دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 2022/3/25.

د .عبد هللا طه محمد أبو شاور
المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس جامعة عمان العربية /األردن

الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانهاّ -1984/1/13 :عمان

الجنسية :األردنية
العنوان :جبل النرص /عمان-األردن
رقم الهاتف+96279-724-9014 :

البريد اإللكترونيatmsh.shwar@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة

التخصص الدقيق

دكتوراه

عقيدة

ماجستي

عقيدة

بكالوريوس

أصول الدين

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

2017- 2015
2011 - 2008
2006 - 2003

الجامعة األردنية

األردن

الجامعة األردنية

األردن

جامعة الزرقاء األهلية

األردن

(من-الى)
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

الفصل األول 2019-2018م

أستاذ مساعد

الجامعة األردنية

أصول دين/كلية الشريعة

األردن

الفصل األول 2020-2019م

أستاذ مساعد

الجامعة األردنية

أصول دين/كلية الشريعة

األردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

2022 - 2006

إمام

وزارة األوقاف

عمان األولى

األردن

**

مدير العالقات العامة

وزارة الثقافة

جمعية منار الثقافة

األردن
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون

العنوان

المجلة

العدد

د .عبدهللا طه محمد
ابوشاور

التأويل الباطني
وأثره على الفرق
في العالم اإلسالمي
عرض ونقد”.

المجلة
األردنية
في
الدراسات
اإلسالمية

4

(بالترتيب)

سنة النشر

2018

المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

المؤتمر

البلد/المدينة

التاريخ

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

د.عبدهللا طه محمد أبوشاور

العنوان

الناشر

وحدة الوجود ن
بي األديان
الوضعية والفكر اإلسالم
وحكم اإلسالم منها"

دار المسيرة

الطبعة
االولى
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

عضو جمعية إحياء ر
الياث.
عضو نف رابطة علماء األردن.
نائب رئيس جمعية منار الثقافة.
ن
ال ر
مشف العام عىل مركز تحفيظ القران التابع لوزارة األوقاف ف مسجد الهجرة من سنة 2017-2003م

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

-

-

-

-

-

-

-

ن
الكيى ،ر
التعاون بجدة نف جامع ول العهد من جمادى األول ال جمادى اآلخرة 1425هجرية.
والت نظمها المكتب
الدورة العلمية ر
اإليجان" ،جمعية الكتاب والسنة ،بتاري خ  2013 /3/5م
دورة " التغيي
ر
ً
معا لمكافحة الفكر المتطرف ،وزارة األوقاف ومركز الحياة  /راصد 2017/3/27-25 ،م
ن
المدربي ،وزارة األوقاف ومركز الحياة /راصد
تطوير الرسالة المؤثرة واعداد
المناظرات والوصول المجتمع ،وزارة األوقاف ومركز الحياة /راصد
دورة نف الخطابة وفن اللقاء.
دورة نف االتصال والتواصل.
ن
اليافعي.
دورة نف التعامل مع

-

دورة نف العنف المجتمع.

-

دورة التعامل مع اإلساءة.

-

-

دورة التعامل مع الحاسوب.
دورة نف التالوة والتجويد نف المستويات الثالث من وزارة األوقاف.

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
معا لمكافحة الفكر المتطرف  -2018 -جمعية منار الثقافة
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

ن
الباطت وأثره عىل الفرق نف العالم
بحث محكم من المجلة األردنية نف الدراسات اإلسالمية نف جامعة آل البيت ،بعنوان" :التأويل
اإلسالم عرض ونقد”.

2017م

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

العربية (اللغة األم)
ن
اإلنجليية (مقبول)

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

إجازة قراءة القران الكريم برواية حفص عن عاصم.

االشراف على تحفيظ القرآن الكريم
دورات التوعية والتمكين المجتمعي

امام وخطيب نف مسجد النرص الكبي شهر  2021/6م ال اآلن
امام وخطيب نف مسجد الهجرة من  2006م  2017-م.
حاصل عىل سند نف عدة متون علمية ومجاز فيها.
معد حلقات تلفزيونية واذاعية نف عدة قضايا دينية واجتماعية.
مقدم برامج تلفزيونية
ن
ن
ر
حاصل عىل شهادات ف جميع التخصصات الشعية ف دورة جدة عام  2004م
حاصل عىل سند برواية حفص عاصم و برواية شعبة عن عاصم.
حاصل عدة روايات وقراءات نف القران الكريم.

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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