بسم هللا الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية
-االسم :أ.د .بكر مصطفى طعمه بني أرشيد

prof. Baker Mustafa Tumah Bani Arshaid

 مكان وتاريخ الميالد :االشرفية/اربد.1963/12/13 ،-الجنسية :األردنية

الحالة االجتماعية :متزوج.

الرتبة والعنوان :أستاذ ،قسم أصول الدين ،كلية الشريعة ،جامعة آل البيت ،األردن ،المفرق.عنوان السكن :األردن ،عمان ،الجبيهة ،خلوي)0799291971( :البريد االلكترونيbakerirshied@yahoo.com :المؤهالت العلمية:
 -1بكالوريوس في أصول الدين :كلية الشريعة ،الجامعة األردنية1987 ،م ،بتقدير جيد جدا .
 -2ماجستير في أصول الدين/الحديث :كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية1994 ،م ،بتقدير جيد جدا ،

عنوان الرسالة :األحاديث الواردة في حماية البيئة الطبيعية وتطويرها "جمع وتحقيق

ودراسة".

 -3دكتوراه في الحديث وعلومه:كلية الدراسات العليا،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية1999،م ،جمهورية

السودان ،بتقدير ممتاز  ،عنوان الرسالة :اإلمام يحيى بن أبي كثير علله وحديثه في الكتب الستة
" دراسة ً وتخريجا ً "
(الرتبة العلمية ،الجامعة التى حصل فيها على الرتبة،تاريخ الترقية):أستاذ ،جامعة آل البيت2018/1/8،م.
مجال التخصص :الشريعة اإلسالمية – الحديث الشريف وعلومه.

المواد التي قمت بتدريسها في جامعة اليرموك (محاضر غير متفرغ) :
-1الهدي النبوي في األدب والرقائق.

-2مصطلح الحديث.

المواد التي قمت بتدريسها في جامعة آل البيت :
أ-مواد الماجستير -1:علل الحديث -2مناهج المحدثين -3الحديث التحليلي  -4مناهج البحث في علوم الشريعة .
ب-مواد البكالوريوس-1:علوم الحديث الشريف -2المدخل إلى علوم القرآن والسنة -3الحديث(-4 )1حاضر
العالم اإلسالمي -5علوم القرآن الكريم  -6مناهج المحدثين  -7تخريج الحديث وعلم الرجال -8اإلسالم
والقضايا المعاصرة -9السيرة النبوية -10الحديث(-11 )2الثقافة اإلسالمية -12التالوة والتجويد()1+2+3
-13أحاديث األحكام -14أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية -15أصول الدعوة والخطابة والتدريس
 -16علم األخالق  -17أصول الحديث  -18الهدي النبوي في األدب والرقائق  -19اإلعجاز العلمي في القرآن .

 -20النظم اإلسالمية  -21أساليب البيان في القران والحديث  -22الحديث الموضوعي  -23العقيدة اإلسالمية1
-24اساليب وعظ وارشاد  -25طرق اعداد الخطبة  -26إعجاز القرآن  ،التفسير الموضوعي .
المواد التي قمت بتدريسها في الجامعة األردنية (تفرغ علمي) العام الجامعي 2016-2015
مادة ماجستير (قواعد الحكم على الحديث)
مواد البكالوريوس-1 :مناهج المحدثين(شعبتين) -2الجرح والتعديل -3الثقافة اإلسالمية (ثالث شعب)
-4تخريج األحاديث ودراسة األسانيد

•

الخبرة األكاديمية (مع ذكر الرتبة) التي عمل فيها قبل وبعد تعيينه في جامعة آل البيت :

الرتبة األكاديمية

تاريخ الحصول عليها
اليوم

الجامعة التي منحته
تلك الرتبة

مكانها /
البلد

المدة التي أمضاها في الرتبة
من

إلى

محاضر غير متفرغ

جامعة اليرموك

اربد

1993

1994

محاضر غير متفرغ

جامعة اليرموك

اربد

1997

1998

محاضر غير متفرغ

كلية نسيبة المازنية

اربد

2001

2002

محاضر متفرغ

28

10

2002

جامعة ال البيت

األردن

2002/10/28

2004/9/19م

أستاذ مساعد

19

9

2004م

جامعة آل البيت

الشهر السنة

األردن

2004/9/19م

2011/1/23م

أستاذ مشارك (ب)

24

1

2011م

جامعة آل البيت

األردن

2011/1/24م

2017/5/7

التثبيت في الخدمة
الدائمة

7

3

2011

جامعة آل البيت

األردن

2011/3/7

حتى تاريخه

االنتقال من فئة (ب)
إلى فئة (أ) ضمن
رتبة األستاذ
المشارك
أستاذ

8

5

2017

جامعة آل البيت

األردن

2017/5/8

2018/1/7

8

1

2018

جامعة آل البيت

األردن

2018/1/8

حتى تاريخه

•

الخبرات العملية غير األكاديمية:

الوظيفة
برنامج القيادة الواعدة (أوائل
الكليات)

الجهة التي عمل فيها

المحافظة

الجامعة األردنية

عمان

المدة الزمنية
1985م

1986م

إمام وواعظ

وزارة األوقاف

اربد

1989م

1991م

مدير المركز الثقافي اإلسالمي

وزارة األوقاف

اربد

1992م

1993م

مدرسة عمر بن الخطاب
الشرعية
أوقاف اربد

اربد

1993م

2002م

اربد

2000م

2002م

خطيب ومدرس

وزارة األوقاف

خطيب ومدرس

وزارة األوقاف

شهر2016/10

إلى اآلن

المجالس العلمية الهاشمية

وزارة األوقاف

محافظات
الشمال
محافظة
العاصمة
اربد والمفرق
والرمثا

1987م

2016

2004

2010

التحكيم في القضايا العائلية

المحاكم الشرعية

اربد

2009

إلى اآلن

المشاركة في األيام العلمية

جامعة آل البيت

المفرق

2005م

2016م

مدرب وعظ وإرشاد

وزارة األوقاف

اربد

2007م

2016م

محافظات الشمال والعاصمة
وجامعة آل البيت وجامعة
اليرموك
محافظات الشمال والوسط

األردن

2000م

2016م

األردن

2004م

2016م

2004م

إلى اآلن

2003م

2011م

مدرس للمواد الشرعية للمرحلة
الثانوية
مدرس في دار القرآن النموذجية

المشاركة في االحتفاالت الدينية
محاضرات دينية في الجامعات
والنقابات والمدارس والمساجد
تحكيم أبحاث علمية

جميع الجامعات األردنية التي
تشتمل على مجالت إنسانية

لجان االقتراع والفرز

جامعة آل البيت

األردن
األردن

األبحاث العلمية المحكمة المنشورة والمقبولة للنشر غير رسالتي الماجستير والدكتوراه:
 -1بحث منشور بعنوان  :فضل ليلة القدر وتحقيق الروايات الواردة في تحديددها فدي الكتدب التسعة":دراسدة حديثيدة"،
مجلة المنارة للبحوث والدراسات ،جامعة آل البيت ،المجلد ، 11العدد ،4عام 2005م.
 -2بحث منشور بعنوان :منهج ابن حزم في التعامل مع مختلف الحديث في كتابده حجدة الدودا المجلةة األردنيةة فةي
الدراسات اإلسالمية  ،جامعة آل البيت ،المجلد  ، 4العدد،2عام 2008م.
 -3بحث منشور بعنوان :العنف ضد المرأة استراتيجيات مواجهته وأسداليب تعليمهدا فدي ضدو السدنة النبويدة (دراسدة
تحليلة) .مجلة إسالمية المعرفة ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،السنة ،16العدد ،61عام 2010م.
 -4بحث منشور بعنوان :موقف ابن عبد البر القرطبي من الصحابة الكدرام (دراسدة تحليليدة) .مجلةة المنةارة للبحةوث
والدراسات ،جامعة آل البيت ،المجلد السادس عشر ،العدد ،6كانون أول2010م.

 -5بحث منشور بعنوان :البعد اإلنساني في شخصية الرسول صلى هللا عليه وسدلم فدي معاملدة غيدر المسدلمين دراسدة
حديثية ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية  ،جامعة آل البيت ،المجلد  7العدد (/1أ) كانون الثاني  2011م.
 -6بحدث منشدور بعنددوان :مدنهج اإلمدام اللكنددوي فدي كتابده اآلثددار المرفوعدة فدي األخبددار الموضدوعة ،مجلةة جامعةةة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،المجلد ،27العدد األول2011 ،م.
 -7بحث منشور بعنوان :موقف اإلمام ابن عبد البر القرطبي من عدالدة الدراوي ومدا يتعلدق بهدا ،المجلدة األردنيدة فدي
الدراسات اإلسالمية  ،جامعة آل البيت ،المجلد الثامن ،العدد(/2أ)  ،أيلول 2012م.
 -8بحث مقبول للنشر بعنوان :تطبيقات عملية على أغراض الكناية والتعريض في الحديث النبوي الشريف
مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة البحرين2010/8/3،م
 -9بحث منشور بعنوان :توكيد الذات كمفهوم نفسي تربوي فدي ضدو األحاديدث النبويدة الشدريفة ،مجلدة جامعدة الشدارقة للعلدوم
الشرعية والقانونية  ،المجلد ،11العدد ،1حزيران2014م.
 -10بحث منشور بعنوان  :اإلصالح االجتماعي وأثره في تحقيق األمن االجتماعي فدي ضدو نصدو الدوحي  ،مقددم للمدتتمر
الدولي الثاني (األمدن االجتمداعي فدي التصدور اإلسدالمي)  ،جامعدة آل البيدت ،نشدر الكتروندي بتداري 2014/4/9م علدى الدرابط
 . https://web2.aabu.edu.jo/ShariaConfreance/doc/3-4.docبموجب الكتاب رقم 270/1/1/8
 -11بحددث منشددور بعنددوان :المسددتولية االجتماعيددة وأثرهددا فددي مكافحددة الفسدداد فددي ضددو السددنة النبويددة ،المجلددة األردنيددة فددي
الدراسات اإلسالمية  ،جامعة آل البيت ،المجلد ،13العدد ،1آذار 2017م.
 -12بحث مقبول للنشر بعنوان :واقعية خطاب غير المسلمين في ضو نصو
الشريعة والقانون  ،رقم البحث( ،)11563تاري القبول 2016/5/30م.

الوحي ،مجلة دراسات الجامعة األردنية ،علدوم

 -13بحث منشور بعنوان "التعامل مع غير المسلمين في المناسدبات االجتماعيدة والعقديدة  -دراسدة حديثيده تأصديليه" ،المجلدة
األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،المجلد ( ،)13العدد ( ،)3آب 2017م.
 -14بحث مقبول للنشر بعندوان "وسدائل اكتسداب األخدالق فدي ضدو السدنة النبويدة – دراسدة موضدوعية" ،المجلدة األردنيدة فدي
الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،تاري القبول 2017/7/25م.

* النشاط العلمي واألكاديمي واإلداري( ،حضور مؤتمرات ،إشراف على بحوث ،عضوية لجان  ....الخ).

المؤتمرات والندوات:
 .1مؤتمر "نقد المتن الحديثي" ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،عمان2004 ،م.
 -2مؤتمر الوعظ واإلرشاد :نحو خطاب إسالمي معاصر ،عمان2004 ،م.
 -3مؤتمر المذاهب اإلسالمية والتحديات المعاصرة جامعة آل البيت 2005م.
 -4مؤتمر اإلسالم دين الوسطية ،عمان2006 ،م.
 -5المؤتمر القرآني األول :نحو جيل قرآني ،عمان2006 ،م.
 -6المؤتمر القرآني الثاني :فهم القرآن مناهج وآفاق ،عمان2008 ،م
 -7مؤتمر التعامل مع النصوص الشرعية (القران والحديث) عند المعاصرين،الجامعة األردنية 2008م.
 -8المؤتمر الدولي الرابع  :نحو مشروع نهضوي إسالمي ،عمان2008 ،م.

 -9مائدة مستديرة بعنوان :القانون الدولي اإلنساني وارتباطه بالشريعة اإلسالمية ،جامعة آل البيت2008 ،م
 -10المؤتمر الدولي السادس :القدس دين وتاريخ ،عمان2009 ،م.
-11المؤتمر الدولي الثاني بعنوان :االمن االجتماعي في التصوور االسوالميج جامعوة ال البيوتج2012م .وقود قبو
لووي د وود األباوواق المتقوودم بهووا الووا مرتبووة األسووتا ية وعنوانوو" "اإلحووالج االجتموواعي ود ووري فووي تاقي و األموون
االجتمووواعي فوووي وووووو نصووووو الوووو ي" منووووور الكترونوووي بموجووو الكتوووا رقووو  )270/1/1/8بتووواري
.2014/4/9
-12المؤتمر الدولي لكلية الوريعة وكليوة القوانون بعنووان  :االةا وة االنسوانية بوين االسوالم والقوانون الودولي واقوع
وتطلعاتججامعة ال البيتج2014م.
 -13ورشة عم بعنوان "دور الخطا الديني فوي الوقايوة مون درطوار المخودرات ،فوي ادارة مكافاوة المخودرات
بتاري  .2017/3/7عنوان الورقة "دور المساجد في مواجهة المخدرات".
 -14دور كليات الوريعة في تاقي األمن المجتمعي –جامعة مؤتة ،بتاري .2017/7/18-17

الدورات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دورات مختلفة في الحاسوب ،آل البيت – دورة في المهارات األساسية في الحاسوب.
تأهيل أعضا هيئة التدريس .آل البيت.
التعليم االلكتروني عبر االنترنت .آل البيت.
إعداد االختبارات وتحليل النتائج .آل البيت.
طرق التدريس الجامعي الحديث .آل البيت – دورة في طرائق التدريس الجامعي.
دورة في القياس والتقويم آل البيت.
دورة أساليب التدريس .آل البيت.
دورة التطوير التربوي .وزارة التربية والتعليم.
دورة في مناهج األول والثاني الثانوي الشرعي  ،وزارة التربية والتعليم.
الدورة الشاملة في التعامل مع الحاسوب .وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع منظمة
ومدتها 100ساعة تدريبية.

•

ورشة عمل بعنوان .Publish the Papers in Impact Factor Journals

AGEF

اللجان:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو في مجلس قسم أصول الدين 2002م2017-م.
رئيس مجلس القسم 2007م2009-م.
رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم 2009م2010-م.
عضو في مجلس الكلية 2005م2006-م.
عضو في لجنة إنشا مركز دراسات العالم اإلسالمي 2006م2007-م.
عضو في مجلس إدارة المركز الثقافي اإلسالمي اربد 2007م2008-م.
عضو في لجنة االمتحانات.
عضو في لجنة المكتبة.
عضو في لجنة البحث العلمي.
عضو في لجنة التحقيق في قضايا الطلبة.
عضو في لجنة اإلشراف على انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة آل البيت 2011-2003م.
رئيس لجنة معادلة المواد لطلبة قسم أصول الدين لسنة 2012-2007م.
رئيس لجنة امتحان ومقابالت المتقدمين لالبتعاث لمرحلة الدكتوراه في العقيدة لعام 2009م.
عضو لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين في قسم أصول الدين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه
للسنوات من 2015-2003م.
عضو في مجلس الدراسات العليا لعام 2011م2012-م ،ولعام 2016م2017-م.

• عضو في مجلس الكلية  2012-2011و 2016م2017-م.
• عضو في مجلس جامعة آل البيت ممثال عن المعهد العالي للدراسات اإلسالمية .2017-2016

أعمال إدارية:
مدير المركز الثقافي اإلسالمي /وزارة األوقاف ،اربد عام 1992م.
رئيس قسم أصول الدين في جامعة آل البيت ،من 2007م2009 -م.
نائب عميد كلية الشريعة2012/2011 ،
رئيس قسم اإلمامة والوعظ واإلرشاد 2014/2013 ،م
نائب عميد كلية الشريعة2016 ،م.

نائب عميد المعهد العالي للدراسات اإلسالمية2016 ،م.
مدير المركز الثقافي اإلسالمي عام .2018/2017
 الجمعيات العلمية:جمعية الحديث الشريف وإحيا التراث،منذ عشرين عاما .المحاضرات:
-

محاضرات كثيرة جدا في المساجد والجامعات والمدارس والنقابات اذكر منها:
محاضرة في مدرسة جمانة الثانوية للبنات بعنوان "ليلة القدر فضلها وأثرها" عام 2004م.
محاضرة في مدرسة بنات اربد الثانوية بعنوان" رقابة هللا وأثرها على اإلنسان" عام2005م.
محاضرة في مدرسة بنات اربد الثانوية بعنوان "كيف نعد إمرأة مسلمة مثالية" عام .2008
محاضرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعنوان "الرسول القدوة الحسنة" عام 2006م.
محاضرة بعنوان صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب في مسجد الهاشمي عام 2006م.
محاضرة في نقابة الصيادلة بعنوان األخالق ومكانتها في اإلسالم عام 2007م.
محاضرة بعنوان الحياة الدنيا ووظيفة اإلنسان فيها في مسجد زيد بن ثابت عام 2007م.
محاضرة في جامعة آل البيت بعنوان "الهجمة الشرسة على السنة النبوية وأخالقيات الرد" عام 2008م.
المشدداركة فددي ندددوة عقدددت فددي رحدداب جامعددة آل البيددت بعنددوان حددوادث السددير مددن منظددور شددرعي
2008/5/12م.
محاضرة في نقابة المهندسين بعنوان"وسائل النهوض باألمة" عام 2008م.
محاضرة بعنوان :مهارات االتصال في اإلسالم في مسجد الفيحا عام 2008م.
محاضرة في مدرسة األمير الحسن الثانوية للبنين بعنوان "القيم األخالقية" عام 2008م.
محاضرة بعنوان :اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر في مسجد أبي سعيد الخدري عام 2009م
محاضرة في جامعة آل البيت بعنوان "المسجد األقصى فضله ومكانته في السنة النبوية" عام 2010م.
محاضرات ال حصر لها في عشرات المساجد منها :
محاضرة بعنوان تأمالت في أمثال القران الكريم والسنة النبوية في مسجد عمر بن الخطاب 2010م.
محاضرة بعنوان :مكافحة التطرف والغلو في جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2015م.
محاضرة بعنوان :مخاطر التطرف والغلو والوقاية منها في نادي األشرفية الرياضي بدعوة من المجلس
األعلى للشباب 2015/7/6م.

 محاضرات في جامعة أوسنابروك –المانيا في شهر .2014/10 مرتكزات الخطاب اإلسالمي وأهدافه ألئمة المساجد والوعاظ والواعظات في إربد 2015/5/21م فهددم النصددو الشددرعية فددي ضددو الواقددع المعاصددر ألئمددة المسدداجد والوعدداظ والواعظددات فددي مديريددةأوقاف إربد .2016/4/5
المشاركة في المجالس العلمية الهاشمية والمحطات اإلعالمية: -1المساجد ومكانتها وآثارها في المجتمعات –مسجد إربد الكبير 2014/7/10م-
 -2اإلشاعة والمنهج اإلسالمي في التعامل معها –مسجد إربد الكبير 2015/7/1م-
 -3األمن واألمان وحب األوطان – مسجد الفيحا 2016/6/27م.
 -4محاضرات في جميع قرى محافظة اربد ،وبعض قرى محافظة المفرق.
 -5المشددداركة فددددي برندددامج آفدددداق إسدددالمية الددددذي يقدمددده التلفزيددددون األردندددي بتدددداري ،2012/6/23
 2013/6/30م  ،مع الدكتور وائل عربيات ضيفا منفردا.
 -6المشاركة في برنامج دليل الخير الذي قدّمه التلفزيون األردني بين شهر 2014 7-6م.
 -7المشددداركة فدددي البرندددامج اإلذاعدددي تقدمددده اإلذاعدددة األردنيدددة بتددداري ،2013/4/30 ،2013/4/23
و2013/5/7م ضيفا منفردا.
 -8المشددداركة مدددع تلفزيدددون كيدددف فدددي نددددوة ضددديفا منفدددردا بعندددوان :كيدددف نقتددددي بالرسدددول  فدددي
2016/12/14م.
 -9المشاركة في المجالس العلمية الهاشمية في محافظدة اربدد بتداري  2017/6/1والعندوان "أبدو حنيفدة
فقه ومنهجه وأثره".
المشاركة في تحليالت ولقا ات صحفية – جريدة الرأي حول الشباب منها :موضو العالقة
-10
بين اآلبا واألبنا  ،وموضو الرتى واألحالم.
ومن المواضيع التي شاركت فيها في محافظتي اربد والمفرق من عام 2010-2004م.
الحضددارة الغربيددة واإلسددالم ،ضددوابط االنفتدداح وشددروط االقتبدداس مددن الحضددارة الغربيددة،
-11
المنهج الوسطي في النظر إلى الحضارة الغربية.
الدالالت القرآنية حول النفس اإلنسانية ،مفهومها ،نشأتها ،صفاتها الشعورية.
-12
الحددوار ودوره فددي نهضددة األمددة ،مفهددوم الحددوار ،شددروطه ،أثددر الحددوار الراشددد فددي خدمددة
-13
أهداف األمة.
خطبة الجمعة وسبل النهوض بها في اربد والرمثا ،رمضان .2011
-14
المشاركة في حوارات إذاعية في برنامج فكدر وحضدارة منهدا موضدو الددعوة فدي الواقدع
-15
المعاصر ،وموضو اإلنسان في الدالالت القرآنية.
المشاركة في تحليالت صدحفيه فدي جريددة الدرأي حدول الشدباب منهدا موضدو العالقدة بدين
-16
اإلبا واألبنا  ،وموضو الرتى واألحالم .
المشاركة في تغطية المناسبات الدينية المختلفة.
-17

خطب الجمعة طيلة ثالثين عاما ً  2017-1987وأبرزها:

-

خطبة عيد األضحى المبارك في ألمانيا مدينة أوسنابروك بتاريخ .2014/10/4
خطبة جمعة في ألمانيا مدينة أوسنابروك بتاريخ .2014/10/10
خطبة يوم عرفة في مجموعة خيام خالل شهر .2012/10
خطبة جمعة في بريطانيا مدينة مانشستر بتاريخ 2017/6/30م.

 -وإلقاء الخطب طيلة ثالثين عاما ً في عشرات المساجد في المدن األردنية.

الرسائل التي أشرفت عليها في جامعة آل البيت وعددها (:)15
 -1منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحديث في كتابه خالد عبد الرحمن عارف القاسم
حجة الوداع

2004/4/22م

الهدي النبوي في التعامل مع أهل الكتاب في المناسبات جوهر عارفين بن ماليزار
االجتماعية دراسة موضوعية

2005/12/4م

-2

 -3الهدي النبوي في الحوار مع غير المسلمين (دراسة عبد الحكم سامور (تايلندي)
موضوعية)

2007/1/15م

 -4وظائف الكناية والتعريض في الحديث النبوي الشريف

أحمد بدري البشابشة

2007/5/23م

 -5أساليب االتصال في الحديث النبوي

سامي باسم علي عمور

2008/1/7م

 -6حق المرأة في الحوار واتخاذ القرار في ضوء السنة بثينة محمد مصلح الزعبي
النبوية
علي طه محمد الكيالني

 -7واقعية الخطاب الدعوي في ضوء السنة النبوية

2008/11/20م
2008/11/23م

 -8ظاهرة الغالء في ضوء السنة النبوية (دراسة
موضوعية)

محمد مصطفى عودة السلمان 2010/7/28م

 -9فهم الصحابة لمسائل عقدية في ضوء التوجيه النبوي
(دراسة عقدية تحليلية)

رضوان سليمان العلي عبيدات 2010/7/29م

 -10تربية المراهقين في ضوء السنة النبوية
موضوعية)

(دراسة بحر العلوم بحرومي

2010/8/3م.

 -11صلة المحكوم بالحاكم في ضوء السنة النبوية(دراسة عدنان جعفر كيدا
موضوعية)

2011/1/6م.

 -12دور اإلعالم النبوي في بيان حقيقة اإلسالم لآلخر :عبد هللا قاسم محمد الشرفات
دراسة حديثية

2012/5/9م

 -13منهج ضياء الدين المقدسي في كتابه األحاديث المختارة

محمود أحمد حافظ النعيمي

 -14تعقبات اإلمام الذهبي في ميزان االعتدال على اإلمام سعدون عبد هللا سمير الظفيري
ابن حبان – دراسة استقرائية نقدية
 -15االعتذار في السنة النبوية –دراسة موضوعية

خديجة سليم عودة البوشي

2016/7/31م
2017/5/9
2017/12/24

الرسائل التي اشتركت في مناقشتها في الجامعات اآلتية (جامعة آل البيت ،الجامعة األردنية،
جامعة اليرموك ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،جامعة مؤتة):
 -1جامعة آل البيت:
ت العنـــوان

تاريخ المناقشة

اسم الطالب

 -1الصناعة الحديثية عند سليمان بن أحمد الطبراني في كتابه المعجم أمينة مصطفى أبو الهيجاء
األوسط

2003/1/26م

 -2مكحول بن أبي مسلم الهذلي الشامي ومروياته في الكتب التسعة اديساك نوشمي (تايلندي)
جمع وتخريج ودراسة

2003/5/15م

 -3مرويات الصحابي طلحة بن عبيد هللا في الكتب التسعة جمع محمد
السوالمة
ودراسة وتخريج
-4

المبدعون الذين أنفرد بهم أبو داود عن الصحيحين جمع ودراسة

عبد

هللا

مرحول

جالل محمد عبد الرحمن

2004/1/14م
2004/1/25م

 -5األحاديث الواردة في المنافقين في الكتب التسعة دراسة موضوعية محمد نايل محمود الشياب

2004/4/15م

 -6منهج اإلمام أحمد بن حنبل في علم العلل من خالل كتابه العلل عبد هللا الحسبان
ومعرفة الرجال

2004/5/20م

 -7األحاديث الواردة في الترويح عن النفس  ،دراسة موضوعية
-8

سعيد بواعنة

المتهمون بالضعف من رواة الصحيحين ومروياتهم فيهما دراسة حذيفة شريف الخطيب
نقدية

 -9سؤاالت الرسول  في السنة النبوية دراسة تحليلية

2005/1/17م
2005/1/18م

مراد شحادة شكيب يوسف

2005/6/1م

 -10الحرية اإلعالمية في الحديث النبوي الشريف دراسة موضوعية

حسين علي محمد ربابعة

2005/6/2م

 -11الهدي النبوي في التعامل مع الغلو والتطرف

فتحي محمد أحمد إسماعيل

2006/6/6م

عمر محيسن الخوالدة

2006/12/20م

 -13تعامل النبي محمد  مع من أساء إليه

أمجد عبد المجيد البوم

2007/5/16م

 -14الهدي النبوي في المحبة

صالحة قنيان جلود المساعيد

2007/5/24م

طالل عبد المحسن الديحاني

2008/1/7م

-12

-15

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ضوء السنة النبوية

موانع نقل المعرفة وعالجها في السنة النبوية

 -16الهدي النبوي في ضبط االنفعاالت النفسية دراسة موضوعية

بشار يوسف الزعبي

2008/5/14م

 -17االتصال األسري في حياة النبي  دراسة تحليلية

نور اإلسالم أحمد عطا هللا

2008/5/21م

 -18الخطاب الدعوي اإلسالمي المعاصر في وسائل االتصال وصفي محمد أحمد بني أرشيد
الجماهيري المرئية
 -19الخطاب النبوي لغير البالغين (دراسة موضوعية)

سرور فرحان الشرمان

2008/7/15م
2009/1/7م

 -20الهدي النبوي في بناء الشخصية القيادية العسكرية دراسة خالد عمر محمد الحلو
موضوعية

2009/6/1م

 -21الهدي النبوي في ستر العيوب والعثرات دراسة موضوعية تحليلية خديجة محمد سلمان افليح

2009/6/2م

 -22الشفافية وتطبيقاتها في ضوء السنة النبوية

فايزة زيد متعب السيبية

2010/8/9م

-23

تربية البنات في ضوء السنة النبوية الشريفة " دراسة موضوعية إيمان محمد مصطفى الزغول
من الكتب التسعة "

-24

إدارة األزمات السياسية والعسكرية في ضوء السنة النبوية  :نائلة عبد الرحمن محمود أبو
عويضة
دراسة حديثية موضوعية

-25

منهج النبي  في الدعوة من خالل رسائله إلى الملوك ليندا نعيم أبو سيف
واألمراء"دراسة تحليلية"

-26

أثر أركان اإلسالم الخمسة في البناء الحضاري – دراسة تحليلية  .جواد أحمد علي أبو العيش

2012/12/27م

-27

أولويات الترتيب بين الناس في ضوء السنة النبوية "دراسة آالء محمد سرحان الحسبان،
موضوعية"

2017/1/8م

-28

التنمية المستدامة في السنة النبوية –دراسة تأصيلية

-29

اقتران اسم هللا مع اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم في القرآن ساجد عباس علي
الكريم (دراسة موضوعية)

2011/1/5م
2011/5/12م
2011/11/21م

بكر عبد هللا الخرمان

2017/12/6م
2017/12/14

الرسائل التي اشتركت في مناقشتها في الجامعة األردنية وعددها  7 : 13ماجستير6،دكتوراه
العنزي

-1

شرح معاني اآلثار لإلمام الطحاوي من أول باب الوقت الذي أحمد ماشي
ماجستير)
يستحب أن يصلي صالة الظهر فيه

-2

حرية غير المسلمين الدينية في المجتمع اإلسالمي من خالل يوسف عبد الرحيم المهيني
(رسالة ماجستير)
السنة النبوية وسير الخلفاء الراشدين

(رسالة 2009/6/30م
2011/8/11م

-3

جهالة الراوي عند اإلمام البزار

هنادي محمد بركات الخاليلة 2012/8/9م
(رسالة دكتوراه)

-4

مصطلح اإلسناد القوي عند المحدثين (دراسة نقدية)

أويسسسسس باسسسسسم الجسسسسوابرة (رسااااالة 2015/5/5م
دكتوراه)

-5

دعوة الطعن في الصحابة رضي هللا عنهم في األحاديث حسن علي دوجان الختاتنة (رسالة 2015/7/13م
دكتوراه)
الواردة في الصحيحين (دراسة نقدية)
هنسسسد يوسسسسف سسسسليم حسسسداد (رسسسسالة 2016/1/5م
ماجستير)

-6

التمكين الحضاري لألمة اإلسالمية في الحديث النبوي

-7

مخالفسسة الصسسحابي مسسا روى (دراسسسة تأصسسيلية تطبيقيسسة فسسي بسساب أنسسسسسس يوسسسسسسف سسسسسسالم الكساسسسسسسبة 2016/4/20م
(رسالة دكتوراه)
العبادات)

-8

مسسنهج أبسسي حسساتم النقسسدي فسسي إعسسالل تفسسرد المقبسسولين مسسن خسسالل كفسساح صسسبحي حسسسين القطسسامي2016/7/27 ( ،م
رسالة ماجستير)
كتاب(علل الحديث) البن أبي حاتم
مهسسسسا منسسسسور المطيسسسسري ( رسااااالة 2016/12/14م
دكتوراه )

-9

فهم الحديث عند المحدثين في ضوء العلوم الطبيعية

-10

شبهات الشيعة اإلمامية حول أحاديث توحيد هللا في الصسحيحين حسسسسسسين أحمسسسسسد حسسسسسسين المغربسسسسسي 2017/4/27
(رسالة دكتوراه)
–دراسة تحليلية نقدية

-11

الرواة المختلف فيهم عند ابن معين "رواية ابن محرز"

-12

آداب المرافسسسسق العامسسسسة فسسسسي ضسسسسوء السسسسسنة النبويسسسسة – دراسسسسسة أروى إبسسسسسراهيم الشسسسسسلبي (رساااااالة 2017/11/22م
ماجستير)
موضوعية

-13

التفاضل بين األعمال في السنة النبوية  -دراسة موضوعية

أسسسسسسماء عسسسسساطف رجسسسسسب يمسسسسسزش 2017/8/9
(رسالة ماجسيتر)

وفسسسسساء عمسسسسسسر إبسسسسسسراهيم (رسااااااالة 2018/3/6
ماجستير)

الرسائل التي اشتركت في مناقشتها في جامعة اليرموك وعددها  8وكلها رسائل دكتوراه:
خولة علي حسن صالح

-1

اإلرشاد السلوكي في التصور اإلسالمي

-2

العون اإلنساني في ضوء األحاديث النبوية الشريفة وتطبيقاته رزق يوسف طعمة بني عايش
المعاصرة دراسة موضوعية
احمد حسين علي الشياب

2011/12/29م
2012/5/2م

-3

اللهو واللعب – دراسة قرآنية

-4

الطعون المعاصرة الموجهة للصحيحين وجهود العلماء في طه قاسم محمد العزام
التصدي لها

2013/1/13م

-5

جوانب التربية اإلسالمية المتضمنة في سورة هود وتطبيقاتها أرشيد غصاب فازع الشرفات
التربوية

2013/6/12م

-6

علم مصطلح الحديث نشأته وتطوره حتى نهاية القرن التاسع إبراهيم محمود محمد العكل
الهجري دراسة تاريخية تحليلية

2013/6/24م

2012/11/8م

-7

العدل في السنة النبوية –دراسة موضوعية-

مصطفى داهود خالد أبو الفول

2015/1/15م

-8

"المعرفة في السنة النبوية" وتطبيقاتها التربوية

حسين علي العمري

2016/5/10م

الرسائل التي اشتركت في مناقشتها في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية وعددها 7 ،16ماجستير9 ،دكتوراه
-1

كتاب الطالق من كتاب شرح معاني اآلثار لإلمام أبي
جعفر الطحاوي دراسة حديثية وتحقيق.

زكريا سالوغو (رسالة ماجستير )

2009/9/29م

-2

كتاب السير من كتاب شرح معاني اآلثار لألمام الطحاوي أيمن فاروق محمد العاني (رسالة
ماجستير )
ت321هـ  ،دراسة حديثية وتحقيقا

2010/12/6م

سالم محمود محمد المولى (رسالة
ماجستير )

2011/2/21م

-4

مرويات نسخ التالوة جمعا ودراسة

رياض حسين عبد اللطيف الطائي
(رسالة ماجستير )

2011/7/24م

-5

اإلمام الحافظ موسى بن هارون الحمال وجهوده في
الحديث النبوي (214-294هـ)

يحيى عودة صالح السعدون

2012/7/17م
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المسنهج النبسسوي فسسي التعامسل مسسع الخطسسأ السسلوكي فسسي حالسسة سسسسسامي باسسسسسم علسسسسي عمسسسسور (رسااااالة 2013/1/7م
دكتوراه )
السلم – دراسة تاصيلية موضوعية

-7

سسسسؤاالت التسسسابعين لعائشسسسة أم المسسسؤمنين رضسسسي هللا عنهسسسا أحمد سعد سالم (رسالة دكتوراه )
دراسة حديثية نقدية

-8

منهج الخطيب البغدادي في سبر روايات الرواة وأثره فسي حسسسسن خليسسسل احمسسسد الفلسسسوجي (رسسسسالة 2013/11/25م
ماجستير )
الحكم عليهم من خالل كتابه تاريخ بغداد
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مسسسسسسسسنهج النقسسسسسسسسد عنسسسسسسسسد اإلمسسسسسسسسام الحسسسسسسسسافظ الجورقسسسسسسسساني أيمسسسن فسسساروق محمسسسد خمسسسيس(رساااالة 2015/5/6م
الهمسسسسسذاني(ت543هسسسسسـ) فسسسسسي كتابسسسسسه"األباطيل والمنسسسسساكير دكتوراه)
والصحاح والمشاهير"

 -3كتاب الجنايات من كتاب شرح معاني اآلثار لألمام
المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت
321هـ  ،دراسة حديثية وتحقيقا

(رسالة ماجستير )

2013/7/8م

 -10تصحيح الطبري لألحاديث في كتابه تهسذيب اآلثار(دراسسة "محمسد هاشسم"غالب أحمسد أنسس(رساالة 2015/5/17م
دكتوراه)
نقدية مقارنة)
 -11التصسسحيح علسسى شسسرط البخسساري ومسسسلم (دراسسسة تطبيقيسسة ريسسسساض حسسسسسين عبسسسسداللطيف (رسااااالة 2015/8/23م
دكتوراه)
نقدية)
 -12التفرد والنكارة عند اإلمام العقيلي في كتابه الضعفاء

محمد فاروق جزر(رسالة دكتوراه)

2015/12/7م

 -13األحاديث النبوية المتعلقة بمستقبل أحوال األمسة اإلسسالمية سسسسسسسيرجي اسسسسسسستيفان سسسسسسسمال(اوكراني) 2016/5/18م

(دراسة موضوعية نقدية)

(رسالة دكتوراه)

 -14مدرسة الحديث في نيسابور في القرون الثالثة األولى

إياد عالء جاسم( ،رسالة دكتوراه)

 -15منهج اإلمام ابن حبان في التعليل

فسسسادي يعقسسسوب عبسسسد العزيسسسز الجبرينسسسي 2017/4/26
(رسالة دكتوراه)

2017/1/2م

 -16إنكار الراوي لروايته بسين المحسدثين واألصسوليين (دراسسة عبسسسد السسسرزاق علسسسي الصسسسغير النفيشسسسي 2018/1/3
(رسالة ماجستير)
تحليلية مقارنة)

رسالتي ماجستير في جامعة مؤتة:
-1
-2

مشكل الحديث في صحيح مسلم (من كتاب اإليمان إلى كتساب الجهساد رائد أحمد عطا المعايطة
والسير)
المزاح في السنة النبوية

جومان محمود محمد الشبول

مجموع الرسائل في جميع الجامعات ( )83رسالة على النحو اآلتي:
 -1االشراف على ( )15رسالة ماجستير في جامعتي – جامعة آل البيت.
 -2االشتراك في مناقشة ( )29رسالة ماجستير في جامعة آل البيت.
 -3االشتراك في مناقشة ( )39رسالة في الجامعات األخرى:
منها ( )23رسالة دكتوراه ،و( )16رسالة ماجستير.

2011/11/30م
2017/5/2

