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 المؤهالت العلمية: 

. عنوان أطروحة 2012/2013درجة الدكتوراه من جامعة ليدز )بريطانيا(  -

 الدكتوراه: تاريخ القراءات القرآنية.

الجامعة األردنية ممتاز( من  3.88/4درجة الماجستير في التفسير بمعدل ) -

: قواعد الترجيح واالختيار في القراءات عند الماجستير رسالة(. عنوان 2006)

 اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي. 

ممتاز مع  4.74/5بمعدل )وعلومه درجة البكالوريوس من كلية القرآن الكريم  -

 (. 2001درجة الشرف الثانية( الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة )

 لخبرات العملية: ا

رئيس قسم دراسات اإلسالم في العالم المعاصر/ كلية الشريعة/ الجامعة األردنية من  -

 مستمر(. -9/2017

في الفترة مساعد العميد لشئون الجودة والتطوير في كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  -

 (. 9/2017 -9/2013 بين

 مستمر(.  – 4/2013ستاذ مساعد في كلية الشريعة/ الجامعة األردنية )أ -

 (. 4/2013 – 3/12/2012)محاضر متفرغ في كلية الشريعة/ الجامعة األردنية  -



إلى  15/4/2003مساعد بحث وتدريس في كلية الشريعة/ الجامعة األردنية من  -

30/9/2008 . 

 األبحاث العلمية: 

 ،القرآن ومعرفة تأويله"، مجلة دراسات/ الجامعة األردنية متشابه فيبحث بعنوان "ال -

 .119-109ص ،2016، 3 العدد ،34 المجلّد والقانون، الشريعة علوم

في التعامل  منهج السيواسيبعنوان " -مشترك مع الدكتور محمد مجلي ربابعة-بحث  -

مع أسباب النزول المتعّددة لقوله تعالى )فال وربك ال يؤمنون حتى يحّكموك فيما شجر 

، مجلد المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية/ جامعة آل البيت ،بينهم( دراسة وتحقيق"

 .126 - 105ص ،2016، 4، عدد 12

بحث بعنوان "أدلة تعيين الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الكريم بين النقل واالجتهاد"  -

، 2017، 3 العدد ،44 المجلّد والقانون، الشريعة علوم، مجلة دراسات/ الجامعة األردنية

 .328 - 315ص 

مقّدم في  "القرآنية القراءات تعليم في طالب أبي بن مكي اإلمام منهجبحث بعنوان " -

 -، عّمان20/8/2016ندوة اإلمام مكي بن أبي طالب وجهوده في خدمة القرآن الكريم 

 القرآن على المحافظة جمعيةمنشورات ، األردن، ومنشور في كتاب أبحاث المؤتمر

 .184-159 ص الكريم،

آراء العلماء في القراءات التي لم بعنوان " -مشترك مع الدكتورة هال المشاقبة-بحث  -

/ جامعة غزة، مقبول اإلسالمية للدراسات الجامعة مجلة"، تشملها المصاحف العثمانية

 . 7/8/2019للنشر 

الحسد وأثره في نشوء الجريمة من بعنوان " -مشترك مع الدكتورة هال المشاقبة-بحث  -

المجلة األردنية للدراسات منظور قرآني قصة إبليس وآدم عليه السالم انموذجا"، 

 . 18/11/2019 مقبول للنشر، جامعة آل البيت اإلسالمية/

 وسلم عليه هللا صلى النبي من القرآن عنه هللا رضي مسعود ابن تلقيبحث بعنوان " -

 "، جامعة جرش. سورة السبعين ورواية
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