
 السرية الذاتية والعلمية
 

 أبو الويأمني موسى خالد  االسم: 

 اجلنسية: أردنية.    

 م.10/4/1957يف  الزرقاء-األردن  الوالدة:مكان وتاريخ  

 العلمية: أستاذ.الرتبة  

   المؤهالت العلمية.   

سنة  البلد اسم الجامعة التخصص المؤهل
 التخرج

 التقدير 

 جيد جدا   م79/1980 املدينة املنورة / السعودية اجلامعة اإلسالمية حديث نبوي ودراسات إسالمية  ليسانس 

 الدرجة الثانية م1985 باكستان-الهور  جامعة البنجاب دراسات إسالمية ماجستري

 ممتاز  م1995   السودان-املوردة  جامعة القرآن الكريم  حديث نبوي وعلومه  1دكتوراه 

 اإلسالمية بالوبور جامعة سالمية مناهج وتدريساإلالرتبية   2دكتوراه 

 

 _      م1998    باكستان- بالوبور

 

 والبحثية داخل األردن وخارجه والعلميةاخلربات العملية 

 التدريس   أ.          
 .اآلن-م15/9/2016 العربيةجامعة عمان -القانون /قسم الشريعة  كلية عضو هيئة تدريس رتبة أستاذ .1

- قسم القانون اخلاصقسم املناهج وطرق التدريس+ كلية القانون // العلوم الرتبوية والنفسيةكلية  /عضو هيئة تدريس رتبة أستاذ  .2

 م15/9/2016-م 9/6/2008 جامعة عمان العربية

-م15/9/2005العليا الدراسات الرتبوية العليا / جامعة عمان العربية للدراسات  كلية /أستاذ مشارك  عضو هيئة تدريس رتبة .3

 .م9/6/2008

كلية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا دولة اإلمارات  /أستاذ مشارك  عضو هيئة تدريس رتبة .4

 م.31/8/2005-م14/1/2003

اإلمارات  والتكنولوجيا دولةية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم أستاذ مساعد / كل عضو هيئة تدريس رتبة .5

 م.14/1/2003م إىل 27/8/2001
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م 1996هـ املوافق 1422-هـ  1417العربية السعودية من عام اململكة-املعلمني / الدمام  كلية /أستاذ مساعد  عضو هيئة تدريس رتبة .6

 م.2001 /8/  14إىل

 اإلدارية:املهام  .ب 

 ( 1/9/2016رئيس قسم الشريعة-.)اآلن 

 ( 1/9/2016عضو لجنة اإلدارة المالية لصندوق مساعدة الطالب الفقير في ج عمان العربية-.)اآلن 

  م.1/9/2015-م 1/9/2014رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 

  م  1/9/2015-م 1/9/2014العلوم التربوية والنفسية   1نائب عميد كلية 

 اإلشراف والتحكيم   ج.    
  دكتوراه  ما يزيد عن ثالثين أطروحةاإلشراف على. 

  ماجستير. ما يزيد عن عشرين رسالةاإلشراف على 

  (دكتوراه وماجستير)رسالة علمية  مشروعوخمسين مناقشة ما يزيد عن مئة. 

  (دكتوراه وماجستير)علمية  وخمسين رسالةمناقشة ما يزيد عن مئة. 

 (.دولية ؛ )كتب مقررة، أدلة معلمين، أبحاث ترقية، دراسات علمية وتربوية للنشر، جوائزتقييم، فحص، تحكيم 

 

 

 املؤهالت املسلكية + دورات

 التاريخ  جهة اإلصدار المدة المؤهل       

 م1975 وزارة األوقاف األردنية سنة إجازة بتالوة القرآن الكريم بقراءة حفص 

 احلديث(إجازة برواية الكتب الستة )أمهات 
 م1979 احملدث الشيخ/عبد الغفار حسن    _

 م1982  عمان-اليونسكومركز التطوير الرتبوي /  سنة اإلسالمية(تأهيل تربوي )دورة يف أساليب تدريس الرتبية  

 م1988 عمان –مركز التطوير /اليونسكو  سنة دورة( قياس وتقويم تربوي )

 تدريس، حاسوب،دورة برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس    / 

 وأخرى.  تدريب،

-املركز العربي للدراسات واالستشارات  ساعة 12

 عمان العربية للدراسات العليا  جامعة

14/10/2006 - 
2014 

 م2017أيلول  جامعة عمان العربية  / ساعات 3 يف الرسائل واألحباث اجلامعية   استخراج نسبة االستاللدورة برنامج 

    
 

 

 

 

 

 

 تاألحباث املنشورة يف اجملالت العلمية والرتبوية واملؤمترا /العلمياإلنتاج 
العدد  (2000) والدعوة،جملة جامعة األزهر بأسععطوك يلطة ولععو  الديخ  املنت.معايري احلكم على احلديث بالوضععم مخ ل    (1

 .51-11اجلزء األو  ص ص عشر،الثامخ 
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لو  الديخ     والتعديل.اجلانب األل قي يف عبارات وولفاظ اجلرح  (2 سطوك يلطة و العدد  (2001) والدعوة،جملة جامعة األزهر بأ

 .51-11اجلزء األو  ص ص عشر،التاسم 

 والتكنولوجطا،عة عجمان للعلوم جملة جام املذهيب.الرواة الذيخ ولرج الشطخان حديثهم مخ ولحاب الفرق بني املعايري والتسامح  (3

 . 314-281ص ص  الثالث،اجمللد الثامخ العدد ( 2003)

ومع م البطمي " انظطم مجعطة  الثقافة“ مؤمتر: منها.اجلانب التشعععريعي حلماية امسععع م للبطمة وانمطتها وسعععبل ا سعععتفادة   (4

 .5/5/2003-3/5/2003العني  –ولدقاء البطمة / اممارات العربطة املتحدة 

شريفة ووثره يف ادريس العقطدة    (5 سنة النبوية ال سات يف املناهج وطرق   امس مطة. امعجاز يف ال العدد ( 2006) القاهرة. التدريس،جملة درا

  .42-15ص ص  ،112

( 2006) عدن،جامعة  الرتبطة،جملة يلطات  النبوي.لصائص معلم الرتبطة امس مطة مستنبطة مخ آداب احملدثني يف ادريس احلديث     (6

  .42-15ص ص  ،112العدد 

العدد  (2006) بأسوان. جملة يلطة الرتبطة  األل قطة.مدى اضمخ يتاب الثقافة امس مطة ملرحلة التعلطم الثانوي الشامل يف األردن للقطم     (7

  احلادي والعشرون.

جملة يلطة الرتبطة بأسععوان جامعة جنوب الوادي  النبوية.دور الرتبطة امسعع مطة يف ارسععطجت ا تاهات والقطم البطمطة مخ منظور السععنة    (8

 العشرون.العدد  .(2006)

 القاهرة، واملعرفة،جملة القراءة  .األساسطةوثر البحث العلمي يف املناهج وطرق التدريس على النمو املهين لعضو هطمة التدريس يف إطار مهاراه  (9

 .186-170ص ص  والستون،الثاني  د( العد2007)

جامعة  –مؤمتر " دراسععات معالععرة يف السععنة النبوية "  واطويره:معايري بناء منهاج السععنة النبوية يف التعلطم اجلامعي ووسععالطب اقططمه  (10

 م. 16/4/2007-الريموك 

  147ص  123ص  والعشرون،( العدد الثاني 2007جملة الثقافة والتنمطة) النبوية.احلوار الفكري مم الطهود يف السرية  (11

 والعشرون،( العدد الثالث 2007) والتنمطة،جملة الثقافة  معايري بناء منهاج السنة النبوية يف التعلطم اجلامعي ووسالطب اقططمه واطويره. (12

 . 111ص 89ص 

الرتبطة  جملة يلطة األردن.اقططم دور املشرف الرتبوي يف حتقطق النمو املهين ملعلم الرتبطة امس مطة مخ وجهة نظر معلمي املبحث يف  (13

 (.4العدد احلادي والث ثون اجلزء )( 2007) مشس،جبامعة عني 

جملة يلطة الرتبطة  األردن.وثر استخدام ومناك اعزيز التعلم يف ا حتفاظ بتعلم وحدة السنة النبوية لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف  (14

   (.134العدد )( 2007) األزهر.جبامعة 

جملة يلطة  األساسطة.رجة مراعاة وحدات السنة النبوية يف يتاب العلوم امس مطة للمرحلة الثانوية يف األردن للعنالر  د (15

              (.31العدد )( 2007) مشس.الرتبطة جبامعة عني 

جملة احتاد  األردن.مسار وطروحات ديتوراه مناهج الرتبطة امس مطة وطرق ادريسها يف جامعة العربطة للدراسات العلطا يف  (16

 م2009الرابم واخلمسون يانون وو   ( العدد2009) العربطة.اجلامعات 

 ]جملةلتدريس يف جامعة عمان العربطة وثر احملاضرة املنهجطة يف اتاهات الطلبة حنو مساق الثقافة امس مطة واسرتااطجطة ا (17

  م[.2011وو   يانون-هع 1433حمرم  58احتاد اجلامعات العربطة العدد 
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نظرهم ومقرتحات  اجلامعطة مخ وجهةللمحاضرات  املكرتوني املصاحبجامعة عمان العربطة للتعلم  معطقات استخدام طلبة" (18

 .م2017( عام37) جملد 2احتاد اجلامعات العربطة العدد  "]جملةحلها

 املؤمتـــــــــــــــــــــرات
 مع مجعية الدراساتنظرية تدريس احلديث النبوي النصّي يف املرحلة اجلامعية املؤمتر الرابع لكلية الشريعة جبامعة الزرقاء األهلية بالتعاون .  1

 م[28/12/2001-25ال موافقهـ 1422شوال 13-11الفرتة ]نعقد يف ملوالبحوث اإلسالمية ا

وإلعالم البيئي " تنظيم مجعية أصــدقاء البيئة /  الثقافة“ مؤمتر: منها.اجلانب التشــريعي حلماية اإلســالم للبيئة وتنميتها وســبل االســتفادة  .2

 .5/5/2003-3/5/2003العني  –اإلمارات العربية املتحدة 

 .م25/7/2003-23ال زرقاءجامعة  األهلية تنظيمجامعة الزرقاء /  الشريعة اخلامس كليةمؤمتر  واهلزمية:السنن اإلهلية يف النصر  .3

-الريموك جامعة  –" الســـنة النبوية  دراســـات معاصـــرة يف مؤمتر " وتطويره:معايري بناء منهاج الســـنة النبوية يف التعليم اجلامعي وأســـاليب تقييمه  .4

 م. 16/4/2007

تنظيم  وتطبيقاهتا،مؤمتر االجتاهات املعاصرة يف الرتبية  الطلبة،اسرتاتيجيات وطرق تدريس حديثة يف تنمية التفكري اإلجيابي لدى  .5

 م.18/4/2012-17جامعة الطفيلة 

- 23م جامعة الطفيلة ،  مؤمتر الرتبية التحديات اجملتمعية ، تنظي   واقع العنف اجملتمعي بني الرتبية واردع اإلداري من منظور إسالمي .6

 م .25/4/2013

كلية  املعاصر،مؤمتر مقومات السلم االجتماعي قراءة إسالمية يف ضوء الواقع  اإلسالم،منظومة قيم األخالق السياسية من منظور  .7

 م .3/2014-1جامعة صالح الدين / أربيل   ، كردستان العراق   -اإلسالمية العلوم 

كلية العلوم الرتبوية / جامعة الزرقاء  املستقبلية،مؤمتر التجديدات الرتبوية والتحديات  جاذبة،املدرسة الرتبوية الذكية بيئة تعليمية  .8

 م.17/4/2014- 16الزرقاء / األردن  –األهلية 

-25  –العربية  عمانجامعة تنظيم قسم الشريعة / /اجلامعية للمرحلة النبويةاجتاهات حديثة يف تدريس علوم السنة  .9

 م.27/2017

مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية يف إجياد الشخصية البناءة  تنظيم املنتدى العاملي للوسطية باتعاون مع هيئة علماء العراق/  .10

 م.3/7/2018-2/  اسطنبول

 

 

 الكتب املنشورة

 م.1997-هـ1418( 1ط) –دار ابن عفان للنشر والتوزيع /اخلرب  –والتعديل أصول اجلرح  علم- 1

 م.1998 –هـ 1419( 1ابن اجلوزي للنشر والتوزيع / الدمام ط ) دار-اإلسالمية معْلم الثقافة -   2
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 م.2002–هـ 1423( 2ابن اجلوزي للنشر والتوزيع / الدمام ط ) دار-الرتبية اإلسالمية  أصول- 3

 م. 1999-هـ 1420( 1دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع / الدمام ط ) --التقييم الذاتي ملعلم الرتبية اإلسالمية  - 4

 الندوات الرتبوية 
  السعودية.ندوة بعنوان " التقييم الذاتي للمعلم " مسرح كلية املعلمني / الدمام /  –1

 هـ.22/11/1420الكل يةتنظيم جلنة اللقاءات الرتبوية التابع ملركز خدمة اجملتمع يف  

 مقر العني –/ قاعة املؤمترات  سكون فرنالفيديو  والتقويم عربيف القياس  ندوة-2

 م.2002" بناء البنود االختبارية وتقييمها وفق مستويات األهداف  بعنوان:  

 .والتكنولوجياتنظيم كلية الرتبية والعلوم األساسية بالتعاون مع مركز القياس والتقويم جبامعة عجمان للعلوم 

 العربية.جامعة عمان  التدريس /هيئة  ألعضاء-م 2014ثاني  التطرف. تشرين. موقف اإلسالم من 3

 م.2016هيئة التدريس جامعة عمان العربية .ندوة بعنوان : " اسرتاتيجيات وطرق حديثة يف التدريس اجلامعي" أعضاء4

 م.18/9/2018ندوة بعنوان  "منهج الرتبية يف القرآن والسنة النبوية"أعضاء وضيوف هيئة علماء العراق / عمان  
 

 تدريس املساقات
 

 أ .  التدريس     

 اآلن.  -1/9/2016 أستاذ دراسات عليا /كلية القانون / جامعة عمان العربية .1

 م.1/9/2016 –م 9/6/2008 كلية الدراسات الرتبوية والنفسية العليا / جامعة عمان العربيةأستاذ /  .2

 م.9/6/2008 -م15/9/2005أستاذ مشارك /  كلية الدراسات الرتبوية العليا / جامعة عمان العربية للدراسات العليا    .3

 م.31/8/2005 -م14/1/2003والتكنولوجيا دولة اإلمارات أستاذ مشارك / كلية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم   .4

 م .14/1/2003م إىل 27/8/2001أستاذ مساعد / كلية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  دولة اإلمارات   .5

 م.2001 /8/  14م إىل1996هـ  املوافق  1422-هـ  1417اململكة العربية السعودية من عام -أستاذ مساعد / كلية املعلمني / الدمام   .6

 

 

 

 

 

 
 / األردن  جامعة عّمان العربية

 الماجستير: كلية القانون/ دراسة معمقة 
 م2010-2005األردن  –جامعة عّمان العربية للدراسات العليا 

 اإلسالمية.مساقات العلوم اإلسالمية واإلشراف على الرسائل ذات الصلة بالسنة والشريعة والدراسات  :الدكتوراه    
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 اجتاهات معاصرة يف مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية( 1)

 ( حتليل كتب الرتبية اإلسالمية وأدلتها 3اإلسالمية )( حلقة يف طرق تدريس الرتبية 2)                

   التدريس.( حلقة يف اسرتاتيجيات وطرق 5التدريس )(    قضايا ومشكالت يف املناهج وطرق 4)                

 عامة.( مناهج وطرق تدريس 2) التعليم.(   تكنولوجيا 1) :الماجستير         

 متفرغ " غير“العالمية جامعة العلوم اإلسالمية                                              
 م.2011للعام  2التدريس /ف ( نظريات1) املاجستري:

 م2005 – 2001اإلمارات دولة  –جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  
 مساقات الدراسات اإلسالمية األول:القسم  البكالوريوس:  

 ( مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية5( الثقافة اإلسالمية )4النبوية ) ة( السري3( العقيدة اإلسالمية )2( احلديث النبوي وعلومه )1) 

 عبادات.( فقه 7( التفسري التحليلي)6)    

 العربية.( طرق تدريس اللغة 2( طرق تدريس الرتبية اإلسالمية )1مساقات املناهج وطرق التدريس ) الثاني:القسم   

 العربية.( التدريب امليداني لطلبة الرتبية اإلسالمية واللغة 3)                                              

 م2001-م1996السعودية  – في الدمامكلية المعلمين 
 .3 ،2 ،1( احلديث النبوي وعلومه مستوى 1مساقات الدراسات اإلسالمية ) األول:القسم  البكالوريوس:

 اإلسالمي. د( االقتصا3( الثقافة اإلسالمية )2)

  القرآنية.( التدريب امليداني لطلبة الدراسات اإلسالمية والدراسات 2( أصول الرتبية اإلسالمية )1) الرتبوية:املساقات  :الثانيلقسم 
 

 األنشطة واملشاركات وخدمة اجملتمع

 جامعة زجنبار حالياً(. )نواةم  1999 – 1997عضو جلنة تأسيس وتشغيل كلية الرتبية بزجنبار  -1

 م.1998-1997 السعوديةرئيس جلنة البحوث خارج الكلية التابعة ملركز خدمة اجملتمع / كلية املعلمني /الدمام  -2

 م1998 –1997  / اململكة العربية السعودية / الدمام   عضو جلنة التأديب يف كلية املعلمني  -3

 م.1999-م1998  دية / الدمام  اململكة العربية السعو /عضو جلنة تثقيف متعاون مع مركز مكافحة املخدرات  -4

 م2001/2002الرتبية والعلوم األساسية  كلية-والتكنولوجياعضو جلنة التقويم املركزية / جامعة عجمان للعلوم  -5
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