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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 
 

 عماد عبد الكريم سليم الخصاونهد. :  االسم

 م13/10/1973تاريخ الميـــالد: 
 : األردن ـ  اربد.  مكان الميـــالد

 أردني. :الجنسية

 : متزوج .   الحالة االجتماعية
 المؤهالت العلمية حسب تسلسل الحصول عليها :

 
الدرجة 
 الجامعية

 الدراسة لنيل المؤهلمدة 
 التخصص الدقيق

 الجامعة/البلد تاريخ التخرج

 إلى من

جامعة صدام للعلوم  م    1995 اللغة العربية وعلوم القرآن م1995 م1991 بكالوريوس
 اإلسالمية، العراق

جامعة صدام للعلوم  م 1997 علوم القرآن/ تفسري م1997 م1995 ماجستير  
 اإلسالمية، العراق

العلوم اإلسالمية  م2001 فلسفة يف أصول الدين م2001 م1999 كتوراهد
 جامعة بغداد

 
 .االمام العز بن عبد السالم ومنهجه في التفسير   :عنوان رسالة الماجستير 
 . (سورة الحج: دراسة تحليلية) : عنوان رسالة الدكتوراه
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 م.23/9/2002  * تاريخ التعيين في جامعة آل البيت:
  واألقدمية التي تم فيها التعيين في جامعة آل البيت: محاضًرا متفرًغاالرتبة. 

 م17/10/2004: تاريخب مساعدأستاذ  الترقية الى. 

  :م. 24/1/2011الرتبة الحالية أستاذ مشارك بتاريخ 

 : الخبرة األكاديمية )مع ذكر الرتبة( التي عمل فيها قبل وبعد تعيينه في جامعة آل البيت 

 
الرتبة 

 اديميةاألك

 تاريخ الحصول عليها
الجامعة التي 
منحته تلك 
 الرتبة

مكانها 
 / البلد

 المدة التي أمضاها في الرتبة

 اليوم
الشهر   
 السنة

 إلى من

 حماضر متفرغ
 

 م2002 9 23
 

 م17/10/2004 م23/9/2002 األردن جامعة آل البيت

 م2004 10 17 أستاذ مساعد
 

 24/1/2011 م17/10/2004 األردن جامعة آل البيت

 إلى اآلن  24/1/2011 األردن جامعة آل البيت 2011 1 24 أستاذ مشارك

 
 ية غير األكاديمية إن وجدت :لالخبرات العم 
 

 الجهة التي عمل فيها الوظيفة
 البلد

 المدة الزمنية

 إلى من

 2002 1999 االردن وزارة الرتبية والتعليم مدرس 

عتماد/ وزارة التعليم هيئة اال عضو جلنة االعتماد
 العايل

 2010 2008 االردن

 اإلنتاج العلمي: 
 البحوث

الـممن،  -(، مجلة بحوث جامعـة تعـزالرباط دراسة تفسيرية)ر بعنوانمنشو بحث  .1
 .، مساعد على هذا البحث أستاذ إلىوقد حولت 

الســـنن اإللهيـــة فـــي اليـــرآن الكـــريم ودورهـــا فـــي استشــــرا  ر بعنـــوان ) منشـــو بحـــث  .2
 .األردن -جامعة آل البيت، والدراساتبحوث المنارة لل(، مجلة المستيبل
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(، المجلـة منهج اليرآن الكريم في عرض آيات االحكام) ر بعنـوان منشو بحث  .3
 األردنمة في الدراسات اإلسالممة، جامعة آل البيت.

عناية اإلمام ابـن عبـد البـر بـاليرآن الكـريم وعلومـه فـي بحث منشور بعنـوان) .4
( المجلـة األردنمـة فـي الدراسـات اإلسـالممة، جامعـة واالسـتذكاركتابيه التمهيد 

 آل البيت.

 ةية في الشريعوالخدم المجاالت اإلنتاجيةتحسين منطليات بحث مقبول للنشر ) .5
  جامعة ال البيت. –( مجلة المنار اإلسالمية

( مجلــة منهجيــة اليــرآن فــي اإلصــالش حــال للمشــكالت االجتماعيــةمقبــول للنشــر )بحــث  .6
 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالممة. جامعة

جامعة الشارقة  مجلة( العمليات االجتماعية في اليرآن الكريم )بحث مقبول للنشر  .7

 .الشرعية والقانونيةللعلوم 

 :البحوث المنشورة 
الرباط دراسة تفسيرية ، مجلة بحوث ، جامعة تعز، سلسلة اآلداب  -1

 م.2005العدد السادس والعلوم االنسانمة،  مجلد 
عنامة اإلمام ابن عبد البر بالقرآن الكريم وعلومه في كتابمه التلميذ  -2

واإلستذكار، المجلة األردنمة في الدراسات اإلسالممة، جامعة آل البيت، 
 م.2008هـــ، آذار 1429(، ربمع األول 1(  العدد)4المجلد)

ردنمة في الدراسات األ منهج القرآن الكريم في عرض آمات االحكام، -3
أ(، جمادى األولى \2( العدد)5اإلسالممة، جامعة آل البيت، المجلد)

 م. 2009ه، امار  1430
منطلقات تحسين المجاالت االنتاجمة والخدممة في الشريعة  -4

االسالممة) مشترك مع الدكتور علي الرواحنة ،مجلة المنارة للبحوث 
البيت ، المجلد السادس عشر جامعة آل -الشريعة والقانون  -والدراسات

 م.2010ه ، كانون أول 1432(، محرم 6العدد)
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السنن اإللهمة في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل )  -5
 -مشترك مع خضر ابراهمم قزق(، مجلة المنارة للبحوث والدراسات

جامعة آل البيت، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، -الشريعة والقانون 
 م2009ه، أيلول 1430ان رمض

 -المواد التي ادرسها: 

 المدخل إلى علوم القرآن والسنة
 اإلسالم والقضاما المعاصرة

 الثقافة اإلسالممة
 حاضر العالم اإلسالمي

 علوم القرآن الكريم
 1-تفسير 
 2-تفسير 

 تفسير آمات األحكام
 القصص القرآني

 التفسير الموضوعي
 السيرة النبومة

 ادر الدراسات اإلسالممةأساليب البحث ومص

 المؤتمرات والندوات: 

 جمعمة المحافظة على القرآن الكريم. -دين الوسطمة اإلسالم. مؤتمر 1
المعهـــد العـــالي للفكـــر  -مشـــكالت البحـــث العلمـــي فـــي الدراســـات اإلســـالممة –.  مـــؤتمر2

 اإلسالمي.
 :الدورات 

  دورات مختلفة في الحاسوب 
 ريس.دتأهيل أعضاء هيئة الت 

 مم االلكتروني عبر االنترنت.التعل 

 .إعداد االختبارات وتحليل النتائج 

 .طرق التدريس الجامعي الحديث 
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 دورة في القماس والتقومم 

 :اللجان 

 م2010-2009للعام  عضو مجلس جامعة آل البيت 

  اصول الدينعضو في قسم. 

 .رئمس مجلس القسم 

 .رئمس لجنة الدراسات العلما في القسم 

 عضو في مجلس الكلمة. 

 . عضو في لجنة االمتحانات 

 .عضو في لجنة المكتبة 

 .عضو في لجنة البحث العلمي 

 عضو في لجنة التحقيق في قضاما الطلبة. 

 عضو لجنة االعتماد العام والخاص 

 أعمال إدارية: 

 الى االن ( -1/9/2015نائب عميد عمادة الدراسات العليا جامعة ال البيت) 

 .2011 -2010، 2010 – 2009، الدين أصولرئيس قسم  

 الرسائل التي أشرفت عليها. 

 .(عالقة القرآن بالكتب اآللهمة السابقة: دراسة موضوعمةرسالة ماجستير بعنوان )  .1

 .(تفسيريةدراسة : لعب الدور في القرآن الكريمرسالة ماجستير بعنوان )  .2

 .( استشراف المستقبل من منظور قرآنيرسالة ماجستير بعنوان )  .3

 قشتها.الرسائل التي نا 

 ( رسالة ماجستير في جامعة ال البيت.30ناقشت أكثر )
 0777410055الهاتف: 
 d.emad90@yahoo.comاالمميل:


