
   : أمني موسى خالد أبوالوي .االسم 
 : أردنية  جلنسيةا

 : أســــــــــــــتاذ . الرتبة األكادميية
 : عضو هيئة تدريس / تدريس وإشراف على طلبة الدراسات العليا العمل 

 م6/5/2008 :تاريخ احلصول على الرتبة
 السودان . –م جامعة القرآن الكرمي . املوردة 1995السنة  النبوية وعلومها / علم اجلرح والتعديل  (1كتوراه : )د  

 : الدراسات اإلسالمية وأصول الدين  :  السنة النبوية وعلومها .       التخصص العام
 السنة  النبوية وعلومها / علم اجلرح والتعديل .  التخصص الدقيق  

 ابكستان .  –م جامعة هباولبور 1998ية اإلسالمية مناهج وتدريس (  الرتب2دكتوراه : )
 الرتبية / مناهج وتدريس   . التخصص العام :
 : مناهج الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها  .  التخصص الدقيق

 اخلربات التدريسية:
 االن. –م 14/3/2020العربية جامعة عمان -عضو هيئة تدريس رتبة أستاذ كلية الشريعة  .1

 اآلن.-م15/9/2016العربية جامعة عمان -عضو هيئة تدريس رتبة أستاذ كلية القانون /قسم الشريعة  .2

جامعة -قسم املناهج وطرق التدريس+ كلية القانون /قسم القانون اخلاص / العلوم الرتبوية والنفسيةكلية  /عضو هيئة تدريس رتبة أستاذ  .3

 م15/9/2016-م 9/6/2008 عمان العربية

-م15/9/2005العليا الدراسات الرتبوية العليا / جامعة عمان العربية للدراسات  كلية /أستاذ مشارك  تدريس رتبة عضو هيئة .4

 .م9/6/2008

-م14/1/2003كلية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا دولة اإلمارات  /أستاذ مشارك  عضو هيئة تدريس رتبة .5

 م.31/8/2005

م 27/8/2001أستاذ مساعد / كلية الرتبية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا دولة اإلمارات  ئة تدريس رتبةعضو هي .6

 م.14/1/2003إىل 

م 1996هـ املوافق 1422-هـ  1417اململكة العربية السعودية من عام-أستاذ مساعد / كلية املعلمني / الدمام  عضو هيئة تدريس رتبة .7

 م.2001 /8/  14إىل

 
 



 ب . املهام اإلدارية:

  اآلن. –م 14/3/2020عميد كلية الشريعة 

 ( م13/3/2020 -1/9/2016رئيس قسم الشريعة/ كلية القانون 

 ( 1/9/2016عضو جلنة اإلدارة املالية لصندوق مساعدة الطالب الفقري يف ج عمان العربية-.)اآلن 

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

  م  1/9/2015-م 1/9/2014العلوم الرتبوية والنفسية   1انئب عميد كلية 

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

  ما يزيد عن عشرين رسالة ماجستري.اإلشراف على 

  تري(.رسالة علمية )دكتوراه وماجس مشروعمناقشة ما يزيد عن مئة ومخسني 

 .)مناقشة ما يزيد عن مئة ومخسني رسالة علمية )دكتوراه وماجستري 

 .)تقييم، فحص، حتكيم؛ )كتب مقررة، أدلة معلمني، أحباث ترقية، دراسات علمية وتربوية للنشر، جوائز دولية 

 عشرون حبثًا .واحد وعدد البحوث املنشورة واملقبولة للنشر :  
 عشرة حبوث "أوراق".: مؤمترات دولية وإقليمية يفاملنشورة  واألوراق عدد البحوث

 aabu_lawi@hotmail.comالربيد اإللكرتوين : 
   00962 /0799024000 - 426اهلاتف : مكتب فرعي 

     00962796210610حممول 
 

mailto:aabu_lawi@hotmail.com

