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     20 ب:ص. -  جامعة الحسين بن طالل –محافظة معان  –المملكة األردنية الهاشمية العنوان البريدي:  -

  71111 :الرمز البريدي -

 التفسير وعلوم القرآن.:  الدقيق  التخصص -

 اذ مشارك.تسأ  الرتبة األكاديمية:  -

 .األردن/معان /الحسين بن طاللجامعة /دابآلا يةكل/قسم الدراسات اإلسالمية في مشاركأستاذ   :عمل الحاليلا -

 عضو رابطة علماء األردن -

 

 أوال: الشهادات العلميّة:

لة: اسدد عنددوان الرم. 2010( عددام 85.5) بمعدددل ،جامعة اليرموك  ،التفسير وعلوم القران* درجة الدكتوراه في تخّصص  

 ة إلى المباحث األصوليّة(.لهيّ ت اإلشاراي كتابه: اإلام الطوفّي فد اإلمرآن عنلقا ملوالم التفسير وع)مع

 م.2005( تقدير جيد جداً عام 80.9بمعدل ) ،جامعة اليرموك ،أصول الدين* درجة الماجستير في  

 م.2001م اع ول على الفوج السادسألا  ،( تقدير ممتاز92معدل ) ،جامعة جرش ،الشريعة* درجة البكالوريوس في 

 م.1995(، عام 73.8ي بمعدل )أدب فرع ردنية،ألا الثانوية العامة *
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 : األكاديميةاً: الخبرات نيثا

 ، ولتاريخه.15/9/2018أستاذ مشارك من تاريخ  *   

لغايددة و ،م21/10/2014مددن  قسددم الدراسددات اإلسددالمية/ كليددة اآلداب/ جامعددة الحسددين بددن طددالل. أسددتاذ مسدداعد فددي* 

 .م14/9/2018

 -م 15/9/2013جامعدددة الحسدددين بدددن طدددالل. مدددن ليدددة اآلداب/ ة/ كيماإلسدددالت سدددافدددري فدددي قسدددم الدرامتر اضددد مح* 

 م.27/10/2014

 م.14/9/2013-1/2/2010من  ،ة/ جامعة آل البيتشريعفي كلية ال  ثالث سنوات* محاضر غير متفري لمدة 

 جرش.جامعة لبيت وآل ا عةالماجستير، في جامة رجد سنتين على * محاضر غير متفري لمدة

 

 :يةدارإلات الخبرا  ثالثاً:

 م.17/9/2016ولغاية  ،م15/9/2015 من تاريخ اآلداب/ جامعة الحسين بن طاللرئيس قسم التاريخ والجغرافيا/ كلية  •

 يددةولغام، 18/9/2016يخ ارتدد  مددن، رئدديس قسددم الدراسددات اإلسددالمية/ كليددة اآلداب/ جامعددة الحسددين بددن طددالل •

 م.17/9/2018

 .م2015/2016 لعام ن بن طاللالحسي عةجام و مجلسضع •

 .م15/10/2018م، ولغاية 15/9/2015عضو مجلس كلية اآلداب/ جامعة الحسين بن طالل، ابتداًء من تاريخ  •

 .طالل بنن ، جامعة الحسيفي قسم الدراسات اإلسالمية اختيار أعضاء هيئة التدريسرئيس لجنة   •

 .م2015/2016للعام ، ن طاللب حسينلا، جامعة التاريخ والجغرافيا في قسم يسدرلتهيئة ااختيار أعضاء   ةنلج عضو •

 أمين سّر مجلس قسم الدراسات اإلسالمية/ جامعة الحسين بن طالل. •

 ن بن طالل.امعة الحسيقسم الدراسات اإلسالمية/ جعية/ عضو لجنة معادلة المساقات الجام •

 ين بن طاللسالحجامعة  /يةات اإلسالمدراسقسم ال /ةيلجنة العلمالس  رئي •

  قسم الدراسات اإلسالمية/ جامعة الحسين بن طالل. اعية/جتمت االاقرئيس لجنة العال •

 جامعة الحسين بن طالل. /كليّة اآلدابلجنة تأديب الطلبة/ عضو  •

 .م14/9/2013 م ولغاية1/9/2009 من مي/ جامعة آل البيتركز الثقافي اإلسالدير المد ماعمس •

 

ً ار   ّكمة: ُمح ميّةلعة للنشر في مجالت والمقبول المنشورة ثابحاأل:  بعا

( 10لددد )مجال، األردن، عة آل البيتامج ،منشور في  ،  )قراءة نقدية في كتاب: روح التحرر في القرآن( لعبد العزيز الثعالبي .1

 :ISSN    .547-570 ص يةلدراسددات اإلسددالمفددي االمجلددة األردنيددة  .2014 لوألهددد/كانون ا1436( صددفر 4العدددد )

1026-3721 

لدراسات في امنشور في المجلة األردنية ،  مقوماتها وكيفية بنائها(يزة من منظور قرآني، متالم)الشخصية اإلسالمية  .2

 :ISSN  317-336. ص  .2016 آذارهد/1437 جمادى األولى( 1)عدد ( ال12المجلد ) ، األردن،اإلسالمية/ جامعة آل البيت

1026-3721. 

3. (Bringing benefits and warding off blights in due Commandment Analytic study 

compared with the Jordanian law).   
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التعلدديم تربيددة ومجلددة الفددي ، منشددور ألردني(نون ا)جلب المصالح وجلب المفاسد في الوصية الواجبة: دراسة تحليلية مقارنة بالقا

  .19-31 ص .12 ,2016 ددلع، ا7، المجلد (IISTE)يا، عليم، ألمانلتوا ولوجياتكنوال علوملل يالدول المعهد، والممارسة

Has been ACCEPTED to publish with Journal of Education and Practice, ISSN (Paper) 2222-1735 

ISSN (Online) 2222-288X. 

h© The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) Vol.7, N.12, 2016 ، 

لدراسات اإلسددالمية/ جامعددة آل في افي المجلة األردنية    منشور،  القرآن الكريم(  الفكر والمعتقد في  ةيحرنة ل)الركائز الضام .4

 ISSN: 1026-3721 .181-199 ص .2016(، 4(، عدد )12مجلد ) البيت، األردن،

 بور،ملكواالية، نة العالمعة المديجمع، جاممة جلفي م منشور، كريم(ال نآرالقوه إعجاز وج اسةدرمنهجية ل)ضوابط  .5

ISSN: 2231-9735 Online  268-316 ص .2016 19,العدد. 

  كتاب وقائعفي  منشور. وب(سلاأل ،ىالمحتو ،)تطوير تدريس مقّرر "مدخل إلى دراسة العقيدة" من حيث: الخّطة .6

لعلوم الشرعي ة،  ا ةي  كلرحاب ، الذي ع قد في ل(واقع وآفاق المستقبالحديات ت ةي  العلوم الشرع: األول الدولي المؤتمر)

 م. 2018كانون األول  13-11ن مان، في الفترة ما بيمسقط، سلطنة ع  

نظووور من م  "ة الفكريةالمصدري  أسباب الظهور،  المفهوم، تاريخية النشأة،")تحقيق مصطلح اإلسالم السياسي من حيث:   .7

حّكم و.  (إسالمي أصدديل العلددوم، جامعددة ت زمركدد  ر عددنتصددد ،لعلددومفي مجلة تأصيل ا 2016/3/28 بتاريخ نشربول للقمم 

 وسينشر في عدد قادم. ISSN: 1858-6961 القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان.

، ةالمددؤتمر الدددولي عددن اإلسددالم والحضددار  منشددور فددي كتدداب ،)قواعد االقتصاد اإلسالمي، تأصيل قرآنووي وتطبووق نبوووي( .8

 .م 2019ديسمبر  1نوفمبر إلى  26ة من لفترفي ا  أندونيسيا، ،في جامعة جاكارتا الحكومية المعقود

 

 ً    الكتب المنشورة:  :خامسا

نشر المددؤتمر العددالمي األول لتدددبرر القددرآن، الدوحددة، قطددر،   قرآن الكريم وصناعة الشخصيّة المسلمة(،تدبّر ال). كتاب  1

 .Quraan02731م، كود الكتاب: 2013، 1ط

 م.2020(، دار المأمون، عّمان، طبعة أولى،  وتجديدكر اإلسالمي: تأصيل  لفأصول العقيدة واكتاب ). 2

 م.2020، 1، دار النفائس، عّمان، طر اإلسالمي()المدخل إلى دراسة العقيدة والفك. كتاب  3

 

 ً  علمي ة:  أُطروحاتمناقشة   :سادسا

ة(، فددي ليحت  كريم، دراسةالقرآن ال  بعنوان )موقف المستشرق الفرنسي ريجيس بالشير من  مناقشة رسالة ماجستير .1 لية نقديددّ

 م.11/11/2018، ، األردن، بتاريخات اإلسالمي ة، جامعة اليرموكساردالشريعة وال كلي ة

سدديرية بالغيددة(، كليددة ين فددي تفسددير ابددن عاشددور، دراسددة تفإن وإذا الشددرطيتالتقييددد بددد  مناقشة رسالة ماجستير بعنددوان ) .2

 م.17/7/2017الشريعة جامعة اليرموك، بتاريخ:  

 

ً بعاس  حك مة:ت مُ لمجال علمي ة  : تقييم أبحاثا

 ة في الدراسات اإلسالمي ة، جامعة آل البيت، األردن.األردني   لصالح المجل ة علميّة للنشر، ثة أبحاعد    تحكيم .1

 بحوث، األردن.ل ة جامعة الحسين بن طالل للمج لصالح ث علميّة للنشر،ة أبحاعد    تحكيم .2
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  ً  رات:في المؤتمكة ارلمشا:  ثامنا

ي جامعددة الدددمام، السددعودية فدد  ع قدددالددذي  والسووالم( اإلسووالم الوودولي األول: تمرمؤال) في،  يةحثقة بحضور ومشاركة بور .1

  م.2012نيسان  16بتاريخ  

 2  في الدوحددة/ قطددر، بتدداريخ  قدالذي ع  ،  (تدبر القرآن الكريمولي األول لالمؤتمر الد)  ، فية بورقة بحثيةر ومشاركحضو .2

 . م2013وز  تم

عددة مااليددا/ ممركددز بحددوث القددرآن/ جا  فددي  الددذي ع قددد،  (5دولي مقوود مووؤتمر الوو ال)  فددي،  يةضور ومشاركة بورقة بحثح .3

 م. 2015أيار  6 – 5كوااللمبور/ ماليزيا، بتاريخ 

ة ريعلشت المقررات التعليمية في كليالي الخامس حول تطوير وتوحيد الملتقى الدو)ا  ، فيضور ومشاركة بورقة بحثيةح .4

 12-10تددرة مددن الف ، في1ة بجامعة الجزائريعة بكلية العلوم اإلسالمييات الشرة كلعيي جمف  الذي عقد  ،ن العربي(في الوط

  م.2015تشرين الثاني 

 –الوورأي العووام  لمصطلحات المعاصرة وأثرهووا علووىة األولى: ا)الندوة العلمية العالمي  ، فييةورقة بحثحضور ومشاركة ب .5

ي، واليددة الجزيددرة، ريم وتأصيل العلوم، ود مدددنقرآن الكة المع، جافي مركز تأصيل العلوم  لتي ع قدت، ا(-ية  رؤية تأصيل

  م.2016تشرين ثاني  30 – 29ي الفترة ودان، فالس

دور  :تمر الوودوليالمووؤ)لووو  ،ضددو اللجنددة العالميددة، وعلرئيسدديةاجلسددات  الورئيس إلحدى    ة بحثية.ركة بورقومشاحضور   .6

مية/ جامعة اإلسالمية العالة والدراسات اإلسالمية/ الة الشريعكلي في قدالذي ع  ، سالم العالمي(األمن واليق حقي تاإلسالم ف 

ة  عضددو اللجنددة رئاسة أحد جلسات المؤتمر الرئيسددية،م.  2017ديسمبر     31-30بنغالديش، في الفترة    –  شيتاغونغ العلميدد 

 ر.العالمي ة للمؤتم

، الذي ع قددد ل(واقع وآفاق المستقبالحديات  ت  ةي  لشرعالعلوم ا:  األول  لدوليا  المؤتمر)ي  ف  ،بحثيةور ومشاركة بورقة  حض .7

 م. 2018كانون األول  13-11ن مان، في الفترة ما بيالعلوم الشرعي ة، مسقط، سلطنة ع   كلي ةرحاب في 

ة،  رةؤتمر العالمي: اإلسالم والحضاالمحضور ومشاركة في ) .8 أندونيسدديا، فددي (، الددذي ع قددد فددي جامعددة جاكرتددا الحكوميددّ

دي فووي اإلسووالم: تأصوويل قرآنووي وتطبيووق قواعوود النظووام االقتصووا، بورقة بحثيّة )م2019سمبر  دي  1إلى  وفمبر  ن  26الفترة  

 (.نبوي

 

 ً  الهتمامات البحثية:ا  :تاسعا

  .التفسير المقاصدي. 2   .الدراسات القرآنية. 1

     ية.غة القرآنجاز والبالإلعا .4  .القرآنوالسلوك في الفكر . 3

 ي اإلسالم.سي فياالفكر الس. 5

 

 ها:يسبتدرالمواد التي قمت :  عاشراً 

 (.1سير )تف. 2     ن.لوم القرآع. 1

 تفسير آيات األحكام.. 4     التفسير التحليلي.. 3

 لقرآن.إعجاز ا. 6   موضوعي.لتفسير ال. 5

 .1  اإلسالميةدة قيالع. 8  .اإلسالمية لعقيدةا دراسة مدخل إلى. 7 
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 .1 أصول فقه. 10   .2  دة اإلسالميةالعقي. 9

 الم.في اإلساإلنسان حقوق   .12    .2أصول فقه . 11

  فة اإلسالمية.الثقا. 14   مبادئ االقتصاد اإلسالمي. 13

 علوم القرآن والسنة. إلىالمدخل . 16    قضايا معاصرة.إسالم و. 15

 .الميةدراسات اإلسلالبحث في ا هجنام. 18   اإلسالمي.حاضر العالم . 17

 وطالق.زواج  –. قانون األحوال الشخصيّة 20    المفسرين.ج . مناه19

 

 ل البيت:جامعة آ سها في المركز الثقافي اإلسالمي/ت بتدريمق التي  الدورات العلميةحادي عشر: 

 في التفسير وعلوم القرآن. ناتدور .1

 ي.العقيدة والفكر اإلسالمفي  اتدورثالث   .2

 أصول الفقه.في علم  نادورت .3

 يد.جوة في التالوة والتورد .4

 لحياة الزوجية.ية لتأهيلورة الالد .5

 

 :  هاعلي  الحاصل الدورات والشهادات المساندة:  عشر ثاني

 (.ICDLية في قيادة الحاسوب )الرخصة الدولشهادة  .1

 تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس. .2

 End Noteبرنامج   .3

 ص عن عاصم.إجازة في التالوة والقراءات, برواية حف .4

  قاية الشباب من األمراض المنقولة جنسياً.إعداد المحاضرين لو ةدور .5

 سطة.لمتودارة ااإلي رة فدو .6

 حادثة مستوى ثاني.م ة،زيجليإلنااللغة  يدورة ف .7

 سوب. ادورة في صيانة الح .8

 رة في النحو.دو .9

 ي التالوة والتجويد.دورة ف .10

 

 : النشاطات مع المجتمع المحلي:عشر  لثثا

العدوإعداد   • مإلقاء  التثقيفية  يد  المحاضرات  الحسين  التوعوية فين  البيت وجامعة  آل  محلي الالمجتمع  ات  سسمؤو  ،جامعة 

 ال:ثمنها على سبيل الم ، جمعيات، نوادي(.نويةثارس مدا قافية،ث مراكز)

 م. 10/3/2014اإلسالم. أ لقيت في جامعة الحسين بن طالل، ر مفهوم األخالق في تحري •

 م.28/3/2016 جامعة الحسين بن طالل، لقيت في أ   اطرها، سبل الوقاية.، مخير: أسبابهاظاهرة التكف •

اجنال • بوالعالم  المفهوسحر:  اللشيطان،  ،  منساإلقة  فان  بسمة  األميرة  مركز  إسالمي.  منظور  الجنوبية،  الطيبة    ين 

22/3/2016 / 

 م.19/4/2016بنات، مدرسة إيل الثانوية لل أ لقيت في لمسات بيانية في القرآن الكريم، •
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الشباب من اال • الفكرية والسلوكية من وجهة نظر شرتحصين  في  لقأ    عية، نحرافات  إيلس مدريت  ن،  نيللبملة  الشا  ويةالثان  ة 

 م 20/11/2016

لد • الشخصية  الحريّة  اإلسالالفتاة    ى مفهوم  بين  والليبرالية،  المسلمة:  في  م  المهنية، أ لقيت  الثانوية  معان  بنات  مدرسة 

 م. 16/4/2017

ً   نقولةألمراض المن ام  شبابال  وتحصين  المحوسبة المتعلقة بمشروع توعيةالعديد من المحاضرات    رض د وعإعدا  - . جنسيا

 مفرق.حافظة العدّة مدارس ثانوية في موطالب آل البيت،  عةجام بالعلى ط

 حسين بن طالل.ال المية في جامعةلعديد من الندوات واألنشطة الثقافية، التي يقيمها قسم الدراسات اإلسارة وتقديم اإد -

 عية.ديد من البرامج التلفزيونية واإلذافي العمشاركة  -

  اجد.مسال في ةورمضاني شاديةرية وإء دروس وعظلقاإ -


