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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

  البيانات الشخصية
 
 د. عالء الديف محمد أحمد عدوي االسػػػػػػػـ 
 08/11/1978الزرقاء  تاريخ ومكاف الميالد 
 الشريعة الكمية 
 وحتى اآلف ٩٠٠٢أصوؿ الديف _ منذ  القسـ 
 

    المؤىالت الدراسية
 
 التاريخ الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
 2000 الجامعة األردنية أصوؿ الديف  بكالوريوس 
 2003 الجامعة األردنية الحديث ماجستير   
 دكتوراة 

 
الحديث النبوي وعمومو 
والدراسات اإلسالمية 
واالستشراقية  )لغة الدراسة: 

 االنجميزية(

جامعة بيرمنغاـ/ 
 بريطانيا

2009 
 

  التخصص ومجاالت االىتماـ
 
 أصوؿ الديف العاـالتخصص  
 الحديث النبوي وعمومو والدراسات اإلسالمية واالستشراقية   التخصص الدقيؽ 
 التدريس والبحث بالمغتيف اإلنجميزية والعربية لمموضوعات اآلتية: مػجاالت االىتماـ 

الدراسات اإلسالمية واالستشراقية، عمـو الحديث، الجرح والتعديؿ، 
الحديث، مختمؼ الحديث،  اإلسالـ والغرب، الحديث التحميمي، فقو 

 اإلسالـ والقضايا المعاصرة، الثقافة اإلسالمية.
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  عنواف وممخص رسالة الدكتوراه
 كممة( 150عنواف وممخص رسالة الدكتوراه )في حدود  

  

أبً يحًذ عبذ هللا يفٕٓو يخخهف انحذٌث ٔاألحادٌث انًخعارضت فً انذراساث انحٍثٍت ، دراست نكخاب انقاضً 

 بٍ يسهى بٍ قخٍبت انذٌُٕري حأٌٔم يخخهف انحذٌث البٍ قخٍبت انذٌُٕري، بانهغت اإلَجهٍزٌت

حُأنج ْذِ انذراست انخعزٌف بًخخهف انحذٌث، فً انذراساث انحذٌثٍت عُذ انًحذثٍٍ، يع انخزكٍز بعالقخّ بعهٕو 

عزٌف بعهٕو انحذٌث، ٔحارٌخٓا، ٔباْخًاو انحذٌث ٔدٔرِ فً َقذ انًخٍ عهى ٔجّ انخصٕص، حٍث حى انخ

انًحذثٍٍ بُقذ يخٌٕ انحذٌث، باإلضافت نهذراساث انغزبٍت االسخشزاقٍت حٕل انعُأٌٍ انثالثت، ٔقذيج األطزٔحت 

حقًٍٍا نجٕٓد انقاضً ابً يحًذ عبذ هللا بٍ يسهى بٍ قخٍبت انذٌُٕري فً كخابّ حأٌٔم يخخهف انحذٌث، ٔجاءث 

فصٕل ٔيقذيت ٔخاحًت ٔيزاجع، حُأنج يفٕٓو يخخهف انحذٌث، ٔاْخًاو عهًاء انحذٌث األطزٔحت فً خًست 

بُقذ انًخٍ، ٔحزجًت انذٌُٕري ٔعصزِ، ٔكخابّ ٔانخعزٌف بانكخاب ٔاسًّ، ٔيُٓجّ، ٔجٕٓد انذٌُٕري فً كم 

 .   ْى انُخائجٔاَخٓج األطزٔحت بخاحًت حضًُج أ, يٍ عهٕو انحذٌث ٔأصٕل انفقّ يٍ خالل كخابّ حأٌٔم انًخخهف

 

   
  السجؿ الوظيفي 

 
 التاريخ جية العمؿ وعنوانيا الوظيفة 

 2000/2001 مدرسة الخوارزمي / الزرقاء مدرس 

مساعد تدريس  
 )بكالوريوس(

 2001/2002/2002/2003 الجامعة األردنية

مساعد بحث  
 وتدريس)ماجستير(

 2003/2004 الجامعة األردنية

 2009 األردنية الجامعة محاضر متفرغ 
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 27/03/2016إلى16/8/2009 الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

 وحتى اآلف 28/03/2016 الجامعة األردنية أستاذ مشارؾ 
 
 
 
 
 
 
 

  األعماؿ اإلدارية والمجاف 
 
 التاريخ مسمى العمؿ اإلداري/ المجاف والمياـ 

-16/09/2017 رئيس قسـ أصوؿ الديف _ كمية الشريعة الجامعة األردنية 
07/09/2019 

كمية الشريعة  -رئيس قسـ دراسات اإلسالـ في العالـ المعاصر 
 الجامعة األردنية 

 

05/09/2013-
15/09/2017 

 كمية الشريعة  -مساعد العميد لشؤوف التطوير والجودة 
 

2012/2013 

معيد دراسات اإلسالـ في  -مساعد العميد لمشؤوف األكاديمية والجودة 
وىو معيد متخصص بتدريس اإلسالـ   -المعاصرالعالـ 

 الجامعة األردنية -باإلنجميزية

2010/2011 
2011/2012 

 
  األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات

 
 عنواف البحث والناشر والتاريخ  اسـ الباحث )الباحثيف( 
د. إبراىيـ برقاف، ود. عالء  

 الديف عدوي
 2019 -"أسبابّ ٔعالجّ"يُّ: انغهٕ فً انذٌٍ ٔيٕقف اإلسالو 
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ـ. سناء البيراوي، د. عالء الديف  
 عدوي

ضٕابظ انخصٕصٍت ٔيعاٌٍزْا فً انعًارة انًعاصزة يٍ 

 2019 -بالمغة اإلنجميزية -يُظٕر إساليً

 2017المياه في النصوص الشرعية اإلسالمية ،  د. عالء الديف عدوي 

 2016 -دراست ححهٍهٍتحذٌث فخُت انُساء:  د. عالء الديف عدوي 

 The Qur'anic and Prophetic Guidance in" د. عالء الديف عدوي 
Overcoming Psychological Obstacles of Belonging 

to the Muslim Community ummah" 
بحث باإلنجميزية مقدـ لمؤتمر "فقو االنتماء إلى المجتمع واألمة"، 

العالمي لمفكر اإلسالمي  مؤتمر عممي دولي الذي ينظمو المعيد
بالتعاوف مع الجامعة األردنية )كمية الشريعة، ومعيد العمؿ االجتماعي، 

 24 -22ومعيد دراسات اإلسالـ في العالـ المعاصر( في الفترة مف 
 .2013ـ. منشور 2011آذار )مارس( 

 
د. عطا المعايطة، د. عالء الديف  

 عدوي
An Investigation of the (Prohibition of Questions) 

During the Prophet's Life: A Doctrinal Hadithi Study. 

المجمة األردنية لمدراسات  -بحث مشترؾ باإلنجميزية مقبوؿ لمنشر
 المفرؽ األردف –اإلسالمية 

الدراسات اإلسالمية األسس المنيجية لتمييز األعالـ والمصطمحات في  د. عالء الديف عدوي 

 بغير المغة العربية

المجمة األردنية لمدراسات  -)اإلنجميزية نموذجا( بحث منفرد مقبوؿ لمنشر

 المفرؽ األردف –اإلسالمية 

 
 
 
 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضماف الجودة 

 

5 

  

 
 نوع المشاركة مكاف وتاريخ انعقاده اسـ المؤتمر والجية المنظمة  

أتباع األدياف وأىداؼ الحوار بيف  
المواطنة  -التنمية المستدامة

 والتماسؾ االجتماعي

 حضور 12/12/2019 -النمسا

 حضور 07/2019 -الجامعة األردنية مستجدات العمـو الشرعية 

المجنة العممية والتحضيرية  2017-الجامعة األردنية البيئة والمياه في اإلسالـ 
 وحضور المؤتمر

 
  التدريبيةالدورات 

 
 اسـ الدورة والجية المنظمة 

 
 التاريخ

 
 

 Ethics of teaching 2020 أخالقيات التدريس من منظور تطبيقي
From A Practical Perspective 

 

27/11/2019 

مركز  -الجامعة األردنية -دورة  ميارات اإلدارة والقيادة 
 االعتماد وضماف الجودة 

18/11/2019 

الجامعة  -(.للكليات اإلنسانية فقطCAEPاإلعتماد الدولي )كيفية إجراءات  
 مركز االعتماد وضماف الجودة -األردنية

 

24/10/2019 

مركز االعتماد وضماف  -الجامعة األردنية -1009أساسيات االيزو  
 الجودة

 

23/10/2019 

 
 

  األنشطة التدريسية
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 المقررات والمواد الدراسية التي  
 قاـ بتدريسيا

 الدراسات  البكالوريوس
 العميا

 ❑ ❑ بالمغتيف العربية واألنجميزية. -الثقافة اإلسالمية 
 ❑ ❑ دراسات إسالمية بالمغة اإلنجميزية 
 ❑ ❑ بالمغة اإلنجميزية. -العمـو اإلسالمية  
 ❑ ❑ بالمغة اإلنجميزية -الدعوة وانتشار اإلسالـ 

 ❑ ❑ بالمغة اإلنجميزية -مناىج البحث في الدراسات اإلسالمية 
 ❑ ❑ بالمغة اإلنجميزية. -مقدمة إلى اإلسالـ 
 ❑ ❑ عمـو الحديث 
 ❑ ❑ تخريج األحاديث ودراسة األسانيد. 
 ❑ ❑ الحديث التحميمي. 
 ❑ ❑ أحاديث الصحيحيف. 
 ❑ ❑ مناىج المحدثيف. 
 ❑ ❑ .السيرة النبوية 
 ❑  باإلنجميزية -دراسات في السنة وتاريخ السيرة 

 ❑  باإلنجميزية -االستشراؽ والدراسات اإلسالمية 

 ❑  ماجستير -قواعد الحكـ عمى الحديث 

  ❑ ❑ ماجستير-عمـو الحديث 
 ❑ ❑ اليدي النبوي في األدب والرقائؽ 
 
 
 
 
 

  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية
 
 اسـ الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ
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 -حتى اآلف جمعية الحديث الشريؼ والتراث 
عضو الييئة 

 العامة
عضو الييئة  جمعية الحديث الشريؼ والتراث 

-2016اإلدارية 
2018 

   
 

  المنح والجوائز التي حصؿ عمييا 
 
 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسـ الجائزة 

منحة من اجلامعة األردنية  -1 
الدكتوراة يف لدراسة 

 –الدراسات اإلسالمية 
 بريطانيا. -جامعة برمنغهام

 

 2003 الجامعة األردنية

 -منحة دراسة اجملتمع األمريكي 
جامعة  جمال التعددية الدينية،

UCSB-  أمريكا 

مقدمة من اخلارجية األمريكية وجامعة  
 أمريكا -كاليفورينيا

2012 

 
 

 


