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 امخؼومي: اثهَاً:

امباكمورًوس يف أظول ادلٍن، كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة، اجلامؼة األردهَة، مّعان، األردن،  -

1985. 

 .1989أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة، اجلامؼة األردهَة، مّعان، األردن، املاحس خري يف امخفسري، كسم  -

 (.1992-1989مساكات دبووم ثأَُل مساػسي امبحر وامخسٌرس مغاايت اإلًفاد: ) -

يف امخفسري وػووم املصآن، كسم ادلراسات اإلسالمِة وامرشق أوسعَة، لكَة اآلداب،  ةادلكخورا -

عاهَا،   .1993خامؼة إدهربٍ، بًص

 

 اخلربات األاكدميَة:اً: اثمث

 كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة وادلراسات اإلسالمِة، خامؼة امريموك. – 9/9/2212أس خاذ:  .1

كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة، اجلامؼة ، 8/9/2212  – 4/12/2226 أس خاذ: .2

 األردهَة.

ة ، كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة، اجلامؼ3/12/2226 – 1/9/2224أس خاذ مضارك:  .3

 األردهَة.

، كسم ادلراسات اإلسالمِة، لكَة امرشًؼة 31/8/2224 -1/9/2222أس خاذ مضارك:  .4

 واملاهون، خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة.

، كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة، اجلامؼة 31/8/2222 -7/2/1999أس خاذ مضارك:  .5

 األردهَة.

 لكَة امرشًؼة، اجلامؼة األردهَة.، كسم أظول ادلٍن، 6/2/1999 -4/9/1993أس خاذ مساػس:  .6

س( حمارض مذفصغ .7 ، كسم أظول ادلٍن، لكَة 1/9/1992 -15/3/1989: )مساػس حبر وثسٌر

 امرشًؼة، اجلامؼة األردهَة.

  

ة يف اجلامؼة األردهَة:رابؼاً:   اخلربات اإلداًر

 .1/9/2212-28/12/2212معَس لكَة ادلراسات امؼوَا:  .1

 .28/12/2212-22/8/2227معَس لكَة امرشًؼة:  .2

 .26/9/2212-5/9/2212كامئ بأغٌلل مسٍص املصكز امثلايف اإلساليم:  .3

 .21/8/2227-12/9/2226انئب معَس لكَة امرشًؼة،  .4



 

 :ثفاظَل األغٌلل امبحثَةذامساً: 

 امكذب املؤمفة املًضورة: . أ

 .، األردنمّعانمجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، ػسة ظبؼات، ، )اموخزي يف ػووم امكذاب امؼٍزز(  .1

2. (Islamic Culture and Thought) ،ة مجؼَة احملافظة ػىل املصآن ػسة ظبؼات، ، ابإلجنوزًي

 .امكصمي، مّعان، األردن

، اجلامؼة ، مؤمف مضارك، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، )ػسة ظبؼات()حمارضات يف امثلافة اإلسالمِة( .3

 .األردهَة

س( .4  ، ػسة ظبؼات.ؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصميمج ، مؤمف مضارك، )امليري يف ػووم امخجًو

ساً وفٌِلً( .5 ة، ط/)يف رحاب املصآن امكصمي: ثأداًب وجتًو ، 1، مؤمف مضارك، مٌارات نومياجه امرتبًو

 ، ديب، اإلمارات امؼصبَة املخحسة.2226

كصمي، ، ابمخؼاون مع أ.د. أمحس صكصي، مجؼَة احملافظة ػىل املصآن ام)حتلِق امللال يف امبسمةل( .6

2227. 

، مّعان،  2228، 1، مؤمف مضارك، مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، ط/)حنو حِل كصآين( .7

 األردن.

 .2211، 1اجلامؼة األردهَة، ط/، مؤمف مضارك، )امثلافة اإلسالمِة وكضااي امؼرص(  .8

 .2212، مؤمف مضارك، مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، )املصآن امكصمي وملومات اههنضة( .9

 

ةب. األحباث املًضورة يف جمالت ػومَة   :حمَّكم

(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم امرشًؼة حماوةل مفِم خسًس-ىزول املصآن ػىل س بؼة أحصف) .1

 .1996، متوز/ًومَو 1، امؼسد/23واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

ةل دراسات/ػووم امرشًؼة واملاهون، اجلامؼة (، حبر مًضور يف جمحتلِق مسأةل حكصر امزنول) .2

 .1997، متوز/ًومَو 1، امؼسد/24األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

3. (Jeffery’s Views Regarding the Collection of the Qur’an, a Critical Study-

ة، حبر مًضور يف جمةل دراسآراء آرثص حِفصي يف مجع املصآن، دراسة هلسًة ات/ػووم (، ابإلجنوزًي

. وذكل 1997، متوز/ًومَو 1، امؼسد/24امرشًؼة واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

 ابالصرتاك مع د. أمحس صكصي، اجلامؼة األردهَة.



4. (Has the Qur’an Been Changed by al-Hajjaj- ُل ثغري املصآن من كبل احلجاج؟ ،)

ة، حبر مًضور يف جمةل دراسا ت/ػووم امرشًؼة واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، ابإلجنوزًي

 .1998، اكهون أول/دٌسمرب 2، امؼسد/25اجملدل/

(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم امرشًؼة كواػس امخفسري غيس ابن اموزٍص اهميين، دراسة هلسًة) .5

 .2222ن أول/دٌسمرب ، اكهو2، امؼسد/27واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

6. (Stages of Human Creation and their Connection to Cloning, a Qur’anic 

Study- ة، حبر مًضور يف مصاحل ذوق اإلوسان وػالكهتا ابالس خًساخ، دراسة كصآهَة (، ابإلجنوزًي

، 16دل/جمةل أحباث امريموك/سوسةل امؼووم اإلوساهَة والاحامتغَة، خامؼة امريموك، األردن، اجمل

 .2222، اكهون أول/دٌسمرب  4امؼسد/

(، حبر مًضور يف جمةل لكَة امؼووم اإلوساهَة دور املصآن يف حصس َخ اجلاهب امصويح مألمة) .7

 .2222، جرشٍن أول/أكخوبص 2، امؼسد/18والاحامتغَة، خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة، اجملدل/

(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم كصميغوامل امسووك اإلحصايم كٌل ًعورُا املصآن ام) .8

، جرشٍن اثين/هومفرب 2، امؼسد/29امرشًؼة واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

2222. 

(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم امرشًؼة وحوٍ خمامفة بؼغ املصاء رمس معاحف بدلاهنم) .9

 .2223، أاير/ماًو 1، امؼسد/32جملدل/واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، ا

(، حبر من املصاءات املصآهَة إحسى غرشة لكمة اثفق رمسِا وادذوفت حصوفِا ومؼاىهيا)  .12

ت، امس ية امثامٌة غرشة، امؼسد/ ، 53مًضور يف جمةل امرشًؼة وادلراسات اإلسالمِة، خامؼة امكًو

 م.2223حٍزصان/ًوهَو 

(، حبر مًضور يف جمةل لكَة املصآين ومذعوبات امؼرصادلغوة إىل هللا بني زوابت املهنج )  .11

، جرشٍن 2، امؼسد/19امؼووم اإلوساهَة والاحامتغَة، خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة، اجملدل/

 .2223أول/أكخوبص  

(، حبر ما ادذوف رمسَ من املكٌلت املصآهَة يف املعاحف امؼامثهَة، مجع ودراسة وثوحَِ)  .12

ت، امؼسد/مًضور يف جمةل امرشًؼ ، آذار/مارس 56ة وادلراسات اإلسالمِة، خامؼة امكًو

 م.2224

(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم اآلايت املادحة ألُل امكذاب، غصض وبَان)  .13

 .2224، أاير/ماًو 1، امؼسد/31امرشًؼة واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/



(، حبر مًضور يف جمةل دراسات/ػووم امرشًؼة صآهَةحتلِق امللال يف امبسمةل، دراسة ك)  .14

، 2224، جرشٍن أول/أكخوبص 2، امؼسد/31واملاهون، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، اجملدل/

 ابالصرتاك مع د. أمحس صكصي، اجلامؼة األردهَة، مّعان.

ؼة (، حبر مًضور يف جمةل امرشًمععوح امخفكص كٌل خاء يف املصآن، دراسة موضوغَة)  .15

 .2225 ، أاير/ماًو:23واملاهون، خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة، امؼسد: 

ر يف اجملةل األردهَة يف ادلراسات و ًضم : )َلس مارمادوك بكثال وحصمجخَ نولصآن امكصمي(  .16

اإلسالمِة/خامؼة آل امبُت، وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي األردهَة، ابالصرتاك مع د. أمحس 

 .2228، متوز/ًومَو 2، امؼسد/4، اجملدل/ضاةمفوح امل

17.  (Islamic Da'wah Methodology in Tackling Islamic Identity 

Absence Among Jordanian Youth)ر و ًضم  أبو ظامب، ، ابالصرتاك مع اآلوسة ايمسني

 لاهون.، سوسةل امرشًؼة وام2211،  جرشٍن اثين/هومفرب 2، امؼسد: 38يف جمةل )دراسات(، اجملدل: 

، ابالصرتاك مع د. اميبوة يف املصآن امكصمي: دراسة يف امخأظَل امللاظسي واحلاخة امبرشًة .18

، امؼسد ر يف جمةل إسالمِة املؼصفة، املؼِس امؼاملي نوفكص اإلساليمو ًضم سوامين َلس ادلكور، حبر 

ف 66  .2211، امس ية امسابؼة غرشة، دًص

 

 ج. امكذب اخملعوظة:

 (.1989، رساةل ماحس خري، اجلامؼة األردهَة، غٌلن، األردن، صآهَة()غزوة أحس: دراسة ك .1

2. (Ibn Qutaybah's Contributions to Qur'anic Studies) ،ٍرساةل دكخورا ،

عاهَا.  خامؼة إدهربة، بًص

 

 :ػسا اميت ورشت يف جمالت حمَّكة ػومَةوهسوات ملسمة إىل مؤمتصات  حمَّكةد.  أحباث 

، مًضور مضن أغٌلل مؤمتص ثسٌرس امثلافة افة اإلسالمِة األول()املصآن امكصمي: معسر امثل .1

اإلسالمِة وامفكص اإلساليم يف اجلامؼات، واذلي غلس يف خامؼة امزركاء األُوَة، األردن، 

 .2222متوز/ًومَو 

، مًضور مضن أغٌلل مؤمتص: حنو حِل كصآين، واذلي غلسثَ )األثص امصويح نولصآن يف حصبَة اجلَل( .2

 .12/8/2226-9افظة ػىل املصآن امكصمي/غٌلن، يف مجؼَة احمل



، وكس كسمذَ ملؤمتص مكة امثامن بؼيوان: )هظصة اآلدٍصن إىل اخلعاب اإلساليم: األس باب وامؼالج(  .3

اخلعاب اإلساليم وإصاكمَة امؼرص(، اذلي غلس يف مكة املكصمة بصػاًة رابعة امؼامل اإلساليم، يف )

13-15/12/2227. 

ا يف حيمَة امؼالكات ادلومَة وامخواظل احلضاري()املؤسسات اخلري   .4 ، حبر كسم ملؤمتص امؼمل ًة وأثُص

 .22/1/2228-22اخلوَجي اخلريي امثامر، واذلي غلس بسيب/اإلمارات امؼصبَة املخحسة، يف 

، امللسم ملؤمتص مؤسسات امخؼومي امؼايل )مؼاُس ادلراسات اإلسالمِة امؼومَة امؼامَة وحتسايت امؼوملة( .5

ادلراسات اإلسالمِة، واذلي غلس يف بصواني مبياس بة اذلكصى األوىل مخأسُس خامؼة امسوعان  يف

 .7/2/2228-4رشًف ػًل اإلسالمِة، 

6.  (Perspectives on Difference in the Qur'an وركة حبر كسمت ملؤمتص ،) ادلراسات

ًِدش، اإلسالمِة يف امغصب: ثيوع امثلافات وامخؼسدًة(، مؼِس آل مكذوم، واذل ي غلس يف خامؼة غًص

 .16/6/2228-15ميسن، 

، وامللسم ملؤمتص امخؼومي امؼايل اإلساليم يف روس َا )أوموايت امؼمل األاكدميي اإلساليم يف امغصب(  .7

 .32/9/2229-27وما حومِا، واذلي غلس يف اجلامؼة اإلسالمِة امصوس َة/كازان، ثرتس خان، يف 

ملؤمتص املصآن امكصمي وملومات اههنضة، واذلي غلس يف غٌلن،  ، وامللسم)احلسازَون وملومات اههنضة( .8

 .26/9/2212-25يف 

، حبر ُكّسم نوموخلى امؼومي ملكَة ادلراسات (يومؼَة امعامب وأثصٍ يف حودة امبحر امظِور خشع ) .9

س امصسائل واألظصوحات  امؼوَا، خامؼة انًف امؼصبَة نوؼووم األمٌَة، امصايض، وغيوان املوخلى: "جتًو

 .12/12/2211-12مؼومَة وثفؼَل دورُا يف امخيمَة امضامةل واملس خسمية"، ا

سم نومؤمتص األاكدميي ، حبر كُ )مس خلبل امرشق األوسط بني سًيت املسافؼة وامخغَري(  .12

، آرثغوو الت، واذلي غلس يف خامؼة ماردٍنوخغَري، امرصاع، امخحادلويل حول امرشق األوسط: ام 

 .18/11/2212-16حصكَا، 

 

 . أغٌلل كِس اإلجناز:ُػ

 .)امخفسري املوضوغي: مفِومَ، اترخيَ، بؼغ ثعبَلاثَ( .1

 .(حسًر املصآن غن اإلوسان ثؼٍزز نولمي اإلوساهَة امسومَة) .2

 .)اإلكصاٍ يف ادلٍن ومفِوم حًصة الاغخلاد( .3

 .كمية )امؼسل( يف املصآن امكصمي .4

ة يف املصآن امكصمي .5  .كمية احلًص



 

 

 :وامخسٌرس َة ةسادساً: الاُامتمات امبحثَ

مقت بخسٌرس مؼظم مواد امخفسري وػووم املصآن، خملخوف املصاحل )باكمورًوس وماحس خري  .1

ة، وب  نوغخني: امؼصبَة ؼضِا ابودكخوراٍ(، وبؼغ املواد امؼامة اكمثلافة اإلسالمِة وامسرية اميبًو

ة.  واإلجنوزًي

ة،  سدرشاكِة،ات اإلادلراسات املصآهَة، ادلراس)أما الاُامتمات امبحثَة ففي جماالت  .2 امسرية اميبًو

 امفكص اإلساليم(.

 

 املؤمتصات واميسوات: سابؼاً: 

)مؤمتص لكَات امرشًؼة يف اجلامؼات األردهَة(، واذلي غلس يف غٌلن، األردن، ابمخؼاون بني . 1

 اجلامؼة األردهَة، خامؼة امريموك، خامؼة مؤثة، املؼِس امؼاملي نوفكص اإلساليم، مجؼَة ادلراسات

 .1994وامبحوث اإلسالمِة، أًوول/سبمترب 

)هسوة بسًع امزمان اميوريس: فكصٍ ودغوثَ(، واميت غلست يف غٌلن، األردن، حٍزصان/ًوهَو  .2

1997. 

)مؤمتص اميسوة امؼاملَة نوض باب اإلساليم: واكع امض باب وظموحاثَ(، واذلي غلس يف غٌلن، جرشٍن  .3

 .1998أول/أكخوبص 

ل )مؤمتص امؼالكات امؼصبَة  .4  .2222األمٍصكِة(، واذلي غلس يف اجلامؼة األردهَة، غٌلن، هُسان/إبًص

)مؤمتص ثسٌرس امثلافة اإلسالمِة وامفكص اإلساليم يف اجلامؼات(، واذلي غلس يف خامؼة امزركاء  .5

وكس صاركت فَِ ببحر بؼيوان )املصآن امكصمي: معسر امثلافة ، 2222األُوَة، األردن، متوز/ًومَو 

 .ول(اإلسالمِة األ

)مؤمتص مس خلبل امؼووم اإلوساهَة والاحامتغَة يف امخؼومي اجلامؼي(، واذلي غلس يف خامؼة اإلمارات  .6

ل  وكس صاركت فَِ ببحر بؼيوان )دور املصآن امكصمي ، 2221امؼصبَة املخحسة، امؼني، هُسان/إبًص

 .يف حيمَة اجلاهب امصويح مألمة(

)هسوة ملذضَات ادلغوة يف ضوء املؼعَات املؼارصة(، واذلي غلس يف خامؼة امضاركة، هُسان/إبًصل  .7

 .وصاركت فهيا ببحر بؼيوان )ادلغوة إىل هللا بني زوابت املهنج املصآين ومؼعَات امؼرص(، 2221

ملخحسة، )مؤمتص اموكاًة من اجلصمية يف غرص امؼوملة(، واذلي غلس يف خامؼة اإلمارات امؼصبَة ا .8

 .وصاركت فَِ ببحر بؼيوان )غوامل امسووك اإلحصايم كٌل ًعورُا املصآن(، 2221أاير/ماًو 



)مؤمتص امخجسًس يف امفكص اإلساليم(، واذلي غلس يف خامؼة امريموك، إربس، األردن، متوز/ًومَو  .9

2221. 

رات امؼصبَة )مؤمتص امِيسسة امورازَة بني امرشًؼة واملاهون(، واذلي غلس يف خامؼة اإلما  .12

 .2222املخحسة، لكَة امرشًؼة واملاهون، أاير/ماًو 

)مؤمتص املصآن امكصمي واجلِود املبشوةل خلسمذَ من بساًة املصن امصابع غرش امِجصي إىل   .11

-23اآلن(، واذلي غلس يف خامؼة امضاركة، بدٌظمي من لكَة امرشًؼة وادلراسات اإلسالمِة، 

 .ل )َلس مارمادوك بكثال وحصمجخَ نولصآن امكصمي(وأملِت فَِ حبثًا حو م، 24/4/2223

)مؤمتص امعالق: أس بابَ وآاثرٍ(، واذلي غلس يف خامؼة امضاركة، لكَة امرشًؼة وادلراسات   .12

ل   .2224اإلسالمِة، هُسان/إبًص

)مؤمتص املظاُص املاهوهَة والاكذعادًة والاحامتغَة الثفاكِات مٌظمة امخجارة ادلومَة(،   .13

 .2224خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة، لكَة امرشًؼة واملاهون، أاير/ماًو واذلي غلس يف 

-9)مؤمتص: حنو حِل كصآين(، واذلي غلسثَ مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي/غٌلن، يف   .14

 .وكسمت وركة بؼيوان: األثص امصويح نولصآن يف حصبَة اجلَل، 12/8/2226

واملسومني(، اميت غلست يف مؼِس آل مكذوم،  )هسوة األحٌسة اجلسًسة دلراسات اإلسالم  .15

عاهَا،   .2/6/2227 – 31/5دهسي/بًص

)مؤمتص مكة امثامن بؼيوان: اخلعاب اإلساليم وإصاكمَة امؼرص(، اذلي غلس يف مكة   .16

وكسمت فَِ حبثاً بؼيوان: )هظصة ، 15/12/2227-13املكصمة بصػاًة رابعة امؼامل اإلساليم، يف 

 .ساليم: األس باب وامؼالج(اآلدٍصن إىل اخلعاب اإل

)مؤمتص امؼمل اخلوَجي اخلريي امثامر(، واذلي غلس بسيب/اإلمارات امؼصبَة املخحسة، يف   .17

ا يف حيمَة امؼالكات ادلومَة ، 22-22/1/2228 ة وأثُص وكسمت فَِ حبثاً بؼيوان: )املؤسسات اخلرًي

 .وامخواظل احلضاري(

ت اإلسالمِة(، واذلي غلس يف بصواني مبياس بة )مؤمتص مؤسسات امخؼومي امؼايل يف ادلراسا  .18

وكسمت فَِ ، 7/2/2228-4اذلكصى األوىل مخأسُس خامؼة امسوعان رشًف ػًل اإلسالمِة، 

 .)مؼاُس ادلراسات اإلسالمِة امؼومَة امؼامَة وحتسايت امؼوملة(وركة بؼيوان: 

ؼِس آل مكذوم، )مؤمتص ادلراسات اإلسالمِة يف امغصب: ثيوع امثلافات وامخؼسدًة(، م   .19

ًِدش، ميسن،  وصاركت فَِ بوركة بؼيوان: ، 16/6/2228-15واذلي غلس يف خامؼة غًص

(PERSPECTIVE ON DIFFERENCE IN THE QUR’AN). 



-2(، مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، غٌلن، .. مٌاجه وآفاق )مؤمتص فِم املصآن  .22

4/8/2228. 

صآن واحلسًر( غيس املؼارصٍن(، لكَة )مؤمتص امخؼامل مع اميعوص امرشغَة )امل  .21

 .6/11/2228-4امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة، 

مؤمتص )امخؼومي امؼايل اإلساليم يف روس َا وما حومِا(، اذلي غلس يف اجلامؼة اإلسالمِة   .22

وكسمت فَِ وركة بؼيوان: )أوموايت امؼمل ، 32/9/2229-27امصوس َة/كازان، ثرتس خان، 

 .غصب(األاكدميي اإلساليم يف ام

، لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة، ()دور املؤسسة ادلًًِة امصمسَة يف ثؼٍزز املواظيةهسوة   .23

13/4/2212. 

مؤمتص امخأمني امخؼاوين، اذلي غلس يف اجلامؼة األردهَة ابمخؼاون بني اجلامؼة األردهَة وٍلع  .24

 .13/5/2212-11امفلَ اإلساليم ادلويل، 

 .24/7/2212-22ذلي غلس يف اجلامؼة األردهَة، مؤمتص الاهخعار نوعحَحني، ا  .25

-25مؤمتص املصآن امكصمي وملومات اههنضة، مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، مّعان،   .26

 .وكسمت فَِ حبثًا بؼيوان: "احلسازَون وملومات اههنضة"، 26/9/2212

 .32/11/2212-29مؤمتص امبحوث وامصسائل اجلامؼَة امثامر، اجلامؼة األردهَة،   .27

ة ودورُا يف مؤمتص   .28 ، املؼِس امؼاملي نوفكص بياء امضرعَة اإلسالمِة املؼارصةامسرية اميبًو

ل(  3-2 ، األردن،اإلساليم ابمخؼاون مع مجؼَة احلسًر امرشًف وإحِاء امرتاث هُسان )أبًص

 .م2211

ا وكسمت فهي، 28/7/2211ات املِية، اجلامؼة األردهَة، ِك هسوة امؼمل األاكدميي وأذال  .29

وركة بؼيوان: "واكع امبحر امؼومي غيس األاكدميَني وظوبة ادلراسات امؼوَا، ومسى اوسجامَ مع 

 ."أذالكِات امبحر امؼومي

-12املوخلى األول ملكَة ادلراسات امؼوَا/خامؼة انًف امؼصبَة نوؼووم األمٌَة، امصايض،   .32

س امصسائل واألظصوحات امؼوَة وأثصٍ يف ا 12/12/2211 مخيمَة امضامةل واملس خسامة، حول: "جتًو

 .حودة امبحر امؼومي"وكسمت فَِ وركة بؼيوان: "ظِور خشعَة امعامب وأثصٍ يف 

املؤمتص ادلويل األول مؼمساء امبحر امؼومي وادلراسات امؼوَا، خامؼة األكىص، غزة،   .31

 .25/1/2212-22فوسعني، 

، مجؼَة احملافظة ػىل ( ػام ػىل وفاث622َهسوة اإلمام ابن اجلزري، مبياس بة مصور )  .32

 .21/4/2212املصآن امكصمي، مّعان، 



هسوة احلج امكربى: )احلج غبادة وسووك حضاري(، واذلي غلس يف مكة، بصػاًة وزارة   .33

 م.22/12/2212-22 ه، املوافق1433/ذي احلجة، 6-4احلج ابملموكة امؼصبَة امسؼودًة، 

 كز امثلايف اإلساليم/اجلامؼة األردهَةاميت غلسُا املص  )املعحف امرشًف ػرب امخارخي(هسوة   .34

احف وكسمت فهيا حبثًا بؼيوان: رمس املع، 7/11/2212-6، وأاكدميَة املصآن وامخفسري/حصكَا

 .واملصاءات املصآهَة

املؤمتص األاكدميي ادلويل حول امرشق األوسط: امخغَري، امرصاع، امخحوالت، واذلي غلس   .35

وكسمت فَِ حبثًا بؼيوان: )مس خلبل ، 18/11/2212-16يف خامؼة ماردٍن آرثغوو، حصكَا، 

 .وسط بني سًيت املسافؼة وامخغَري(امرشق األ

املصكز امؼصيب مخيمَة هسوة )أوموايت اإلظالح يف األردن(، اميت غلست ابمخؼاون بني   .36

وكسمت وركة حول ثأزري ، 18/1/2213-16ادلميلصاظَة ومؤسسة ُاىز زاًسل األملاهَة، غٌلن، 

 .أوموايت اإلظالح يف األردنصيب ػىل حتسًس امصبَع امؼ

ة، هسوة مصكز امصأي ندلراسات حول احلاةل األردهَة، )اجملال الاحامتغي(،   .37  كسو هسوة حواًر

 .2213//19غلست ًوم امسبت 

 

 امزايرات امؼومَة اخلارحِة:اثمٌاً: 

ات أو اسدضارات نومضاركة يف مؤمتصات أو هسو مقت بزايرات ػومَة خمخوفة إىل ػسد من امبدلان 

عاهَا، أملاهَا، بوغاراي، ُشٍ امبدلان منػومَة،  اإلمارات امؼصبَة املخحسة، ، اموالايت املخحسة األمٍصكِة: )بًص

ت، امبحٍصن، مامزيايروس َا ،امسؼودًة، كعص، ُغٌلن، بصواني، أسرتامَا، إًعامَا  (.، حصكَا، غزة، امكًو

 

 :اتسًؼا: انوغات

 امؼصبَة. .1

ة، ويل .2 ة. -بفضل هللا- اإلجنوزًي  ػسة مؤمفات ابنوغة اإلجنوزًي

 

 ػارًشا: امخحكمي امؼومي وثلسمي ذربات:

 حتكمي مؼسد كبري من األحباث امللسمة دلورايت حمَّكة، حموَاً وغصبَاً وػاملَاً. .1

 حتكمي حصكِات ػسد من امزمالء أغضاء َُئة امخسٌرس يف خامؼات أدصى غصبَة وػاملَة. .2

 .(UKMامكذاب وامس ية، اجلامؼة اموظيَة املامزًية ) ثلسمي ذربات مخلِمي كسم .3

 



 :حادي غرش: امصسائل امؼومَة: اإلرشاف واملياكضة

اإلرشاف ػىل كثري من امصسائل اجلامؼَة يف حلل امخفسري وػووم املصآن، ػىل مس خوى املاحس خري  .1

رسائل  ف ػىلمريموك بضلك اثهوي، واإلرشاوادلكخوراٍ، يف اجلامؼخني: األردهَة بضلك رئُس، وا

ة امخابع م املاحس خري يف بصانمج ادلراسات اإلسالمِة دراسات اإلسالم يف امؼامل  لسم، ابنوغة اإلجنوزًي

 املؼارص، اجلامؼة األردهَة.

مٌاكضة غرشات امصسائل امؼومَة ػىل مس خوى املاحس خري وادلكخوراٍ يف اجلامؼات األردهَة  .2

 (.امؼووم اإلسالمِة امؼاملَة ، خامؼة، مؤثة)األردهَة، امريموك، آل امبُت

 حممك ذاريج مصسائل ادلكخوراٍ يف بؼغ اجلامؼات املامزًية. .3

 

 اثين غرش: ادلورات:

 املِاس وامخلومي، اجلامؼة األردهَة. .1

 حكٌوموحِا امخؼومي، اجلامؼة األردهَة. .2

 اخملصخات األاكدميَة، خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة. .3

4. (Black Board اجلامؼة األر ،).دهَة 

 

 :وغضوٍهتاواجملامس  انوجانرئاسة : اثمر غرش

غضو جموس كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة، وغضو جموس كسم ادلراسات  .1

 اإلسالمِة، لكَة امرشًؼة واملاهون/خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة.

 .2229/2212غضو جموس مؼِس دراسات اإلسالم يف امؼامل املؼارص،  .2

 .1996/1997جموس لكَة امرشًؼة يف اجلامؼة األردهَة، غضو  .3

 .1996غضو جلية ثأدًب امعوبة، لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة،  .4

 غضو جلان اهخزاب جمامس امعوبة يف لكَة امرشًؼة، اجلامؼة األردهَة، ػسة مصات. .5

 غضو جلية اخملصخات امؼومَة/خامؼة اإلمارات امؼصبَة املخحسة. .6

 .2225/2226سات امؼوَا، كسم أظول ادلٍن، لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة، غضو جلية ادلرا .7

 .2226/2227رئُس جلية ادلراسات امؼوَا، لكَة امرشًؼة،  .8

 .2227، غضو جلية إػادة ظَاغة مواظفات امصسائل اجلامؼَة/اجلامؼة األردهَة .9

 .2226/2227غضو جموس لكَة ادلراسات امؼوَا/اجلامؼة األردهَة،  .12

 .28/12/2212-22/8/2227جموس لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة،  رئُس  .11



 .28/12/2212-2227رئُس جموس املصكز امثلايف اإلساليم/اجلامؼة األردهَة،  .12

 .2212-2228غضو جموس مصكز املصأة/اجلامؼة األردهَة،   .13

 .-2228غضو جموس مصكز امواثئق واخملعوظات/اجلامؼة األردهَة،   .14

 .2212-2227ت امؼوَا يف لكَة امرشًؼة/اجلامؼة األردهَة، رئُس جلية ادلراسا  .15

 .2212-2227غضو جموس معساء اجلامؼة األردهَة،   .16

ة/لكَة ادلراسات ادلومَة،   .17 مرشف بصانمج ماحس خري ادلراسات اإلسالمِة ابنوغة اإلجنوزًي

 .2229-2225ومن مث: مؼِس دراسات اإلسالم يف امؼامل املؼارص، 

ووم اإلسالمِة نويظص يف أوموايت امبحر امؼومي، اجملوس األػىل غضو جلية كعاع امؼ  .18

 ، األردن.2229نوؼووم وامخكٌوموحِا، 

-6/9/2229كامئ بأغٌلل معَس مؼِس دراسات اإلسالم يف امؼامل املؼارص،  .19

22/11/2229. 

 غضو دامئ نومؼِس امؼاملي نوفكص اإلساليم.  .22

-2228د امضام/اجلامؼة األردهَة، غضو جموس مصكز امواثئق واخملعوظات ودراسات بال  .21

2212. 

غضو َُئة حتٍصص اجملةل األردهَة يف ادلراسات اإلسالمِة، وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر  .22

 -1/11/2212امؼومي، األردن، 

 .8/9/2212-31/12/2212ملؼِس اإلػالم األردين،  غضو انوجية امؼومَة  .23

 .8/9/2212-31/12/2212غضو انوجية األاكدميَة ملؼِس امؼووم املرصفِة،  .24

مي، اجلامؼة األردهَة، غضو َُئة حتٍصص جمةل )دراسات(، غٌلدة امبحر امؼو .25

1/12/2211- 8/9/2212. 

 

 يف ذسمة اجملمتع: امؼومَة: األغٌلل رابع غرش

-1995انئب رئُس مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، غٌلن، األردن، وذكل مؼسة فرتات بني  .1

 اآلن.إىل  2225، ومن 2222

جمةل امفصكان املصآهَة امعادرة غن مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي، وذكل يف امفرتة رئُس حتٍصص  .2

 .2222-1999من 

ة يف مجؼَة احملافظة ػىل املصآن امكصمي .3  . -2226، رئُس جلية امخالوة املصكًز

 حمارض يف كثري من اجلامؼات واملصاكز واملساخس واملسارس األردهَة. .4



سدضارات نوجية امخوحَِ اموظين/جموس اميواب األردين، يف بؼغ املضااي امخلًٌَِة ثلسمي الا  .5

 املخؼولة ابملسائل اإلسالمِة.

 

ة غرش: األغٌلل اإلػالمِة  ذامس  يف ذسمة اجملمتع:وادلغًو

ت فضائَة، وكسمملسم ومؼس بصانمج )ػىل بعرية( اذلي بر ػىل امِواء مبارشة ػىل كٌاة امصساةل ام .1

-17/12/2212من ( حولة 52حوايل )مث ، 2227-2226 :ػايمي  ( حولة85بة امػ )فَِ كصا

32/12/2211. 

األردهَة، وذكل س ية ف.م ملسم ومؼس بصانمج )أس باب امزنول( اذلي أذًع ػىل إذاػة حِاة  .2

2226. 

 مؼس وملسم ػسة بصامج ػىل إذاػة اجلامؼة األردهَة، مهنا: )ػىل مائسة املصآن(، )َُا وسمو(. .3

احملعات امفضائَة احملوَة وامؼصبَة وامؼاملَة، يف:  ولات يفمضارك يف كثري من اميسوات واحلضَف  .4

ون األردين، اإلذاػة األردهَة، إذاػة املصآن امكصمي يف األردن،  كٌاة اإلمارات، كٌاة أبو ظيب، )امخوفًز

، ، األكىصBBCورمِيا، كٌاة امصساةل، كٌاة اكصأ، كٌاة اجملس، كٌاة امسؼودًة امثاهَة، سفن س خارز، ه

ا.امريموك  (، وغرُي

اإلمارات  : أمهِا يف مسجس اجلامؼة األردهَة، مسجس خامؼةػسة مساخس يف غٌلن، يف دعَب ادلؼة .5

 بؼغ مساخس مّعان.مسجس حشًفة بن امامين/مّعان، و امؼصبَة املخحسة/امؼني، ويف 

 .6/2224-12/2222اكثب يف ػسة حصف إماراثَة أمهِا )اخلوَج( و )امبَان( بني  .6

 حىت اآلن. 4/2212اكثب يف حصَفة امغس األردهَة مٌش  .7


