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الوصايا العشر في الكتاب المقدس في ضوء القرآن والسنة – المجلة األردنية في الدارسات اإلسالمية – جامعة
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Prophetic Guidance in Dealing with Muslim and Non – Muslim Women.
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( )25العدد (.2012 )4 ،3
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 ،Vol.(9) No.(4) 2013 Taking Care of the Environmentالحفاظ على البيئة من منظور
اسالمي  ،المجلة االردنية في الدراسات االسالمية  -جامعة آل البيت – المجلد ( )9العدد (.2013 )4
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 - (Pbuh) in The Light of Creativityالتأصيل االسالمي لالبداع والبيئة االبداعية في عهد النبي صلى
هللا عليه وسلم ،مجلة دراسات (علوم الشريعة والقانون ) المجلد ( )41ملحق ( 2014 )3باللغة االنجليزية .
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في السنة النبوية  ،دراسة حديثية عق دية لحديث (المؤمن القوي)  ،المجلة االردنية في الدراسات االسالمية ،
المجلد ( )11عدد (.2015 )2
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عصمة االنبياء بين العهد القديم والقرآن الكريم  ،دراسة مقارنة  ،المجلة االردنية في الدراسات االسالمية  ،المجلد
( )11عدد (.2015 )3
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Righteousness towards Parents Post-Marriage And its Impact on Family Life
 ، in The Prohetic Sunnh,البر بالوالدين بعد الزواج وأثره على حياة االسرة في ضوء السنة النبوية.
Journal of Islamic and Human Advanced Research, Vol.5, Issue 6 June 2015.
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Moral Responsibility to Manage the Wealth in Accordance with the Standard of
Piety Analytical Creed Study of the Hadith "The World is only for Four
 ، Persons",المسؤولية االخالقية الدارة المال وفق معيار التقوى – دراسة حديثية عقدية تحليلية لحديث "
انما الدنيا الربعة نفر " Journal of Islamic and Human Advanced Research, Vol.5,
Issue 6 June 2015, Malaysia
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الجرائم الجنائية في العهد القديم في ضوء القران والسنة – Journal of Islamic and Human
Advanced Research, Vol.6 , Issue 1, Jan. 2016, Malaysia

رسائل الماجستير التي أشرفت عليها.
-1

مفهوم الخطيئة في المسيحية واإلسالم -دراسة تحليلية عقدية.

-2

القيم األخالقية الفردية بين العهد القديم والقرآن الكريم -دراسة مقارنة.

-3

الذنب والمغفرة في ضوء القرآن الكريم والعهد الجديد -دراسة مقارنة.

-4

(عقائد اليهود والنصارى في القرآن الكريم وعالقتها بكتبهم المقدسة)-دراسة تحليلية
مقارنة.
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حرية الرأي والتعبير بين القرآن الكريم والعهد الجديد .دراسة مقارنة.

-6

أثر العقيدة اإلسالمية في عالج الحزن.

-7

أثر اركان االسالم في البناء الحضاري
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االستدالل بدليل االختراع والعناية على وجود هللا من خالل تفسير الرازي مفاتيح الغيب .

رسائل الماجستير والدكتوراة التي ناقشتها:
ناقشت أكثر من عشرين رسالة ماجستير ودكتوراه داخلية وخارجية باللغتين العربية واالنجليزية منها
-1

حقوق اإلنسان بين القرآن الكريم والعهد الجديد ،دراسة مقارنة
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تصور الكون بين التوراة والقرآن والعلم الحديث.

-3

القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة – دراسة عقدية مقارنة.

-4

الفكر العقدي عند موسى بن ميمون .من خالل كتابه "دالئل الحائرين"

-5

Islamic Daw'wah Methodology in Tackling Islamic Identity
Absence a among Jordanian youth, .Jordan University

-6

العدل بين القرآن الكريم والعهد الجديد
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-7

إيذاء االنبياء بين القران الكريم والعهد الجديد

-8

االسرة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس

-9

المرأة بين القرآن الكريم والتوراة – الجامعة االردنية.

-10

تقييم الجهود الدعوية للمسلمين االمريكان – باللغة االنجليزية

-11

الوساطة بين القرآن الكريم والعهد الجديد – دراسة مقارنة -باللغة االنجليزية

-12

مبادى التعايش في وثيقة المدينة – باللغة االنجليزية

-13

عقوبة اإلعدام في العهد القديم في ضوء القرآن والسنة -باللغة االنجليزية

-14

ظاهرة التطرف في العهد القديم والتلمود وموقف االسالم منها-

-15

تنوع الحضارات تحت عامل جامع – ساعة الفيل أنوذجا – باللغة االنجليزية

-16

العالقة بين انهيار االخالق وصعود وانهيار الحضارة من خالل سورة الحجرات -
باللغةاالنجليزية

-17

الهدي النبوي في الحوار مع غير المسلمين -دراسة موضوعية.

المؤلفات:
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1998م.
( )2اإلسالم والقضايا المعاصرة وآخرون.

الدورات:
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دورة في مبادئ الحاسوب  -ليفربول – بريطانيا.
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دورة في إدارة الموارد البشرية – لوس انجلوس -أمريكا (لمدة أسبوعين)
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دورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس – جامعة آل البيت .2008/3/25-2008/2/26
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جريدة الشورى – جامعة آل البيت -العدد  -107بتاريخ 2010-7-22

المواد التي قمت بتدريسها:
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الثقافة اإلسالمية باللغة العربية واالنجليزية ( الجامعة االردنية  ،وحامعة آل البيت ).

)2

دراسات اسالمية باللغة االنجليزية  -جامعة آل البيت.

)3

فقه العبادات باللغة اإلنجليزية -المعهد األوروبي للدراسات اإلنسانية /بريطانيا

)4

اإلسالم والقضايا المعاصرة

)5

العقيدة اإلسالمية ومذاهبها

)6

علوم القرآن الكريم

)7

دراسات في األديان

)8

حاضر ا لعالم اإلسالمي

)9

 ، The spread of Islamمعهد دراسات العالم اإلسالمي – الجامعة األردنية مرحلة
الماجستير -باللغة اإلنجليزية.

)10

) ، (Islamic Systemsمرحلة الماجستير – الجامعة األردنية -باللغة اإلنجليزية.

)11

المذاهب العقدية

)12

العقيدة االسالمية ()1

)13

المدخل الى علوم القرآن والسنة

)14

أصول الدعوة والخطابة والتدريس

)15

السيرة النبوية الشريفة.
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الخبرات العملية غير األكاديمية :
 -1مدير المركز الثقافي اإلسالمي – ليفربول – بريطانيا ( .)1985 – 1982مبعوث من قبل جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض /السعودية.
-2مدير المركز الثقافي اإلسالمي ليفربول – بريطانيا ( .)1999 – 1985مبعوث من قبل رابطة
العالم اإلسالمي – مكة المكرمة – السعودية.
العضوية:
 -1عضو في مجلس جامعة آل البيت()2010-2011
 -2عضو في الرابطة اإلسالمية – بريطانيا.
 -3عضو في مجلس أئمة المساجد – بريطانيا.
 -4عضو في جمعية التسامح الديني -بريطانيا.
 -5عضو في لجنة التحقيق مع الطلبة  /جامعة آل البيت.
 -6عضو في لجنة المكتبة  ،كلية الدراسات الفقهية والقانونية /جامعة آل البيت.
 -7عضو في نادي العاملين في جامعة آل البيت.
 -8عضو مؤسس في رابطة علماء األردن.
الهوايات:
التعرف على األديان والفرق والمعتقدات غير المسلمة  ،الرحالت ،كرة الطائرة ،السباحة ،سنوكر.
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