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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية:
 االسم: عبد اهلل أحمد حسين الزيوت 

 .كلية الشريعة/ قسم أصول الدينالعنوان: األردن / عمان /
 dr.alzyuot@gmail.com: البريد اإللكتروني

    **************************************************   
 العلمية: المؤهالت*  
 م.8002دكتوراه تفسير وعلوم القرآن ، جامعة اليرموك، بتقدير جيد جًدا ،  .1

 )عنوان األطروحة: أسلوب الردع في القرآن الكريم(
 م.8008ماجستير تفسير وعلوم القرآن، جامعة آل البيت، بتقدير جيد جًدا،  .8

 عنوان األطروحة: )اإلحسان في القرآن الكريم "دراسة موضوعية""(
 م.1992بكالوريوس شريعة، جامعة جرش، بتقدير ممتاز،  .3
 
 الخبرات:* 
   ن.وحتى اآل 18/9/8012أستاذ مشارك / قسم أصول الدين / كلية الشريعة/ الجامعة األردنية من  .1
 .م18/9/8012حتى م 19/18/8018أستاذ مساعد في كلية الشريعة /الجامعة األردنية، من  .8
 .م8010/8011غير متفرغ في كلية الشريعة /الجامعة األردنية، الفصل األول  محاضر .3
م،8002/8009 الفصل الثاني محاضر غير متفرغ في كلية الدراسات الفقهية والقانونية/ جامعة آل البيت، .4

 م.8009/8010الفصل األول   
 م.8002/8009محاضر غير متفرغ في كلية الشريعة / جامعة اليرموك، الفصل األول  .5
 م.8010/8011محاضر في كلية القادسية/ عمان/ الفصل الثاني/ .2
 .خطيب ومدرس في وزارة األوقاف األردنيةإمام و  .7

  
 الرسائل الجامعية: مناقشاتشرا  و * اال

 في قسم التفسير/ كلية الشريعة/ الجامعة األردنية.اشرفت على عدة رسائل جامعية  .1
 .وعلوم القرآن في التفسيرجامعية ناقشت عدة رسائل  .8
 
 الدورات:* 
 إجازة في ترتيل القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم. .1
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 م.8/5/8010دورة اإلعداد المتحان شهادة كامبردج الدولية ، بتاريخ  .8
/ ةــــــــــــكلية الشريعفي  ،(  google scholar citation)ورشة عمل وتدريب حول كيفية استخدام  .3

 م.8014الجامعة األردنية  
 

 مؤلفات مطبوعة: *
 الرقم

 اسم الكتاب

 
 مكان النشر الناشر

الطبعة وسنة 

 النشر
 الصفحات

 عمان/االردن ورددار  اإلحسان في القرآن .1
 الطبعة األولى

 1122 
152 

 عمان/االردن جمعية المحافظة على القرآن اسلوب الردع في القرآن .2
 الطبعة األولى

 م1125 
251 

3. 
 الصائمينمدارج 

 )مشارك(
 عمان/االردن جمعية المحافظة على القرآن

 الطبعة األولى

 م1125 
211 

 222  مكتبة مشكاة الكتروني أحكام التجويد في سؤال وجواب .4

  
 المشاريع البحثية: 

/ اتجاهات الباحثين في التفسير وعلوم القرآن في األبحاث المنشورة في مجلة دراسات /الشريعة والقانون
 م.4102الجامعة األردنية منذ تأسيها  حتى نهاية عام 

 :المنشورة والمقبولة للنشر األبحاث العلمية *
 

 التاريخ العدد المجلد الجهة التي تصدرها اسم المجلة عنوان البحث الرقم

2-  
في  ورد فيها لفظ الحسرة التي اآليات

 )دراسة موضوعية بيانية) القرآن الكريم

المنارة للبحوث 

 والدراسات
 1121 2 22 جامعة آل البيت

1-  
لمحمد بن محمد  ،"سورة القدر تفسير "

 هـ(، تحقيق ودراسة2121الكبير ) األمير
 1121 1 7 جامعة هيتن / تركيا اإلسالمية العلوم

 اإلعجاز التشريعي وتطوره نشأة  -2

األردنية في 

الدراسات 

 اإلسالمية

جامعة آل البيت 

ووزارة التعليم 

 العالي

8 2 1121 

 آية القوامة) دراسة تحليلية بيانية("  -4
دراسات الشريعة 

 والقانون
 1124 1 42 الجامعة األردنية

5-  
أقوال عمر بن عبد العزيز 

 )آيات األحكام )جمًعا ودراسة  تفسير  في

الشريعة  دراسات

 والقانون
 42 الجامعة األردنية

ملحق

2 
1124 

2-  
منهج محمد علي السايس في تفسير آيات 

 األحكام
 1124 1 9 جامعة هيتن / تركيا اإلسالمية العلوم

 1125   جامعة هيتن / تركيا اإلسالمية العلوم منهج القرآن في التحصين الفكري  -7

8-  
أسس الدعوة إلى هللا في ضوء صدر سورة 

 المدثر

المجلة األردنية في 

 اإلسالميةالدراسات 
 امعة آل البيتج

 مجلد

 (24) 

العدد 

(2) 
 م.1128

9-  
اتجاهات الباحثين في أبحاث علوم القرآن 

 المنشورة في مجلة دراسات

 علوم دراسات،

 والقانون الشريعة
 1128 (2) 24 األردنيةالجامعة 



 3 

 التاريخ العدد المجلد الجهة التي تصدرها اسم المجلة عنوان البحث الرقم

21-  
السيرة النبوية والتفسير بالمأثور )دراسة 

 منهجية تطبيقية(
 1129 2 24 جامعة هيتن / تركيا اإلسالمية العلوم

22-  

آراء  المفسرين في معنى الفاحشة الواردة 

في آيتي الحبس واإليذاء )دراسة نقدية 

 مقارنة(

 1129 2 24 جامعة هيتن / تركيا اإلسالمية العلوم

21-  
اتجاهات الباحثين في أبحاث علوم القرآن 

 المنشورة في مجلة دراسات

دراسات، علوم 

 الشريعة والقانون
 1128 1 45 األردنيةالجامعة 

  -المقاالت: *
 عدة مقاالت منشورة في مجلة هدي اإلسالم /وزارة األوقاف األردنية. .1
 .قاالت منشورة في مواقع الكترونيةعدة م .8
 
 -المواد التي درستها : *
 

 القسم/الكلية/الجامعة المادة المرحلة الدراسية الرقم

 /الشريعة/الجامعة األردنيةالتفسير مناهج مفسرين ماجستير  .1

 /الشريعة/الجامعة األردنيةالتفسير آيات األحكام ماجستير  .2

 /الشريعة/الجامعة األردنيةالتفسير التحليلي تفسيرال ماجستير  .3

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية لتفسير التحليليا بكالوريوس  .4

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية مناهج مفسرين بكالوريوس  .5

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية علوم القرآن بكالوريوس  .6

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية إعجاز القرآن بكالوريوس  .7

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية السيرة النبوية بكالوريوس  .8

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية أصول الدعوة والخطابة بكالوريوس  .9

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية (2) التالوة والحفظ بكالوريوس  .11

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية الثقافة اإلسالمية  بكالوريوس  .11

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية مناهج البحث في أصول الدين بكالوريوس  .12

 أصول الدين/الشريعة/الجامعة األردنية التفسير بكالوريوس  .13

 جامعة آل البيت الشريعة/كلية  الثقافة اإلسالمية بكالوريوس  .14

 كلية الشريعة/ جامعة آل البيت حاضر العالم اإلسالمي بكالوريوس  .15

 جامعة آل البيت الشريعة/كلية  علوم قرآن بكالوريوس  .16

 ليرموكالشريعة/جامعة اكلية  مدخل إلى الدعوة بكالوريوس  .17

 ليرموكالشريعة/جامعة اكلية  الخطابة بكالوريوس  .18

 المركز اإلسالمي/ الجامعة األردنية  مدخل إلى القراءات دبلوم القراءات  .19

 عمان/كلية القادسية الثقافة اإلسالمية دبلوم متوسط  .21

 عمان/كلية القادسية التفسير دبلوم متوسط  .21

 عمان/كلية القادسية فقه العقوبات دبلوم متوسط  .22

 
 تحكيم أبحاث: *
  في مجالت علمية محكمة ،في التفسير وعلوم القرآن  علميةالعديد من األبحاث التحكيم. 
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 عضوية اللجان والجمعيات والنشاطات *
 .2116/2117، 2115/2116في كلية الشريعة  اللجنة االجتماعية عضو في  .1

 .2114/2115، 2113/2114 للعامين:أمين سر مجلس قسم أصول الدين  .2

 .2114/2115رئيس شعبة التفسير وعلوم القرآن في قسم أصول الدين للعام الجامعي  .3

سيرلجنة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير في  عضو .4 لدكتوراة التف بة ا فاءة لطل حان الك نة امت ضو لج ، وع

   فصول دراسية.في التفسير  لعدة 

عام  الشريعة،مراجعة خطة برنامج " بكالوريوس اإلمامة والخطابة والقضاء/ ذكور" في كلية لجنة عضو  .5

2113/2114.  

 .2111عضو لجنة تعديل الخطط الدراسية في شعبة التفسير  .6

 رابطة علماء األردن. ل  الهيئة العامةعضو  .7

 العلمي لمركز العالمة الدكتور فضل حسن عباس للدراسات القرآنية. عضو المجلس .8

 .2118/2119، 2117/2118ين سم أصول الدين للعامرئيس شعبة التفسير وعلوم القرآن في ق .9

 .2119/2121، 2118/2119للعامين  في كلية الشريعة طلبة الشعوب اإلسالميةلجنة عضو  .11

 لجنة التأليف والنشر في جمعية المحافظة على القرآن الكريم.عضو  .11

 .2119/2121، 2118/2119للعامين  لجنة الدراسات العليا في قسم أصول الدينعضو  .12

ية،المجلس العلمي لعضو  .13 قرآن  معهد علوم الشريعة ومركز الدراسات القرآن ظة على ال ية المحاف في جمع

 الكريم

 


