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 بدم هللا الرحسن الرحيم
 

  البيانات الذخرية
 
 فاتن عبج الخحيم صالح الجغل   االســـــــم 
 22/12/1641 الدرقاء تاريخ ومكان السيالد 

    الذخيعة الكلية 

    أصهل الجين القدم 

 
    السؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة السانحة لها التخرص الدرجة العلسية 
 ١٩٩٦ الجامعة األردنية   أصول الدين   س  البكالوريو 
 ١٩٩٨ الجامعة األردنية.   الحديث النبوي   الماجستير   
 ٢٠١١ جامعة العلوم اإلسالمية.   الحديث النبوي   الدكتوراه   
 9112 مركز اللغات    اللغة االنجليزية     دبلوم  
 

  التخرص ومجاالت االهتسام
 
 لجين  أصهل ا التخرص العام 
 الحجيث الشبهي   التخرص الدقيق 

 ، التالوة والتجهيج، عمم الشفذ والتشسية البذخية.عمل الحجيث، الحجيث السهضهعي مـجاالت االهتسام 
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  عشهان وملخص رسالة الدكتهراه

 
 كلسة( 051ملخص رسالة الدكتهراه )في حدود عشهان و  
 عن عائذة رضي هللا عشيا . ة بشت عبج الخحسن األنراريعمل أحاديث عسخة  
مخويات عسخة بشت عبج الخحسن األنرارية عن عائذة رضي هللا عشيا ، وتعخض أىم العمل تتشاول الخسالة  

 الهاردة في ىحه السخويات سهاء أكانت ىحه العمل في الدشج أو في الستن .
 وكالم عمساء العمل حهليا ، ومشاقذة ىحه األقهال .  

   
  يفي الدجل الهظ

 
 التاريخ جهة العسل وعشهانها الهظيفة 
 2001-1663 وزارة التخبية والتعميم  معمسة  
 2011 – 2001 جامعة الدرقاء الخاصة محاضخ متفخغ 

 2012-2012 الجامعة األردنية جرسم 

 2014 -2012 األردنيةالجامعة  متفخغمحاضخ  

 اآلن  -2014 الجامعة األردنية أستاذ مداعج 

 
  األعسال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ لعسل اإلداري/ اللجان والسهاممدسى ا 
 2014-2013 مشدق شعبة التالوة  
 اآلن – 2012 عزه لجشة السدابقات  

 2015 – 2012 عزه لجشة االنتخابات  

 2016 عزه لجشة السدمكيات 

 2016 عزه لجشة إرشاد الطمبة 
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  آخر خسس سشهات األبحاث العلسية السشذهرة

 
 عشهان البحث والشاشر والتاريخ  ثين(اسم الباحث )الباح 

 - مجمة العمهم االسالمية التخكيةمشذهر في اليجي الشبهي في تيحيب الذيهات/  د . فاتن الجغل  
 م2011

العسخية  فئاتياطبائعيا و  اليجي الشبهي في التعامل مع الشفذ االندانية عمى اختالف د . فاتن الجغل  
 م2013 - آل البيت مجمة السشارة جامعةمشذهر في / 

 م2015- ماليديا –مجمة التججيج مشذهر في إصالح القمب في ضهء الدشة الشبهية/  د . فاتن الجغل 

مقبهل لمشذخ في مجمة دور الدشة في إصالح السجتسع من خالل حفظ الجهارح/  د . فاتن الجغل 
 م2016 -أديامانجامعة 

/ د سشاء د . فاتن الجغل 
 أبه صعيميك

والحفظ في الجامعات األردنية وحمهليا، الجامعة  التالوةتجريذ مادة  مذكالت
 م2016 - مجمة دراسات الجامعة األردنيةمشذهر في  األردنية أنسهذًجا، 

د. فاتن الجغل/ أ د دمحم  
 الراحب

مدمم بن أبي مخيم وتييبو رفع الحجيث دراسة تحميمية نقجية/ مقبهل لمشذخ/ دراسات 
 2020لمشذخ قبهل م الجامعة األردنية.  الذخيعة والقانهن 

الخد عمى الذبية السثارة حهل قهل الخسهل صمى هللا عميو وسمم 7 واتقها الشداء من  د. فاتن الجغل 
 2020سالمية بغدة/مجمة الجامعة اإل حجيث الجنيا خزخة حمهة./ مقبهل لمشذخ في

 
 
 
 

  السذاركة في السؤتسرات والشدوات العلسية
 
 السذاركة نهع مكان وتاريخ انعقاده اسم السؤتسر والجهة السشعسة  
 تقجيم ورقة نقاشية / جامعة الدرقاء الخاصة2002 مؤتسخ واقع مهاد التالوة في الجامعات 
 

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة السشعسة 

 
 التاريخ
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 1664 دورة مجرسين ججد / وزارة التخبية والتعميم  
 ICDL  2001رة دو  
 2012 / الجامعة األردنية.دورة تأىيل أعزاء ىيئة التجريذ الججد  
 2012 / الجامعة األردنية.e-learning/ استخجام دورة التعميم اإللكتخوني 
 2014 / الجامعة األردنية.دورة أنا أحجث مهقعي 
 2016 دورة استخجاام الحهاسيب الحكية في التجريذ/ الجامعة األردنية 
 2016 دورة التعميم الشاقج/ الجامعة األردنية 
 2016 دورة ميارات التعميم اإللكتخوني/ الجامعة األردنية 
 2016 -2001 دورات في البخمجة العربية والتشسية البذخية/ مخاكد مختمفة 
 2002 دورة إعجاد مجرسين/ جامعة الدرقاء. 
 2003 دورة التعميم اإللكتخوني/ جامعة الدرقاء 
 1666 الجامعة األردنية. -دورة التالوة السبتجئة/ السخكد اإلسالمي 
 2000 دورة التالوة الستقجمة/ السخكد اإلسالمي_ الجامعة األردنية. 
إجازة في القخآن الكخيم بقخاءة حفص عن عاصم من طخيق الذاطبية/ جسعية  

 السحافظة عمى القخآن الكخيم.
2002 

 
 

  األنذطة التدريدية
 
 التي  الدراسية والسهاد السقررات 

 تدريدهاب قام
 الدراسات  البكالهريهس

 العليا
   التالوة االستجراكية  
   السدتهى األول –التالوة والتجهيج  
   السدتهى الثاني  –التالوة والتجهيج  
   السدتهى الثالث  –التالوة والتجهيج  
     الديخة الشبهية 
     ة والخطابةأصهل الجعه  
     عمهم الحجيث 
     الحجيث التحميمي 
     الحجيث السهضهعي 
     تخخيج األحاديث 
     الثقافة اإلسالمية 
     فقو العبادات/ طالبات 
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  العزهية في الهيئات والجسعيات العلسية السهشية
 
 اسم الهيئة والجسعية العلسية السهشية ومكانها 

 
 اريخالت

 2016 رابطة عمساء األردن. 
 2020 جسعية السحافظة عمى الحجيث/ األردن. 
 2000 / األردن.جسعية السحافظة عمى القخآن 
 

  السشح والجهائز التي حرل عليها 
 
 التاريخ الجهة السانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


