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 مراد شحاده شكيب يوسف
 
 الشخصية المعلومات

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
 

 هيئة تدريس عضو  المسمى الوظيفي:

 مشاركأستاذ  الرتبة األكاديمية:

 28/10/1980األردن،  ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني الجنسية:

 الزرقاء.المملكة االردنية الهاشمية,  العنوان:

 00962795412049 رقم الهاتف:

 m.yousef@aau.edu.jo:  نيالبريد اإللكترو

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد الجامعة سنة الحصول عليها  التخصص الدقيق الدرجة

 2012 الحديث الشريف وعلومه دكتوراه

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية
 ردناأل

 ردناأل جامعة آل البيت 2005 وعلومهالحديث الشريف  ماجستير

 ردناأل جامعة البلقاء التطبيقية 2002 الدعوة وأصول الدين بكالوريوس
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة االكاديمية الرتبة مدة العمل

26/2/2022  

 حتى االن 

 

 األردن كلية الشريعة  ربيةعجامعة عمان ال شاركأستاذ م

10/9/2013-

6/7/2021 
 األردن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية طيبة/منسق جامعة  شاركأستاذ م

 األردن  مدرس   كالة الغوث الدوليةو مدرس 8/8/2006

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد المؤسسة مدة العمل

   

 األردن  امام وخطيب  2003-2010

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 األبحاث المنشورة

 

 السنة اسم المجلة عنوان البحث
ترتيب 

 الباحث
Volume, 

Issue, Pages 

دراية أحاديث ســــــــــــــ ر المرأ  د   
 محرم عند أهل ألحديث  ال قهاء

ـــــــة  ـــــــدراســـــــــــــــــــــات كــلــي ال
اإلســــــــــــــ ميــــــة  ا  هر 

 الشريف

2017 1 2535-146 

تبســــو رســــوهللا ع يــــل  ع علي  
 ســـــــلو  اـــــــحك  دراســـــــة حدي ية 

 تحليلية

ـــــــدراســـــــــــــــــــــات  ـــــــة ال كــلــي
اإلســــــــــــــ ميــــــة  ا  هر 

 بدمنهور

2018 1 2357-
0962 
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أحاديث في الســــــــــــــحر دراســـــــــــــــة 
 حدي ية تأييلية

 5423-133 1 2017 كلية التربية ك ر الشيخ 

اإلمـــام النو م عمـــا  ـــد إجـــا ـــات 
يشـــكل في يـــحي  مســـلو دراســـة 

 نقدية تحليلية

-1110 1 2018 طنطا -كلية التربية 
1237 

كلية الشـــــــريعة ال امعة  دراسة مواوعيةالسؤاهللا النبوم 
 اإلس مية 

2012 2  

 راءات في منهج الحـــــــاف  اب  
 ح ر في كتاب بلوغ المرام 

  2 2011 كلية الشريعة   هولندا

 

  المؤتمرات      

 هـ1435/ رجب-15 من طيبة جامعة / التعليمية الخدمات مؤتمر -1

 هـــ1440 المنورة المدينة طيبة، جامعة السنة، في اإلعجاز/ عجوة مؤتمر -2

 العملية: البيانات

 .2018-2013 من ، اإلنسانية والعلوم داباآل كلية / اإلسالمية الدراسات قسم مقررات منسق -1

 2020-2018 من ، المنورة المدينة طيبة جامعة مشارك/ أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو -2

 فصول ثالثة مدار على جزئي دوام الشريعة كلية في تدريسية هيئة عضو – العربية عمان جامعة في العمل - 3

 دراسية.

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 . عمان / الشريف الحديث جمعية عضو 1
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  الجامعة في اللجان عضوية

 

 

  

 العام

 الدراسي

 مستوى على اللجان

 الجامعة

  القسم مستوى على اللجان الكلية مستوى على اللجان

2022- 

  اآلن حتى

 العلمي البحث لجنة

 

  والترقية التعيين لجنة

 

  

  الكلية مجلس

 الشريعة قسم مجلس

  اإلسالمية والدراسات

  الترقية لجنة

 التحقيق لجنة

  الثقافية اللجنة

  الطلبة تأديب لجنة

  االلكتروني التعليم لجنة

  الجودة ضمان لجنة

 العلمي البحث لجنة

  العليا الدراسات لجنة

 الجامعية الكفاءة امتحان لجنة

  والمشاريع المبادرات لجنة

 الترقية لجنة

  االلكتروني الموقع لجنة

  الطلبة تأديب لجنة

  االلكتروني التعليم لجنة

  الجودة ضمان لجنة

  العلمي البحث لجنة

  العليا الدراسات لجنة

 البرامج فعالية قياس لجنة

  التعليمية

 الكفاءة امتحان لجنة

  الجامعية

 والتطوير التدريب لجنة

  التدريس هيئة العضاء
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 بها التحق التي التدريبية الدورات

 

 

 م2013 الجامعي، التدريس هيئة عضة وأدوار مسؤوليات -1

 م2014 ، التقارير كتابة في التميز -2

 م2013 ، الفكرية الملكية -3

 م.2010 أكسس البيانات قواعد -4

 م.2013 الطالب، حول المتمحور التعليم -5

 م.2014 عام اإلنجاز، ملف التقويم في حديثة اتجاهات -6

 

 

 اللغات

 العربية اللغة

 االنجليزية اللغة

 

  :أخرى نشاطات

 

 األردنية األوقاف بوزارة الدينية والدروس محاضرات القاء -1

 المنورة. بالمدين الفكر، ندوة برنامج الكريم، القرآن إذاعة في علمية ولقاءات محاضرات إلقاء -2

 النبوية. والسنة الشريفة الحديثب المتعلقة العلمية المحاضرات من بعدد المشاركة -3

 . والديني العلمي التراث كتب تحقيق في المشاركة -4
 

 العليا الدراسات طلبة على افاإلشر

 

 2020-2018 عام من ، الشريف الحديث تخصص / طيبة جامعة في ماجستير رسائل ومناقشة اإلشراف

 :المعرفون

 

 00962777427041  العكايلة سلطان الدكتور

 

 00962796975226       العجين علي الدكتور

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
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