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مكان االنعقاد

التاريخ
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األمن االجتماعي في التصور
اإلسالمي

الهدي النبوي في تحقيق األمن االجتماعي
سورة النور أنموذجا

المؤتمر الثاني لكلية الشريعة،
جامعة آل البيت

 /4-3تموز 2012/م

اخلربات العملية :
ــ أستاذ مساعد  ،جامعة آل البيت  ،قسم أصول الدين  /كلية الشريعة  ،من تاريخ 2007/9/21م – 2015 /9/28م.
-أستاذ مشارك  ،جامعة آل البيت  ،قسم أصول الدين  /كلية الشريعة  ،من تاريخ 2015 /9/28م حتى اآلن .

2

املناصب اإلدارية:
ــ رئيس قسم أصول الدين كلية الشريعة – جامعة آل البيت للعامين 2012م 2013/م 2013 ،م2014 /م.
ــ رئيس قسم أصول الدين كلية الشريعة – جامعة آل البيت للعام  2017/2016حتى اآلن .

اللجان اليت شاركت فيها :
 -1رئيس مجلس قسم أصول الدين.
 -2رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم أصول الدين .
 -3عضو مجلس الجامعة.
 -3عضو مجلس الكلية.
 -4عضو في مجلس قسم أصول الدين .
 -5عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية.
 -6عضو في لجنة معادلة المواد في قسم أصول الدين.
 -7عضو في اللجنة االجتماعية في قسم أصول الدين.
 -8عضو لجنة التحقيق مل الطلبة في الكلية.
 -9عضننو اللجنننة التحضننيرية لمننؤتمر :اإلغاثننة اإلنسننانية بننين اإلسننالم والقننانون النندولي واقننل وتطلعننات) والننذين نعمهننا كليننة الشننريعة
والقانون في جامعة آل البيت.
 -10عضو في لجنة الفرز في االنتخابات الطالبية.
 -11عضو لجنة الخطة الدراسية لقسم اإلمامة الوعع واإلرشاد لعام 2014/2013م.
 -12عضو لجنة المفاضلة لوعيفة مدرس تالوة وتجويد .
 -13عضو لجنة المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للمشاركة في بعثة الح للعام 1435هــ )
 -14عضو في جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث  ،عمان .
تحكيم أبحاث:


تحكيم العديد من األبحاث العلمية في الحديث الشريف وعلومه ،في مجالت علمية محكمة ،كمجلة دراسات الشريعة والقانون) في
الجامعة األردنية ،ومجلة المنارة للبحوث والدراسات الشريعة والقانون) في جامعة آل البيت .المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية /جامعة آل البيت  ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات جامعة مؤتة .



مناقشة العديد من الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراة في الجامعة االردنية .
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اإلسالم والقضااي املعاصرة
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أصول الدعوة واخلطابة والتدريس
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الثقافة االسالميه

7

أساليب البحث ومصادر الدراسات االسالميه

8

حاضر العامل اإلسالمي

9

أحاديث األحكام

10

علم األخالق
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احلديث ((2

12

دراسات يف األداين

13

أخالقيات املهنة من منظور إسالمي
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تدريب عملي ( )1لطلبة االمامة والوعظ واالرشاد

مهارات اخلطابة وفنوهنا
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دراسة متقدمة يف احلديث التحليلي

تدريب عملي ( )2لطلبة االمامة والوعظ واالرشاد
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