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(.6تطوير تدريس ّ
(المؤتمر الدولي األول :العلوم الشرعية تحديات الواقع وآفاق المستقبل) ،الذي عقد في رحاب كلية العلوم الشرعية،
مسقط ،سلطنة عمان ،في الفترة ما بين  13-11كانون األول 2018م.
(.7تحقيق مصطلح اإلسالم السياسي من حيث" :المفهوم ،تاريخية النشأة ،أسباب الظهور ،المصدرية الفكرية" من منظووور
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خامسا ً :الكتب المنشورة:
 .1كتاب (تدبّر القرآن الكريم وصناعة الشخصيّة المسلمة) ،نشر المددؤتمر العددالمي األول لتدددبرر القددرآن ،الدوحددة ،قطددر،
ط2013 ،1م ،كود الكتاب.Quraan02731 :
 .2كتاب (أصول العقيدة والفكر اإلسالمي :تأصيل وتجديد) ،دار المأمون ،ع ّمان ،طبعة أولى2020 ،م.
 .3كتاب (المدخل إلى دراسة العقيدة والفكر اإلسالمي) ،دار النفائس ،ع ّمان ،ط2020 ،1م.
سادسا ً :مناقشة أُطروحات علمية:
نقديدة) ،فددي
 .1مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (موقف المستشرق الفرنسي ريجيس بالشير من القرآن الكريم ،دراسة تحليلية ّ
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،األردن ،بتاريخ2018/11/11 ،م.
 .2مناقشة رسالة ماجستير بعنددوان (التقييددد بددد إن وإذا الشددرطيتين فددي تفسددير ابددن عاشددور ،دراسددة تفسدديرية بالغيددة) ،كليددة
الشريعة جامعة اليرموك ،بتاريخ2017/7/17 :م.
سابعا ً :تقييم أبحاث علمية لمجالت ُمحكمة:
 .1تحكيم عدة أبحاث علميّة للنشر ،لصالح المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،األردن.
 .2تحكيم عدة أبحاث علميّة للنشر ،لصالح مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث ،األردن.

3

ثامنا ً :المشاركة في المؤتمرات:
 .1حضور ومشاركة بورقة بحثية ،في (المؤتمر الوودولي األول :اإلسووالم والسووالم) الددذي عقددد فدي جامعددة الدددمام ،السددعودية
بتاريخ  16نيسان 2012م.
 .2حضور ومشاركة بورقة بحثية ،في (المؤتمر الدولي األول لتدبر القرآن الكريم) ،الذي عقد في الدوحددة /قطددر ،بتدداريخ 2
تموز 2013م.
 .3حضور ومشاركة بورقة بحثية ،فددي (المووؤتمر الودولي مقوود  ،)5الددذي عقددد فددي مركددز بحددوث القددرآن /جامعددة مااليددا/
كوااللمبور /ماليزيا ،بتاريخ  6 – 5أيار 2015م.
 .4حضور ومشاركة بورقة بحثية ،في (الملتقى الدولي الخامس حول تطوير وتوحيد المقررات التعليمية في كليات الشريعة
في الوطن العربي) ،الذي عقد في جمعية كليات الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر ،1في الفتددرة مددن 12-10
تشرين الثاني 2015م.
 .5حضور ومشاركة بورقة بحثية ،في (الندوة العلمية العالمية األولى :المصطلحات المعاصرة وأثرهووا علووى الوورأي العووام –
رؤية تأصيلية  ،)-التي عقدت في مركز تأصيل العلوم ،جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ،ود مدددني ،واليددة الجزيددرة،
السودان ،في الفترة  30 – 29تشرين ثاني 2016م.
 .6حضور ومشاركة بورقة بحثية .ورئيس إلحدى الجلسددات الرئيسددية ،وعضددو اللجنددة العالميددة ،لووو (المووؤتمر الوودولي :دور
اإلسالم في تحقيق األمن والسالم العالمي) ،الذي عقد في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /الجامعة اإلسالمية العالمية/
شيتاغونغ – بنغالديش ،في الفترة  31-30ديسمبر 2017م .رئاسة أحد جلسات المؤتمر الرئيسددية ،عضددو اللجنددة العلميدة
العالمية للمؤتمر.
 .7حضور ومشاركة بورقة بحثية ،في (المؤتمر الدولي األول :العلوم الشرعية تحديات الواقع وآفاق المستقبل) ،الذي عقددد
في رحاب كلية العلوم الشرعية ،مسقط ،سلطنة عمان ،في الفترة ما بين  13-11كانون األول 2018م.
الحكوميدة ،أندونيسدديا ،فددي
 .8حضور ومشاركة في (المؤتمر العالمي :اإلسالم والحضارة) ،الددذي عقددد فددي جامعددة جاكرتددا
ّ
الفترة  26نوفمبر إلى  1ديسمبر 2019م ،بورقة بحثيّة (قواعوود النظووام االقتصووادي فووي اإلسووالم :تأصوويل قرآنووي وتطبيووق
نبوي).
تاسعا ً :االهتمامات البحثية:
 .1الدراسات القرآنية.

 .2التفسير المقاصدي.

 .3الفكر والسلوك في القرآن.

 .4اإلعجاز والبالغة القرآنية.

 .5الفكر السياسي في اإلسالم.
عاشرا ً :المواد التي قمت بتدريسها:
 .1علوم القرآن.
 .3التفسير التحليلي.
 .5لتفسير الموضوعي.
 .7مدخل إلى دراسة العقيدة اإلسالمية.

 .2تفسير (.)1
 .4تفسير آيات األحكام.
 .6إعجاز القرآن.
 .8العقيدة اإلسالمية .1

4

 .9العقيدة اإلسالمية .2
 .11أصول فقه .2
 .13مبادئ االقتصاد اإلسالمي
 .15إسالم وقضايا معاصرة.
 .17حاضر العالم اإلسالمي.
 .19مناهج المفسرين.

 .10أصول فقه .1
 .12حقوق اإلنسان في اإلسالم.
 .14الثقافة اإلسالمية.
 .16المدخل إلى علوم القرآن والسنة.
 .18مناهج البحث في الدراسات اإلسالمية.
 .20قانون األحوال الشخصيّة – زواج وطالق.

حادي عشر :الدورات العلمية التي قمت بتدريسها في المركز الثقافي اإلسالمي /جامعة آل البيت:
 .1دورتان في التفسير وعلوم القرآن.
 .2ثالث دورات في العقيدة والفكر اإلسالمي.
 .3دورتان في علم أصول الفقه.
 .4دورة في التالوة والتجويد.
 .5الدورة التأهيلية للحياة الزوجية.
ثاني عشر :الدورات والشهادات المساندة الحاصل عليها:
.1شهادة الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب (.)ICDL
.2تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس.
.3برنامج End Note
.4إجازة في التالوة والقراءات ,برواية حفص عن عاصم.
.5دورة إعداد المحاضرين لوقاية الشباب من األمراض المنقولة جنسياً.
.6دورة في اإلدارة المتوسطة.
.7دورة في اللغة اإلنجليزية ،محادثة مستوى ثاني.
.8دورة في صيانة الحاسوب.
.9دورة في النحو.
 .10دورة في التالوة والتجويد.
ثالث عشر :النشاطات مع المجتمع المحلي:
•

إعداد وإلقاء العديد من المحاضرات التثقيفية التوعوية في جامعة آل البيت وجامعة الحسين ،ومؤسسات المجتمع المحلي
(مراكز ثقافية ،مدارس ثانوية ،جمعيات ،نوادي) .منها على سبيل المثال:

•

تحرير مفهوم األخالق في اإلسالم .ألقيت في جامعة الحسين بن طالل2014/3/10 ،م.

•

ظاهرة التكفير :أسبابها ،مخاطرها ،سبل الوقاية .ألقيت في جامعة الحسين بن طالل2016/3/28 ،م.

•

الجن ،الشيطان ،السحر :المفهوم والعالقة باإلنسان من منظور إسالمي .مركز األميرة بسمة في الطيبة الجنوبية،
/2016/3/22

•

لمسات بيانية في القرآن الكريم ،ألقيت في مدرسة إيل الثانوية للبنات2016/4/19 ،م.

5

•

تحصين الشباب من االنحرافات الفكرية والسلوكية من وجهة نظر شرعية ،ألقيت في مدرسة إيل الثانوية الشاملة للبنين،
2016/11/20م

• مفهوم الحريّة الشخصية لدى الفتاة المسلمة :بين اإلسالم والليبرالية ،ألقيت في مدرسة بنات معان الثانوية المهنية،
2017/4/16م.
-

إعداد وعرض العديد من المحاضرات المحوسبة المتعلقة بمشروع توعية وتحصين الشباب من األمراض المنقولة جنسيا ً.
على طالب جامعة آل البيت ،وطالب عدّة مدارس ثانوية في محافظة المفرق.

-

إدارة وتقديم العديد من الندوات واألنشطة الثقافية ،التي يقيمها قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة الحسين بن طالل.

-

مشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

-

إلقاء دروس وعظية وإرشادية ورمضانية في المساجد.
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