يف العػػامل ر ػػيس جلنػػة االمتحػػاف الشػػ -80
 .5812/5818برنامج الدراسات اإلسالمية باللغة اإلصلليزية_  –ادلعاصر 

زلاضػػرة جملموعػػة مػػن الطلبػػػة األمػػريكيني يف مركػػز قاصػػػد للتعريػػف بالثقافػػة اإلسػػػالمية يف  -87
 .5818األردف يف تهر رمضاف، 

بالكليػػػػة باللغػػػػة اإلصلليزيػػػػة، وترسػػػػة كلمػػػػات العمػػػػداء إعػػػػداد النشػػػػرات التعريفيػػػػة اخلاصػػػػة  -28
ورؤسػػػػاء األقسػػػػم علػػػػى ادلوقػػػػت االلكػػػػرتوين، وترسػػػػة خطػػػػة ادلصػػػػارؼ اإلسػػػػالمية ووصػػػػف موادىػػػػا 

 لإلصلليزية.
عضػػػػو جلنػػػػة صػػػػياغة مقرتحػػػػات تطػػػػوير الرحلػػػػة العلميػػػػة للعمػػػػرة يف قسػػػػم أصػػػػوؿ الدسػػػػن  -21

5812/5818. 
 Jagiellonian University and its Role "حضػػور نػػدوة بعنػػواف  -25

international Science Enivornment" 
 1/15/5812مدرج زلمد علي بدير  -اجلامعة األردنية

البولنديػػػة، وادلكػػػوف مػػػن ر ػػػيس   Jagiellonianادلشػػػاركة يف اسػػػتقباؿ وفػػػد جامعػػػة  -22
 .1/15/5812 -اجلامعة ونا بو، وعميدة كلية الدراسات االستشراقية. كلية الشريعة

ر ػػيس جلنػػة االمتحػػاف الشػػام  للفصػػ  الثػػاين يف قسػػم قسػػم دراسػػات اإلسػػالـ يف العػػامل  -28
 .5812/5818برنامج الدراسات اإلسالمية باللغة اإلصلليزية_  –ادلعاصر 

ر يس جلنة االمتحاف الشام  للفص  الصيفي يف قسم قسػم دراسػات اإلسػالـ يف العػامل  -22
 .5812/5818غة اإلصلليزية_ برنامج الدراسات اإلسالمية بالل –ادلعاصر 

عضػػػػػػػػو جلنػػػػػػػػة االمتحػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػام  يف ماجسػػػػػػػػتري احلػػػػػػػػديث الشػػػػػػػػريف الفصػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػاين  -20
5812/5818 

عضػػػػػػػػو جلنػػػػػػػػة االمتحػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػام  يف ماجسػػػػػػػػتري احلػػػػػػػػديث الشػػػػػػػػريف الفصػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػاين  -29
5818/5812 

-0اجلامعػػػػػػػة األردنيػػػػػػػة  -حضػػػػػػػور جلسػػػػػػػات ادلػػػػػػػؤمتر الػػػػػػػدويل األوؿ للماليػػػػػػػة وادلصػػػػػػػرفية -20
9/80/5818 
 5818/5812و  5812/5818جلنة الدراسات العليا يف الكلية للعامني عضو  -27
 5818/5812، 5812/5818، 5815/5812عضو رللس كلية الشريعة لألعواـ  -08
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األدلانيػة وذلػػك لبحػث سػػب   (GIZ)ادلشػاركة دلػػرات عديػدة يف استضػػافة وفػد مؤسسػػة  -01
مكتػػع األسػػتاذ عميػػد الكليػػة يف  -كليػػة الشػػريعة  -ادليػػاه اسػػني كفػػاءة ادليػػاهالتعػػاوف يف مشػػروع 

 5818 15-11-18األتهر 
يف اإلسػػػالـ   عػػػن زلاربػػػة العنػػػف الطػػػا في  Jordan Timesلقػػػاء مػػػت جريػػػدة  -05

5812. 
 Google scholar citation 11/12/2014حضور ورتة عم   -02
 –عضػػػو الللنػػػة العلميػػػة دلػػػؤمتر يادلػػػنهج النبػػػوي يف تعزيػػػز القػػػيمي وزلكػػػم ألحبػػػاث ادلػػػؤمتر  -08

 50/18/5818سعية احلديث وجامعة العلـو التطبيقية كتاب بتاريخ 
للحػديث عػن دور كليػة الشػريعة  -لقاء مت التلفزيوف األردين ضمن برنامج  ات الضػوء -02

 .10/82/5812يف زلاربة التطرؼ 
 .58/82/5812ى العلمي يمنهلية التعام  مت السنة النبويةي حضور ادللتق -00
ر ػػيس جلنػػػة االمتحػػاف الشػػػام  للفصػػ  األوؿ والثػػػاين والصػػيفي يف قسػػػم قسػػم دراسػػػات  -09

 .5818/5812برنامج الدراسات اإلسالمية باللغة اإلصلليزية_  –اإلسالـ يف العامل ادلعاصر 
أصوؿ الدين الفص  الثاين قسم  -عضو جلنة التوصية بتقييم اجملالت العلمية -00

5818/5812 
 النشاطات واإلنجازات في رسم دراسات اإلسالم في العالم المعا ر  

 8300/8302الفصل الدراسي األول  
 5812/5810 ر يس قسم دراسات اإلسالـ يف العامل ادلعاصر  -1
 5812/5810 راسات اإلسالـ يف العامل ادلعاصرر يس جلنة الدراسات العليا يف قسم د -5
 5812/5810 عضو رللس الكلية -2
 5812/5810 كلية الشريعة  -ة الدراسات العلياعضو جلن -8
راسات العليا ادلشاركة يف ورتة عم  عن كيفية قبوؿ طلبات الدراسات العليا الكرتونيا/ كلية الد -2

 5812 / اجلامعة األردنية
كلية الشريعة/ اجلامعة   ادلشاركة يف ورتة عم  عن كيفية إنشاء اجلدوؿ الدراسي الكرتونيا/ -0

 5812األردنية
 .1/5810ادلشاركة يف ورتة تدريبية على التعلم االلكرتوين، اجلامعة األردنية  -9
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اسات ادلشاركة يف ورتة عم  عن كيفية اديد نتاجات التعلم للربامج الدراسية/ كلية الدر  -0
   5812الدولية / اجلامعة األردنية

لـو الرتبوية / اجلامعة كلية الع  -واقعو ودفاقو -اللكرتوينادلشاركة يف ورتة عم  عن التعلم ا -7
 5812 األردنية

ادلشاركة يف ورتة عم  االااد األورويب )ايرامسوز( للتدرب على كيفية كتابة مشاريت  -18
 األحباث ادلدعومة.

 Gizادلشاركة يف مشروع اسني كفاءة استخداـ ادلياه بالتعاوف مت اذليئات الدينية./  -11
 يني.وتركاء زلل

 اجلامعة األردنية. -ادلشاركة يف ىيئة ارير رللة ادلركز الثقايف اإلسالمي -15
 عضوية جلنة االمتحاف الشام / ماجتسر حديث. -12
 عضوية جلنة االمتحاف الشام / ماجتسر دراسات إسالمية باللغة اإلصلليزية. -18
 اجلامعة األردنية. -عضوية جلنة التحقيي -12
 اجلامعة األردنية. -كلية الشريعة  -درسنيعضو جلنة تدقيي معامالت ترقية ادل -10
اإلتراؼ على رسا   ادلاجستري، ومناقشتها، يف ختصصي احلديث النبوي الشريف،  -19

 والدراسات اإلسالمية ادلعاصرة. 
 عماف األردف. -عضو سعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث -10
خطط الرسا    االترتاؾ يف اجتماعات األقساـ والللاف والشعع األكادميية، ومناقشة -17

 اجلامعية، وخطط ادلواد، واإلسهاـ واقرتاح تطويرىا.
سعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث  -عضو الللنة العلمية دلؤمتر تعزيز القيم  -58

 وجامعة العلـو التطبيقية، واكيم األحباث ادلقدمة للمؤمتر.
ف وإحياء سعية احلديث الشري -ادللتقى العلمي اخلامس -عضو الللنة التحضريية -51

 الرتاث وجامعة دؿ البيت.
 سعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث. -عضو جلنة ت ليف مقرر احلديث التحليلي  -55
 ادلشاركة يف نشاطات الكلية وحضور ندواهتا يف ادلناسبات الدينية وغريىا. -52
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 كتب الشكر والتقدير:
 

 حصلت على كتب الشكر والتقدير اآلتية:
 
اإلصلليزية،  إي اللغة األستاذ عميد كلية الشريعة على مسامها يف الرتسةكتاب تكر وتقدير من   -1

ترسة عدد من اخلطط الدراسية ووصف بعض ادلساقات، والكلمات الرتحيبية من عميد  على وذلك
الكلية ورؤساء األقساـ، وبعض ملخصات األحباث وعناوينها، ومساعدة الطلبة يف ترسة عناوين 

 .5818-5887 رسا لهم وأحباثهم.
كتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كلية الشريعة على عضوية جلنة االنتخابات يف الكلية   -5

5887-5818. 
كتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كلية الشريعة على عضوية جلنة ادلؤمترات يف الكلية وصلاح اليـو   -2

ية الشريعة على عضوية جلنة ، وكتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كل5811-5818العلمي، 
-5811ادلؤمترات يف الكلية وصلاح اليـو العلمي واحتفالية الكلية مبرور أربعني سنة على ت سيسها، 

5815. 
كتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كلية الشريعة على عضوية ادلؤمترات وصلاح مؤمتر الواقت الدي    -8

 .5811-5818يف األردف
ن األستاذ عميد كلية الشريعة على عضوية جلنة ادلؤمترات وصلاح ندوة التعايش كتاب تكر وتقدير م-2

 .5811-5818الدي ، 
كتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كلية الشريعة على عضوية جلنة ادلؤمترات وصلاح مؤمتر االنتصار -0

 .5887للصحيحني، 
ادلعاصر على ما ب لتو من اجلهد   كتاب تكر وتقدير من عميد معهد دراسات اإلسالـ يف العامل  -9

 .5811-5818كمساعد عميد للمعهد يف العاـ 
كتاب تكر وتقدير من األستاذ عميد كلية الشريعة على ادلسامهة يف حث الطلبة وتشليعهم على   -0

 .5812-5815للكلية،  داتاتو التربع جبهاز عرا
ادلعاصر على ما ب لتو من اجلهد يف كتاب تكر وتقدير من عميد معهد دراسات اإلسالـ يف العامل -7

 .5815-5811التدريس والعم  كمساعد عميد للمعهد وادلسامهة يف تنظيم نشاطاتو يف العاـ 
 .18/88/5818كتاب وتهادة تكر من سعية اعافظة على القردف الكر    -18
 عماف األردف. -رلموعة من كتع الشكر من سعية احلديث الشريف -11
 عماف األردف. -من ادلعهد العادلي للفكر اإلسالميكتاب تكر   -15
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 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 
 زينة رحاحلة -المنهج النبوي في تشجيع اإلبداع -0
 باللغة اإلنجليزية -التسامح الديني وأثره في دعوة غير المسلمين في دولة الكويت -8
 باللغة اإلنجليزية -الهدي النبوي في النصيحة السياسية -0
  - تصميم المدينة اإلسالمية التقليدية بالحس واالنتماء المجتمعي: مدينة القاىرةعالرة  -4
نيزول القيدر بين  -دراسية موءيوعية -حرية الفكر وحقوق المواطنية فيي ءيوء السينة النبويية -0

 عبد اهلل
 إسراء الزغول -عالرة الدعوة باإلكراه في الدين من منظور غربي -2
 نظير المبين بن أحمد -اإلسالميةالدعوة االلكترونية والشخصية  -7
 مسرة لبيب -منهج النبي  لى اهلل عليو وسلم في معاملة زوجاتو أمهات المؤمنين -2
 -دور المرأة فيي مواجهية التحيديات المعا يرة فيي برونياي دار السيالم مين منظيور إسيالمي -0

 مجابة عبد الرزاق
 

 منارشة الرسائل العلمية:
 

 مناقشة رسالة الطالبة -1
السيدمر       

 :وىي باللغة اإلصلليزية وعنواهنا
Islamic Theorizing on the State: Comparative Study of Ibn 
Rushd and Ali Abd al-Raziq  11/82/5811  
 مناقشة رسالة الطالبة-2
 سندس تهواف
 وىي باللغة اإلصلليزية وعنواهنا
Occidentalism from an Islamic perspective 

11/82/5811  
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 مناقشة رسالة الطالبة-3
 دميا العقاد
 وىي باللغة اإلصلليزية وعنواهنا
The Concept of Time in Contemporary Arab Culture: an Islamic 
Perspective 

 
للطالبة عا شةالعمارين  مناقشة رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية باللغة اإلصلليزية-8

 وعنواهنا
The Role of Tourism in Islamic Da'wah 

55/15/5811 
 بعنواف اجليتاوي مناقشة رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية باللغة اإلصلليزية للطالبة مر  -2

Islamophopia: Definitions and Refutations 
50/15/5811 
 وعنواهنا:مناقشة الطالبة ىبة عطية ورسالتها باللغة اإلصلليزية  -0

Image of the Prophet Muhammad in the English literature 
82/82/5815 
 :مناقشة الطالع وصفي زلمود خطاطبة ورسالتو باللغة اإلصلليزية وعنواهنا -9

The Prophet's methodology of meeting delegations, and its 
contemporary applications in interactions and Da'wah. 

 مناقشة الطالبة عا شة عبد العزيز العقي  ورسالتها باللغة اإلصلليزية وعنواهنا: -2
Al-Zumar Chapter and its approach in building Muslim character  
14/06/2012 

عقوبة اإلعداـ يف العهد القد   -ماجستري دراسات إسالمية باللغة اإلصلليزية -عبد السالـ محاد -7
51/89/5812مقارنة يف ضوء الكتاب والسنة دراسة   

عوامػػػػػ  بنػػػػػاء احلضػػػػػارات وزواذلػػػػػا يف القػػػػػردف الكػػػػػر   -مناقشػػػػػة الطالبػػػػػة زيػػػػػن ناصػػػػػر الػػػػػدين -18
58/15/5812 

مناقشػػة الطالبػػة سػػونيا الشػػامي، رسػػالة بعنػػواف بنػػاء احللػػة يف القػػردف مػػن خػػالؿ سػػػورة دؿ  -11
 ، باللغة اإلصلليزية.17/82/5818 -عمراف
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تنػػوع الثقافػػات واحلضػػارات  -باللغػػة اإلصلليزيػػة 55/82/5818رنػػا بطػػاح  مناقشػػة الطالبػػة  -15
 ساعة الفي  منوذجا. -ات عام  موحد واحد

 55/15/5818 -الدبلوماسية يف السنة النبوية -مناقشة الطالع زلمد زريقات -12
 52/15/5818 -الشخصية القيادية يف سورة النم  –مناقشة الطالبة ريهاـ أبو صي   -18
 -مناقشػػػػػػػػػة الطالبػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػاعود يكرامػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػرأة يف ضػػػػػػػػػوء سػػػػػػػػػورة النػػػػػػػػػوري باإلصلليزيػػػػػػػػػة -12

80/82/5812 
ياحلرفػػػػة يف السػػػػنة النبويػػػػةي  -ماجسػػػػتري احلػػػػديث النبػػػػوي -مناقشػػػػة الطالبػػػػة أحػػػػالـ الػػػػدرويب -10

89/82/5812 
 – 28/89/5812 -اإلسػػػالمية يف سػػػورة الفرقػػػاف معػػػامل الشخصػػػية -مناقشػػػة الطالبػػػة دانػػػة صػػػبحة -19

 باإلصلليزية
 80/80/5812باإلصلليزية  -التفاؤؿ يف سورة األحزاب -مناقشة الطالع ىشاـ أبو غزاؿ -10
 15/5812 -تعقبات مال كوراين على احلافظ ابن حلر –مناقشة الطالع سلماف كلش  -17
 15/5812 -النبويةمناقشة الطالبة ىند حداد، التمكني احلضاري يف السنة  -58
 .7/5812 -نقد القردف للربوبية الالدينية -مناقشة الطالع زلمد أبو تريعة -51

 التحكيم للمجالت العلمية:
 :اكيم أحباث يف

 جامعة دؿ البيت -اجمللة األردنية للدراسات اإلسالمية  -1
 اجلامعة األردنية -رللة دراسات -5
 سعية احلديث النبوي الشريف -2
 

 .8300/8302المجلة االلكترونية للمركز الثقافي اإلسالمي للعام عضو ىيئة تحرير 
 

 الندوات والدورات العلمية والورش التدريبية:
 
فيي   تشيرين الثياني  87األوروبي في مجال التعلييم العيالي فيي  -ندوة يوم التعاون األردني -0

 الجامعة األردنية.
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 0/5/5815-12/1ساعة في مواءيع:  23دورات تأىيل أعضاء ىيئة التدريس بوارع  -8
 إعداد الخطط الدراسية -0
 إعداد الوسائل التعليمية والتعلم االلكتروني -8
 أساليب  ياغة األسئلة -0
 أساليب التقويم -4
 أخالريات العمل الجامعي -0
 واجبات المدرس وحقورو -2
 .8303/8300المدعومة. الفصل الثاني ورشة عمل عن كيفية كتابة مشاريع األبحاث  -0
الجولة الثانية  كلية  -بين العالم اإلسالمي واليابان حضور مؤتمر الحوار المستقبلي -4

 .80/38/8308الجامعة األردنية   -الدراسات الدولية
ورشيييييييية عمييييييييل عيييييييين اسييييييييتخدام المصييييييييادر االلكترونييييييييية فييييييييي المكتبيييييييية. الفصييييييييل األول  -0

8300/8308. 
 .07/30/8300عليم االلكتروني في الجامعة األردنية. دورة تدريبية على الت -2
 .83/34/8300ورشة عمل عن كتابة نتاجات التعلم للمسارات الجامعية   -7
 .8300 /34/00 -الجامعة األردنية –كلية الشريعة   -فلسفةلندوة الدين وا -2
الملتقييى العلمييي يتررييية الحييديث الضييعيمي مشييارك ومعق ييب علييى موءييوع تررييية الحييديث  -0

 الجامعة األردنية وجمعية الحديث. -02/00/8304الضعيم بالحقائق العلمية 
  -ميدرج سيمير شيما -32/30/8300 -حضور الندوة العلمية ي حقيقة داعشي -03

 في كلية الشريعة. يىمم تسعىيمن ندوات فريق  وىي –كلية الحقوق 
لقسييم اسيتقبال الوفييد األمريكيي ومييدير برنيامج دراسييات الشيرق األوسييط فيي زيييارة  -00

دراسييييات اإلسييييالم فييييي العييييالم المعا يييير وتقييييديم محاءييييرة عيييين السيييينة والسيييييرة النبوييييية 
30/30/8300. 
ندوو  ال  لتطردرو ورهربد اال رلطدم ن الد  رلارثدا رلاالد مم ر  د ام مدم حضور  -08

 03/30/8300الثالثاء  رلج اعة ر رونية
المشييييياركة فيييييي  وإدارة نيييييدوة ي اإلسيييييالم والحركيييييات اإلسيييييالمية فيييييي أندونيسيييييياي  -00

  2015 استقبال وفد جامعة سونان أمبل األندونيسية ومرافقة الوفد في جولة في الجامعة
http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1

.aspx?ID=6290 
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انًشبركت فً ٔرشت عًم عٍ كٍفٍت قبٕل طهببث انذراسبث  -47

 األردٍَت. انعهٍب انكتزٍَٔب/ كهٍت انذراسبث انعهٍب / انجبيعت

انًشبركت فً ٔرشت عًم عٍ كٍفٍت إَشبء انجذٔل انذراسً  -48

 4/44/5148 انكتزٍَٔب/ كهٍت انشزٌعت/ انجبيعت األردٍَت.

انًشبركت فً ٔرشت عًم عٍ كٍفٍت تحذٌذ َتبجبث انتعهى  -49

 نهبزايج انذراسٍت/ كهٍت انذراسبث انذٔنٍت / انجبيعت األردٍَت.

االجتًبعً،  ٔرشت عًم عٍ إدارة شبكبث انتٕاصم -41

41/44/5148. 

ٔسٍبستّ  -انًشبركت فً ٔرشت عًم عٍ انتعهى االنكتزًَٔ -41

 51/45/5148 كهٍت انعهٕو انتزبٌٕت / انجبيعت األردٍَت. -ٔإجزاءاتّ

انًشبركت فً ٔرشت عًم االتحبد األٔرٔبً )اٌزاسًٕس(  -41

 1/44/5148نهتذرة عهى كٍفٍت كتببت يشبرٌع األبحبث انًذعٕيت. 

ِ ببنتعبٌٔ يع يشزٔع تحسٍٍ كفبءة استخذاو انًٍب انًشبركت فً -51

ٔحضٕر ٔرشت عًم نزسى  ٔشزكبء يحهٍٍٍ. Gizانٍٓئبث انذٌٍُت./

 .5149كبٌَٕ حبًَ  54 -41، يٍ  5149خطت عًم انًشزٔع 

 -انًشبركت فً ٍْئت تحزٌز يجهت انًزكش انخقبفً اإلساليً -54

 انجبيعت األردٍَت.

جًعٍت انحذٌج  -نقٍى عضٕ انهجُت انعهًٍت نًؤتًز تعشٌش ا -55

انشزٌف ٔإحٍبء انتزاث ٔجبيعت انعهٕو انتطبٍقٍت، ٔتحكٍى األبحبث 

 انًقذيت نهًؤتًز.

جًعٍت انحذٌج  -عضٕ نجُت تأنٍف يقزر انحذٌج انتحهٍهً  -56

 انشزٌف ٔإحٍبء انتزاث.

انًشبركت فً َشبطبث انكهٍت ٔحضٕر َذٔاتٓب فً انًُبسببث  -57

 انذٌٍُت ٔغٍزْب.

االستًبع نًسٕدة انًعٍبرٌٍ انشزعٍٍٍ  حضٕر افتتبح َذٔة -58

 .7/15/5149انجذٌذٌٍ/ كهٍت انشزٌعت ٔاألٌٕفً/ 
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1. Personal Information: 

Title: Dr. 

Surname: Adawi 

Name: Alladein Mohammad Ahmad 

E-mail address: Alladein8adawi@yahoo.com 

Address:  Zarka – Jordan. 

Nationality: Jordanian. 

Telephone: 07 858 22 416. 077 56127 19 

Date of Birth: 08/11/1978. 

Place of Birth:  Zarka - Jordan. 

Nationality: Jordanian.  

2. Education: 

mailto:Alladein8adawi@yahoo.com
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1- Ph.D in Islamic Studies/ Hadith, University of 

Birmingham, Birmingham, U.K, 2009.  

2- M.A in Foundation of Religion/ Hadith - University of 

Jordan, 2003.  

4- B.A in Foundations of Religion - University of 

Jordan, 2000. 

 

3. Work experience: 

1-Head of the Department for the Study of Islam in the 

Contemporary World, 05/09/2013- Until now 

2- Assistant Professor/ The University of Jordan/ specialized in 

hadith studies and Islamic Studies in English. 

3-Dean Assistant for quality assurance and academic affairs- 

The Institute for the Study of Islam in the Contemporary 

World. 

4-One year of working as a lecturer of Islamic studies at the 

faculty of Shari‘ah- University of Jordan.2003-2004. 

5-Two years of working as teaching assistant in Islamic studies 

at the faculty of Shari‘ah- university of Jordan.2001-2003. 
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6-One year of teaching at a public school- Ministry of 

Education- Jordan.2000-2001. 

Papers and Conferences: 

1- The Qur'anic and Prophetic Guidance in Overcoming 

Psychological Obstacles of Belonging to the Muslim 

Community ummahي A paper presented for the 

international conference on:  

The Fiqhof belonging to theummah. 2011 

2- An Investigation of the (Prohibition of Questions) During the 

Prophet's Life: A Doctrinal Hadithi Study. 2011 

3- The Methodological Principles for Distinguishing Proper Names and 

Technical Terms in Islamic Studies in Languages other than Arabic 

(English Language as an Example). 2012 

4- The Prophetic Approach in Overcoming  

Obstacles Facing Women’s Creativity, by: Alladein M. Adawi and Sonya 

T. Shami. 2013 

4. Languages: 

1- Arabic- native tongue. 

2- English- second language, excellent in writing, reading and 

speaking. 
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