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 م 1980 /11 /28 -إربد   -تاريخ ومكان الوالدة : األردن 

 2الحالة اإلجتماعية : متزوج ، عدد األبناء : 

 الشهادات :

 م 2012األردن  -دكتوراه التفسير وعلوم القرآن الكريم جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  -
 م  2006األردن  -ماجستير "أصول الدين" جامعة اليرموك  -
 م  2003األردن  -" أصول الدين " جامعة آل البيت  بكالوريوس -
 

 الرتبة العلمية :

 م2016عربية في أستاذ مساعد وقد منحت هذه الرتبة جامعة عمان ال -
 :والعملية الخبرة األكاديمية 

جامعة  –والدراسات االسالمية م الشريعة قس – شريعةأستاذ مساعد ، كلية العضو هيئة تدريس برتبة  -
 الى اآلن . 2020منذ بداية العام عمان العربية 

منذ عام جامعة عمان العربية  –م الشريعة قس –أستاذ مساعد ، كلية القانون عضو هيئة تدريس برتبة  -
 .2019الى  2016

 2021-2020ممثل كلية الشريعة في مجلس جامعة عمان العربية للعام  -
عضو لجنة دراسة طلب اعتماد خاص لتخصص الشريعة المطروح في كلية المجتمع العربي في جامعة  -

 البلقاء التطبيقية / مشكلة من قبل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي . 



 .2021-2020و  2020-2019للعامين عضو مجلس ضمان الجودة األعلى في الجامعة   -

-2018والفصل الصيفي للعام   2018-2017للفصل الدراسي الصيفي رئيس قسم الشريعة بالوكالة  -
2019  . 

 . 2018-2017وكذلك للعام   2020-2019ونائبا لرئيس القسم للعام مقرر قسم الشريعة  -
 . 2018-2017للعام  ممثل قسم الشريعة في مجلس كلية القانون في جامعة عمان العربية -
المختص في تعليم وتدريب وتدريس مساقات التالوة والحفظ  في قسم الشريعة للوصول بهم إلى مرحلة  -

 االتقان . 
مناسبات النزول ، القرآن الكريم تدوينه التفسير التحليلي  ، علوم القرآن الكريم،   تدريس المساقات التالية : -

ية ، علوم الحديث ، فقه القضاء وطرق االثبات قراءات في السيرة النبو  اإلعجاز القرآني ،  ورواياته ،
الشرعي ، فقه االحوال الشخصية )الميراث والوصية ( ،قراءات في كتب السنة النبوية، ، علم األديان 

أصول التربية االسالمية . نظام . ( 3-2-1المقارن ، فقه العقوبات في االسالم ، التالوة والحفظ )
  دولية في اإلسالم ، علم أصول الفقه )مصادر التشريع االسالمي ( .العالقات ال الحكم في اإلسالم .

 اللجان على مستوى الجامعة :  -

 عضو مجلس ضمان الجودة األعلى في الجامعة  . -
 .عضو اللجنة التأديبية للطلبة على مستوى الجامعة  -
 عضو لجنة إعداد الدليل األكاديمي الشامل للجامعة . -
 من مثل: لجامعة المعتمدة في اعداد بعض السياسات واالجراءات لجان إلرئيس وعضو في عدة  -

استبانة تحقق العدالة  ،  وتكافؤ الفرص  وإجراءاتها . سياسة االستالم والتسليم  واجاءاتها سياسة العدالة 
 ...  وتكافؤ الفرص

. المنعقد في جامعة  عضو في لجان المؤتمر الدولي  : الدراسات اإلسالمية بين اإلسالم والمعاصرة -
 .  27/4/2017-25عمان العربية بين 

 
 :  الشريعة وقسمها االكاديمي كليةعلى مستوى  اللجان -

 رئاسة اللجان اآلتية :
   لجنة ضمان الجودة

 لجنة الخطط الدراسية 
 لجنة المكتبة

 لجنة الموقع االلكتروني
 لجنة التعليم االلكتروني



 التعليميةلجنة قياس فاعلية البرامج 
 لجنة معادلة المواد

 لجنة تطوير االعمال
 
 اللجان التالية :  عضو -

 لجنة امتحان الكفاءة الجامعية

 لجنة التخطيط االستراتيجي

 لجنة ادارة المخاطر

 لجنة شؤون الطلبة

 لجنة التعيين والترقية

 لجنة الدراسات العليا

 لجنة البحث العلمي

 لجنة تأديب الطلبة

 لجنة التحقيق

 لجنة االمتحانات

 النتاج العلمي :

المجلة االردنية للعلوم بحث منشور  في  "المرأة وقضايا اللجوء السياسي في الشريعة االسالمية " -
 2020   1العدد  24، المجلد ، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  التطبيقية

مجلة بحث  مقبول للنشر في  في القرآن -عليهما السالم-" فقه القضاء" في قصص داود وسليمان  -
 م6/7/2020عدد الشريعة والقانون الجامعة االردنية بتاريخ الجامعة االردنية . "  " دراسات

فع من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يش} قراءة اجتماعية لقول هللا تعالى : "  -
الجامعة اإلسالمية للدراسات مجّلة [ " . بحث منشور  في 85]النساء{ شفاعة سيئة يكن له كفل منها

االصدار االول صفحة  28، المجلد   1/2020، بتاريخ  غزة االسالمية )عقيدة، تفسير، حديث(
194-209  . 



للعلوم مجّلة جامعة الشارقة منشور في بحث " المفردة القرآنية وأثرها في توجيه التفسير العلمي "  -
 م 2018ديسمبر  /العدد الثاني  /الخامس عشرالمجلد : اإلسالمية  لدراسات الشرعية وا

وهو ورقة نقاشّية قدمت في المؤتمر الدولي " فتنة الفهم الخاطئ للعقوبات الواردة في القرآن الكريم  "  -
، الذي عقد في جامعة عمان   مؤتمر الدراسات اإلسالمية بين اإلسالم والمعاصرةالمحّكم والمطبوع : 

 ، والمطبوع في مجلد خاص .  م 27/4/2017-25العربية بين 
جمع ودراسة في ضوء اللغة واألثر  " تفسير اآليات الكونية عند ابن عاشور في التحرير والتنوير " -

 والعلوم الحديثة ، وهي رسالة دكتوراه من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  وكان ممن ناقشها : 
 أ. د  زغلول النجار .

 أبحاث تحت اإلنشاء  :
 أثر علوم اللغة في دفع موهم االختالف والتناقض في القرآن الكريم .  -
 وجهودهم العلمية  المكفوفون المفسرون  -

 :  االخرى واالمتيازات المؤهالت  -
 حافظ للقرآن الكريم كامال غيبا .   -
إجازة في مع  عليه وسلم برواية حفص عن عاصم حاصل على إسناد غيبي  متصل بالرسول صلى هللا -

 القراءة واإلقراء بها .
مثل مسابقة الماهر  ية متعددة في حفظ القرآن الكريم ممثال للمملكة األردنية الهاشمية في مسابقات دول -

 بالقرآن المقامة في جدة للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ، ومسابقة األقصى الدولية المقامة في غزة
 

 الدورات التدريبية : 

 ضمان جودة البرامج االكاديمية  -
 انظمة وتعليمات. -
 ادارة الصف -
 جائزة الجامعة الخضراء  -
 حاضنة االعمال -
 اعداد ملف المساق  -
 االرشاد االكاديمي -
 مناهج البحث العلمي والتحليل االحصائي  -
 التقويم التربوي وقياس تعلم الطالب  -
 تطوير المناهج والخطط الدراسية  -



 بوابات االلكترونية . التعليم االلكتروني وال -
 االتصال الفعال مع الجمهور.  -
 . تطوير المهارات السلوكية والشخصية  -

 العنوان  : 

   775958088/00962الهاتف الشخصي رقم  :    -إربد  -األردن  

 البريد االلكتروني :

   ababneh@aau.edu.jo-Ahmad 

  ahmadababneh74@yahoo.com  

 

mailto:Ahmad-ababneh@aau.edu.jo
mailto:ahmadababneh74@yahoo.com

