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

 عضو رابطة علماء األردن -

 

 أوال: الشهادات العلميّة:

الم لة: )معّّ اسّّ عنّّوان الرم. 2010( عّّام 85.5) بمعّّدل ،كجامعّّة اليرمّّو ،التفسييير وعلييوق ال ييران* درجة الدكتوراه في تخصّّ    

 ة إلى المباحث األصولي ة(.لهي  ت اإلشاراي كتابه: اإلام الطوفي  فد اإلمرآن عنلقا ملوالتفسير وع

 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 ،ةالشريع* درجة البكالوريوس في 
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 م.1995(، عام 73.8ي بمعدل )أدب فرع ردنية،ألا الثانوية العامة *

 

 : األكاديميةاً: الخبرات نيثا

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

 .م14/9/2018لغاية و ،م21/10/2014من  اب/ جامعة الحسين بن طالل.دآلقسم الدراسات اإلسالمية/ كلية ا أستاذ مساعد في* 

 م.20/10/2014 -م 15/9/2013جامعة الحسين بن طالل. من لية اآلداب/ ة/ كيماإلسالت سافرغ في قسم الدرامتر اضمح* 

 .م14/9/2013-1/2/2010من  ،ة/ جامعة آل البيتشريعفي كلية ال  ثالث سنوات* محاضر غير متفرغ لمدة 

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

 

 :يةدارإلات الخبرا  ثالثاً:

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

 م.17/9/2018 يةولغام، 18/9/2016يخ ارت من، ة الحسين بن طاللعمارئيس قسم الدراسات اإلسالمية/ كلية اآلداب/ ج •

 .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 الحسيميةالسفي قسم الدراسات اإل اختيار أعضاء هيئة التدريسرئيس لجنة   •

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

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

 ن بن طالل.لحسيا ةعامقسم 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. /كلي ة اآلدابلجنة تأديب الطلبة/ عضو  •

 .م14/9/2013 م ولغاية1/9/2009 من معة آل البيتجا /يمركز الثقافي اإلسالدير المد ماعمس •

 

ً ار   ّكمة: ُمح ميّةلعة للنشر في مجالت والم بول المنشورة ثابحاأل:  بعا

( العّّدد 10لد )مجال، األردن، عة آل البيتامج ،منشور في ، )قراءة ن دية في كتاب: روح التحرر في ال رآن( لعبد العزيز الثعالبي .1

 ISSN: 1026-3721    .547-570 ص يةلدراسات اإلسالمفي االمجلة األردنية  .2014 لوألا نوهّ/كان1436( صفر 4)

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

 . ISSN: 1026-3721  317-336. ص  .2016 آذارهّ/1437 ىلجمادى األو( 1)عدد ( ال12المجلد ) ، األردن،جامعة آل البيت

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

with the Jordanian law).   

بالقا مقارنة  تحليلية  دراسة  الواجبة:  الوصية  في  المفاسد  المصالح وجلب  ا)جلب  منشور  ألردني(نون  الجم  في،  ولة  التعليم تربية 

  .19-31 ص .12 ,2016 ددلع، ا7، المجلد (IISTE)يا، عليم، ألمان لتوا ولوجياتكنوال علوم لل  يالدول المعهد، والممارسة
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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 ، 

لدراسّّات اإلسّّالمية/ جامعّّة آل فّّي افّّي المجلّّة األردنيّّة   منشّّور،  ال ييرآن الكييريم(  الفكر والمعت د في  ةيحرنة ل)الركائز الضام .4

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

 :ISSN  بور،م لكواالية،  نة العالمعة المديجمع، جاممة  جلفي م  منشور،  كريم(ال  نآرال  وه إعجاز  وج  اسةدرمنهجية ل)ضوابط   .5

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

الخّطة  .6 الع يدة" من حيث:  إلى دراسة  م ّرر "مدخل  تدريس  تطبي  ريم ترح نظ،  وبسلاأل  ،ىالمحتو  ،)تطوير  .  (  يونموذج 

لعلوم ا  ةي  كلرحاب  ، الذي ع قد في  ل( واقع وآفاق المست بالحديات  ت  ةي  العلوق الشرع:  األول  الدولي  المؤتمر)  كتاب وقائعفي    منشور

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

حيث:   .7 من  السياسي  اإلسالق  مصطلح  تاروفهالم")تح يق  النشأة،ق،  الظهور،  يخية  الفكريةالمصدري  أسباب  م  "ة  نظور  من 

الرقميمنشور في  .  (إسالمي العالمي)عمال  أل  المستودع  العلمية  االندوة  المعاصرة وأثرها علىلة األولى:  العاق   مصطلحات   ،الرأي 

 رابط: .م2018ديسمبر  ان،، السودوتأصيل العلوم جامعة القرآن الكريممستودع  ،(يةة تأصيل رؤي

  .ISSN: 1858-6961 وتأصيل العلوم، السودان. عة القرآن الكريمأصيل العلوم، جامت زمرك  ر عنتصد ،لعلوممجلة تأصيل ا

كتاب  .8 في  الطوفّي  اإلماق  عند  التفسير  اإللهيّة)  هقواعد  األصوليّة  اإلشارات  المباحث  مجل ة    منشور،  دراسةو  معاً ج   (إلى  في 

 .249-223ص  م.2021أول  كانون ،3، ملحق العدد8المجلد ،المي ة، األردنة العسالمي  إللوم االميزان، جامعة الع

 pdf (wise.edu.jo).االول-انزالمي-ملحق

مجل ة مقبول للنشر في  ،  مشكلة االقتصاديّةالوأثرها في حل    نظاق االقتصادي في اإلسالق: تأصيل قرآني وتطبيق نبويد القواع  .9

 .م2021تشرين الثاني  8يخ: بتاربن طالل، جامعة الحسين 

كتابها) .10 في  ودود  آمنة  لدى  الفكري  االنحراف  وال:  منطل ات  الدراسات  مرأةال رآن  في  األردنية  المجلة  في  للنشر  مقبول   ،)

 م. 2022 آذار 27بتاريخ  اإلسالمي ة، جامعة آل البيت،

جامعة العلوم  ،  مجلة الميزانمقبول للنشر في  (،  أمن العالم وسالمه  وسطيّة اإلسالق السياسيّة من منظور قرآني، وأثرها على)  .11

 م. 2022آذار  27، بتاريخ اإلسالمي ة العالمي ة، األردن

في مجل ة جامعة الحسين بن طالل، بتاريخ:   (، مقبول للنشرشروط المتواتر من خالل التطّور التاريخي لمفهومه االصطالحي)  .12

 م.2022 نيسان 27

 

 لنشر: ل جاهزة ومرسلةأبحاث 

ً : دالليّة موضوعيةدراسة  ،في ال رآنة بلي  الج   اإلنسان صفات. 1  . صفة الهلع أُنموذجا

2.  Ahbash and Ideological Turmoil between the Call for Moderation and the Practice of 

Takfir: A reading of goals, means and political practice. 

 

 ً    الكتب المنشورة:  :خامسا

ان، طبعة أولى، (، دار المأمون، عديد وتجي: تأصيل  مكر اإلساللفول الع يدة واصأ م دمة في)كتاب  . 1  م.2020م 

ان، ر اإلسالمي()المدخل إلى دراسة الع يدة والفك. كتاب  2  م.2020، طبعة أولى، دار النفائس، عم 

https://www.wise.edu.jo/wp-content/uploads/2022/01/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://www.wise.edu.jo/wp-content/uploads/2022/01/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
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م، 2013، 1ط ،ة، قطّّردبُّر القرآن، الدوحمر العالمي األول لتالمؤتنشر    مسلمة(، رآن الكريم وصناعة الشخصيّة التدبّر ال). كتاب  3

 .Quraan02731كود الكتاب:  

 

 ً  :، منهاعلمي ة  أُطروحات  عدة مناقشة  :سادسا

ةليحت  كّّريم، دراسّّةن الالقرآ  نبعنوان )موقف المستشرق الفرنسي ريجيس بالشير م  مناقشة رسالة ماجستير .1 ة(، فّّي كليّّ   ليّّة نقديّّ 

 م.11/11/2018، ، األردن، بتاريخة، جامعة اليرموكي  ات اإلسالمساردالالشريعة و

سيرية بالغية(، كلية الشريعة جامعة ين في تفسير ابن عاشور، دراسة تفإن وإذا الشرطيتالتقييد بّ  )مناقشة رسالة ماجستير بعنوان   .2

 م.17/7/2017اريخ:  اليرموك، بت

 

ً بعاس  :، منهامةحك  ت مُ لمجال علمي ةال بحاثالعديد من األ: ت ييم  ا

 البيت. الدراسات اإلسالمي ة، جامعة آل المجلة األردني ة في

 مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، جامعة الحسين بن طالل.

ة.مجلة الدراسات اإل  سالمي ة، جامعة غز 

 

ً ثا   :العالميّة، منهاالعلميّة  اترالمؤتم العديد من فيكة ارلمشا:  منا

 16مام، السّّعودية بتّّاريخ  الّّد  ي جامعةف  ع قدالذي    الق(والس  اإلسالق  ول:األالدولي    تمرمؤال)  في،  يةحثقة بحضور ومشاركة بور .1

  م.2012نيسان 

وز تمّّ  2 بتّّاريخ فّّي الدوحّّة/ قطّّر،  قّّدالذي ع  ،  (دبر ال رآن الكريمتولي األول لالمؤتمر الد)  ، فية بورقة بحثيةر ومشاركحضو .2

 . م2013

كوااللمبّّور/  يّّا/عّّة ماالمبحّّوث القّّرآن/ جا  مركز  في  الذي ع قد،  (5دولي م دسر المؤتمال)  في،  يةور ومشاركة بورقة بحثضح .3

 م. 2015أيار  6 – 5ماليزيا، بتاريخ 

ة فييي ريعلشيي ت افييي كليييالم ييررات التعليمييية  ي الخامس حول تطوير وتوحيد اللملت ى الدو)ا  ، فيضور ومشاركة بورقة بحثيةح .4

تشّّرين الثّّاني  12-10مّّن  تّّرةالف ، في1معة الجزائرة بجالوم اإلسالميلعيعة بكلية االشريات  ة كلعيي جمف  الذي عقد  ،العربي(  نالوط

  م.2015

ة رؤييي   –الييرأي العيياق    مصييطلحات المعاصييرة وأثرهييا علييىلة األولييى: ا)الندوة العلمية العالمي  في  يةورقة بحثكة بومشارحضور   .5

ترة الف يودان، فية الجزيرة، السي، والعلوم، ود مدنلريم وتأصيل االك قرآنة المع، جافي مركز تأصيل العلوم لتي ع قدت، ا(-ية  تأصيل

  م.2016تشرين ثاني   30 – 29

ي سييالق فيي دور اإل :تمر الدوليالمؤ)لي  ،و اللجنة العالميةض، وعلرئيسيةاجلسات  الورئيس إلحدى    ة بحثية.ركة بورقومشاور  ضح .6

 – غاغونميّّة/ شّّيتاإلسّّالمية العالجامعّّة إلسّّالمية/ الاة والدراسّّات شّّريعة الكليّّ  فّّي قّّدالّّذي ع  ، الق العييالمي(سيي األميين واليييق ح ت

 ر.العالمي ة للمؤتمالعلمي ة  عضو اللجنة رئاسة أحد جلسات المؤتمر الرئيسية،م. 2017ديسمبر   31-30بنغالديش، في الفترة 

فّّي  ، الّّذي ع قّّدل(مسييت بلواقييع وآفيياق االت حييديات ةي  لشييرعالعلوق ا: األول دوليلا المؤتمر)ي ف ،يةبحثرقة  ور ومشاركة بوحض .7

 م. 2018كانون األول  13-11ن مان، في الفترة ما بية، مسقط، سلطنة ع  عي  الشرالعلوم  كلي ةرحاب 

ندونيسيا، فّّي أاكرتا الحكومي ة، جامعة ج(، الذي ع قد في رةتمر العالمي: اإلسالق والحضاؤالمفي )ورقة بحثي ة  بحضور ومشاركة   .8

 .م2019سمبر  يد 1إلى وفمبر  ن 26الفترة 



 5 

 ً  الهتمامات البحثية:ا  :تاسعا

  .ير المقاصديالتفس. 2    .المعاصرة الدراسات القرآنيةد نق. 1

     ة.يغة القرآنالبال .4    .قواعد التفسيرمناهج المفسرين و. 3

 .في القرآن تصاد اإلسالميقأصول اال. 6   .القرآني ف واالقتصادي سيياالسالفكر أصول . 5

 .لألسالمَرق المعاصرة: اإلسالمي ة والمنتسبة  الف  . 8  للقرآن كالحداثيين.قراءات المعاصرة المنحرفة ال .7

 

 ها:يسربتدالمواد التي قمت :  عاشراً 

 (.1سير )فت. 2     ن.لوم القرآع. 1

 تفسير آيات األحكام.. 4    التفسير التحليلي.. 3

 قرآن.لإعجاز ا. 6   موضوعي.لتفسير ال. 5

 .1  اإلسالميةدة يقالع. 8  .الميةاإلس لعقيدةا دراسة مدخل إلى. 7 

 .1 أصول فقه. 10   .2  دة اإلسالميةعقيال. 9

 الم.في اإلساإلنسان قوق  ح .12    .2صول فقه أ. 11

  فة اإلسالمية.الثقا. 14  ادئ االقتصاد اإلسالميمب .13

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

 .الميةت اإلسراسادلالبحث في ا هجنام. 18   إلسالمي.احاضر العالم . 17

 وطالق.زواج  –ة نون األحوال الشخصي  . قا20   المفسرين.ج مناه. 19

 

 ل البيت:جامعة آ سها في المركز الث افي اإلسالمي/ت بتدريمق التي  ورات العلميةالدشر: حادي ع

 (.ICDLية في قيادة الحاسوب )الرخصة الدولشهادة  .1

 ء هيئة التدريس.فايات أعضاتنمية ك .2

 elearning+Microsoft teamsليم عن بعد مهارات التع .3

 .End Note  جبرنام .4

   عن عاصم.واية حفبر ،ي التالوة والقراءاتإجازة ف .5

  من األمراض المنقولة جنسياً. قاية الشبابإعداد المحاضرين لو ةدور .6

 سطة.لمتودارة ااإلي رة فدو .7

 ثاني. حادثة مستوىم ة،زيجليإلنااللغة  يدورة ف .8

 وب. سادورة في صيانة الح .9

 و.رة في النحدو .10

 .يدي التالوة والتجودورة ف .11

 

 :  هاعلي  الحاصل شهادات المساندةرات والالدو:  عشر يثان

 ي.اإلسالمالعقيدة والفكر في  اتدورثالث  . 4    ر وعلوم القرآن.في التفسي ناتدور .1

 د.يجوة في التالوة والتورد. 5    صول الفقه.أفي علم  نادورت .2

 لحياة الزوجية.ية لتأهيلورة الالد .3
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 ت مع المجتمع المحلي:: النشاطاعشر  لثثا

  مراكز )محلي  الالمجتمع  ات  سسمؤو  ،جامعة آل البيت وجامعة الحسين  يف  وعويةالتالمحاضرات التثقيفية  ن  يد مإلقاء العدود  إعدا  •

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

 م. 10/3/2014ل، امعة الحسين بن طالي جاإلسالم. أ لقيت ف خالق فيمفهوم األر تحري •

 م. 28/3/2016 عة الحسين بن طالل،مجات في لقيأ   رها، سبل الوقاية.اط، مخير: أسبابهاكفظاهرة الت •

 م22/3/2016جنوبية، الالطيبة  يالمي. مركز األميرة بسمة فن منظور إس ان منساإلقة بوالعالم المفهوسحر:  اللشيطان، ، ا جنال •

 م.19/4/2016بنات، لمدرسة إيل الثانوية ل يت فيأ لق قرآن الكريم،ال لمسات بيانية في •

اال • من  الشباب  شركالففات  نحراتحصين  نظر  وجهة  من  والسلوكية  في  لقأ    عية،رية  إيلس مدريت  ن، نيللبملة  الشا  ويةالثان  ة 

 . م20/11/2016

 م. 16/4/2017ان الثانوية المهنية، مدرسة بنات معفي  قيتأ لم والليبرالية، اإلسال سلمة: بينالمالفتاة   ىمفهوم الحري ة الشخصية لد •

اإلسمفاهيم معاص • في ميزان  أ نموذجاً:  نالج  ،مالرة وافدة  األهداف.   هوم،المفدر  الحسين بن طالل،    المصدري ة،  أ لقيت في جامعة 

 م.2021

ً   نقولةألمراض المن ام  شبابال  وتحصين  المتعلقة بمشروع توعية  المحوسبةالعديد من المحاضرات    رضد وعإعدا  - . على جنسيا

 . فرقمحافظة ال رس ثانوية في معد ة مداب  وطالبيت، آل ال عةجام بالط

 حسين بن طالل.ال المية في جامعةتي يقيمها قسم الدراسات اإلسنشطة الثقافية، الاأللعديد من الندوات وتقديم ارة واإد -

 عية.يد من البرامج التلفزيونية واإلذادفي العمشاركة  -

   اجد.مسال في ةورمضاني شاديةرية وإء دروس وعظلقاإ -

 

 ة في مؤتمر دولي:جزء من مشاركرابط 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLx-

HWixfT4&t=11s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%

B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9

%8A 

 

بن طالل:  جامعة الحسينوأعضاء هيئة تدريس ضرة عامة لطلبة رابط محا  

https://www.youtube.com/watch?v=V1HHD6J0BIA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%

D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%

D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLx-HWixfT4&t=11s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=RLx-HWixfT4&t=11s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=RLx-HWixfT4&t=11s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=RLx-HWixfT4&t=11s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=V1HHD6J0BIA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=V1HHD6J0BIA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=V1HHD6J0BIA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A

