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المؤهالت العلمية 8

 دكتوراة دولة في علم علل الحديث من جامعة محمد الخامس  /المغرب األقصى ,بميزة حسن جدا وهي تعادل
درجة اإلمتياز مع مرتبة الشرف األولى في المصطلحات المشرقية /سنة التخرج . 8776

 oعنوان الرسالة :علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثيين واألصوليين .

 ماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية ,سنة التخرج . 8771
 oعنوان الرسالة :منهج التعليل عند اإلمام الترمذي من خالل كتابه الجامع.

 بكالوريوس أصول الدين  /كلية الشريعة في الجامعة األردنية ,سنة التخرج .8767

الخبرات العملية األكاديمية8

محاضر متفرغ  -الكلية العربية من 8778-8771م .

محاضر متفرغ  -كلية الشريعة /جامعة اليرموك من 8775-8774م .

محاضر غير متفرغ – كلية الشريعة  /الجامعة األردنية من 8777 -8776م .

محاضر متفرغ  /كلية الدراسات الفقهية والقانونية  /جامعة آل البيت ,من 0111-8777م .
محاضر متفرغ -كلية العلوم واآلداب  /الجامعة الهاشمية من 0112-0111م .

أستاذ مساعد  /كلية اآلداب – قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  /الجامعة الهاشمية من  0112الى تاريخه .
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الخبرات اإلدارية في الجامعة الهاشمية8

عضو مجلس كلية العلوم واآلداب  /الجامعة الهاشمية .

عضو مجلس قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في كلية العلوم واآلداب  /الجامعة الهاشمية .

مساعد عميد شؤون الطلبة  /الجامعة الهاشمية .

رئيس لجان التحقيق في قضايا الطلبة – عمادة شؤون الطلبة /الجامعة الهاشمية .
عضو لجان التحقيق في قضايا الطلبة – كلية اآلداب  /الجامعة الهاشمية .

رئيس قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  /الجامعة الهاشمية .

عضو اللجنة االستشارية لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية .

الخبرات اإلدارية خارج الجامعة8

محكم في قضايا األحوال الشخصية " زواج ,طالق ,ميراث" لدى المحاكم الشرعية األردنية".
عضو في جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث.

مشرف على مستويات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التالوة والتجويد في عدد من دور القرآن الكريم في األردن.
إعطاء محاضرات في مراكز للعمل التطوعي حول الدعوة واألرشاد ،في الجامعة الهاشمية وفي غيرها.

عضو في وحدة البحث في المناهج التأويلية كلية اآلداب والعلوم االنسانية جامعة صفاقس  /الجمهورية التونسية .

المساقات الحي قمث بحذريسها في الجامعة الهاشمية وفي ما قبل :علوم الحديث ,علل الحديث,

تخريج الحديث ,الفكر اإلسالمي ,المدخل الى علوم الفلسفة ,العالقات الدولية في اإلسالم ,الفكر السياسي في اإلسالم,

التربية الوطنية ,باإلضافة الى اإلشراف على مستويات الحفظ والتالوة والتجويد .

البحــىخ8

ضوابط المعلوم كذبه من األخبار من غير جهة اإلسناد – مجلة دراسات /الجامعة األردنية .0118

ضوابط قياس الرواية على الشهادة والتفريق بينهما – مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت  /مجلس النشر

العلمي0112 ,

الكشف في الميزان النقدي عند المحدثيين – مجلة دراسات/الجامعة األردنية.0113 ,

حرية الرأي في اإلسالم – مقبول للنشر في مجلة عالمات المتخصصة في السيميائية الصادرة عن مركز الدراسات السيميائية
بمكناس  /المغرب 0188م

ثناية النور والظالم في سورة النور دراسة أسلوبية داللية – مشترك ثاني -مقبول للنشر في مجلة عالمات المتخصصة في

السيميائية الصادرة عن مركز الدراسات السيميائية بمكناس  /المغرب 0188م .

 Political Particpation of Jordanian Womenمشترك تاني – مقبول للنشر في مركز الدراسات

والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية في جمهورية مصر (.)CEDEJ
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دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة – مشترك ثاني – مقبول للنشر في مجلة
دفاتر السياسة والقانون ،تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجمهورية

الجزائرية ،وهي مجلة دورية دولية محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية .
القول بخلق القرآن دراسة حديثية في الظاهرة النقدية – قيد النشر .

فقه األولويات بين الوسائل والغايات دراسة مقاصدية في اإلجتهاد الذرائعي -قيد النشر .

شرط اإلمام النسائي في تضعيف من روى لهم الشيخان في صحيحيهما  -قيد النشر.

األحاديث النبوية الواردة في األمن البيئي جمع ودراسة وتخريج  -قيد النشر.

المؤلفات8

علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين واألصولين .
كتاب المدخل الى أصول الفكر اإلسالمي .

فكر الحداثة بين األصالة في المفهوم والمعاصرة في التطبيق .
منهج األمام الترمذي في التعليل من خالل كتابه الجامع .

المؤجمرات والنذوات8

المشاركة بمؤتمر التأويل والفعل الذي نظمته وحدة البحث في المناهج التأويلية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة

صفاقس – بمداخلة عنوانها " المصادرات التاويلية على المطلوب في الحقيقة القيمية قرائة في ظاهرة التناص" /تونس0188
.
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