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 السرية الذاتية

 البياانت الشخصية:  -1

 : حممد سعيد حوا االسم

 م 1965/ 5/ 17: اتريخ امليالد

 عمان، األردن  مكان اإلقامة:

 سورية   اجلنسية:

 متزوج احلالة االجتماعية:  

 00962795289876: رقم اهلاتف

 msaid@mutah.edu.jo  الربيد اإللكرتوين:

 mshawwa65@hotmail.com   

 املوقع اإللكرتوين:

https://academics.mutah.edu.jo/msaid/sitepages/Home.aspx 

 www.saidhawwa.com 

 املؤهالت العلمية:  -2
 م. 2014، يف ية ستاذ األرتبة   انل ❖
 م. 2006رتبة أستاذ مشارك، يف   انل ❖
م، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ختصص علوم احلديث النبوي الشريف، بتقدير  1996درجة الدكتوراه،    انل  ❖

 %(، وكان موضوع أطروحة الدكتوراه: منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل.  88مبعدل )و امتياز، 
ل الدين، ختصص احلديث النبوي الشريف  م، كلية الشريعة، اجلامعة األردنية، قسم أصو 1991درجة املاجستري،  انل ❖

و  امتياز،  بتقدير  ) مب وعلومه،  يف كتابه    92.7عدل  النقدية  داود  أيب  مقوالت  املاجستري:  رسالة  عنوان  وكان   ،)%
 السنن. 

 م، كلية الشريعة، اجلامعة األردنية، قسم أصول الدين، بتقدير امتياز. 1987،  سالبكالوريو حصل على شهادة  ❖
 . م1983مدارس اململكة األردنية اهلامشية، وانل الثانوية العامة تلقى التعليم الثانوي واإلعدادي يف  ❖

 اخلربات العملية:  -3
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 م، وحىت اآلن. 1998عمل مدرساً يف جامعة مؤتة، األردن، منذ عام  ❖
 . م2014 -2013شغل منصب مساعد عميد كلية الشريعة يف جامعة مؤتة  ❖
 . م 2009 -2008أصول الدين يف كلية الشريعة يف جامعة مؤتة، شغل منصب رئيس قسم  ❖
 م(. 1998 -1997عمل حماضراً غري متفرغ يف كلية الدعوة وأصول الدين، عمان، للعام الدراسي ) ❖
 م(. 1992/ 1/10–م  1991/ 1/6األوقاف األردنية، يف الفرتة ) وزارةعمل إماماً وخطيباً يف  ❖
 : ، منها رات العلمية شارك يف العديد من الندوات واملؤت  ❖

ابلتعاون بني كلية الشريعة يف جامعة مؤتة وكلية اإلهليات مؤمتر ظاهرة فوضى اإلفتاء، أببعادها الدينية واالجتماعية والسياسية،  -1
يف فتاوى العنف   أثر اخللل يف الفهم والنقدم، وقّدم حبثاً بعنوان: "2019 /9/ 16 – 14يف جامعة سكاراي اسطنبول، 

 ، ابالشرتاك مع الدكتور معاذ سعيد حوى. والتطرف"
"منهج إعداد م، وقدم حبثاً بعنوان: 2018/ 7/ 11-9جامعة مؤتة،  مؤمتر اخلطاب الديين ودوره يف تثبيت اهلوية الوطنية، -2

 الدعاة وأثره يف جتديد اخلطاب الديين". 
/ 7/ 19-17، جامعة مؤتة، واإلرهاب والعنف( أمنوذجامؤمتر دور كليات الشريعة يف حتقيق األمن اجملتمعي )التطرف  -3

 "دور كليات الشريعة يف بناء الشخصية املسلمة".م، وقدم حبثاً بعنوان: 2017
"االنتصار للرسول  م، وقدم ورقة حبثية بعنوان: 2013/ 5/ 6، جامعة مؤتة، وآلياهتا بني الواقع والطموح  مؤمتر نصرة النيب  -4

 "على ضوء سورة التحرمي. 
م، 2011/ 7/ 13 -11، ، جامعة مؤتة مؤمتر العنف اجملتمعي: ماهيته، وأسبابه، وسبل معاجلته يف ضوء الشريعة اإلسالمية -5

 "نظرة شرعية يف قضية العنف األسري". ورقة حبثية بعنوان: وقدم 
م، وقدم ورقة حبثية بعنوان: 2009/ 4/ 26، جامعة مؤتة، املواطنة الصاحلة بني الواقع والطموح ودورها يف هنضة األمة مؤمتر -6

 "بناء املواطن الصاحل". 
احلكم العقلي والشرعي والعادي، ، وقدم ورقة حبثية بعنوان: "2003، جامعة مؤتة، مؤمتر العقل ومكانته يف الشريعة اإلسالمية -7

 وجماالهتا".
"ما الذي  بعنوان: حبثية م، وقدم ورقة  1999/ 1/8 – 31/7، جامعة الزرقاء، مؤمتر تدريس علم الفقه اإلسالمي يف اجلامعات -8

 . نريده من طالب الشريعة فقهياً"
 شارك يف العديد من الربامج اإلعالمية:  ❖

 م(.2020 – 2019برانمج أنوار الصحابة، ستون حلقة، عرب اليوتيوب، يف شهر رمضان، الفرتة ) -
 م(.2020رب اليوتيوب، يف شهر رمضان )ثالثون حلقة، ع برانمج لعلهم يرشدون،  -
 دروس رسالة املسرتشدين، عرب اليوتيوب، حىت اآلن. -
 م(. 2009 –م 2006برانمج يف رحاب اإلسالم، اإلذاعة األردنية، الفرتة ) -
 م(. 2005 -م 2004برانمج اإلسالم وقضااي الشباب، إذاعة اململكة األردنية اهلامشة، الفرتة ) -
 اخلري، قناة اجملد. برانمج يدعون إىل  -

 والعديد من الربامج األخرى يف قناة بغداد، وقناة اقرأ، وقناة اجملد، وقناة الرسالة. 
 املواد اليت دّرسها يف املاجستري:  ❖
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 دراسات يف علوم احلديث.  -1
 دراسات يف علم العلل.  -2
 دراسات يف خمتلف احلديث.  -3
 أعالم احملدثني ومناهجهم.  -4
 صول الدين. النصوص يف أ هج البحث وحتقيق امن -5
 دراسات نصية يف كتب احلديث.  -6
 البكالوريوس:  اليت دّرسها يف  وادامل ❖
 الثقافة اإلسالمية.  -1
 علوم احلديث.  -2
 دراسات يف احلديث من الصحيحني.  -3
 دراسات يف احلديث من السنن.  -4
 ختريج احلديث النبوي الشريف.  -5
 أحاديث األحكام.  -6
 السرية النبوية.  -7
 احملدثني. مناهج  -8
 مناهج البحث وحتقيق النصوص.  -9

 علوم القران.  -10
 التالوة والتجويد.  -11
 اهلدي النبوي يف األدب والرقائق.  -12
 نظام األسرة يف اإلسالم.  -13
 (. 2(، ) 1العقيدة اإلسالمية ) -14

 :األحباث الكتب، واملقاالت، و  -4

 الكتب:

 النور املبني، عمان، األردن. ، كتاب مطبوع، دار 2020، "مقوالت أيب داود النقدية يف كتابه السنن"  ❖
 ، كتاب منشور على املوقع. 2020"، حنو منهٍج تطبيقي يف التخريج والنقد احلديثي" ❖
 ، كتاب مطبوع، دار النور املبني، عمان، األردن. 2019، "منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل"  ❖
 لى املوقع. م، كتاب منشور ع2019، "املقاصد األساسية يف علوم احلديث النقدية" ❖
 م، كتاب مطبوع، دار السالم، مصر. 2015، "الوجيز يف مبادئ اإلسالم"  ❖
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 م، كتاب مطبوع، دار السالم، مصر. 2012، "مبادئ اإلسالم"  ❖
 م، كتاب مطبوع، دار السالم، مصر. 2006،  "صناعة الشباب"  ❖
 األردن. كتاب مطبوع حمكم، دار الرازي، عمان،  م،2005،  "مستقبل الصراع على األرض املقدسة"  ❖
 . دراسات نظرية وتطبيقية يف العلل. خمطوط، حماضرات للطلبة ❖

 املقاالت: 

 . م(، صحيفة الرأي األردنية 2009/ 9 -م2008/  4، )"منهجية التعامل مع السنة النبوية" ❖
 صحيفة الرأي األردنية. م، 2009، رمضان، "أن أقيموا الدين"  ❖
 األردنية. صحيفة الرأي  م، 2008رمضان،  ،"مدرسة الصوم"  ❖
 صحيفة الدستور األردنية.  م،2007رمضان،   ،"وتزودوا"  ❖
 حتت اإلعداد. شرح رسالة املسرتشدين،  -"لعلهم يرشدون"  ❖

 :احملكمة األحباث

 Punishment of Apostasy"حّد الردة بني النفي واإلثبات"، نُشر ابللغة اإلجنليزية بعنوان: " ❖
Between Denial and Confirmation جملة ،"British journal of humanities 

and social sciences م، ابالشرتاك مع الدكتور حسن يوسف داري.  2021(، أاير/ 1، العدد )25، جملد 
م، جامعة األزهر، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  2020، "( عند اإلمام الرتمذي احلديث احلسن مصطلح )" ❖

 دمنهور(.   –)بنات  
 Prevention of Human Blood"عصمة الدم اإلنساين يف اإلسالم" نشر ابللغة اإلجنليزية بعنوان:  ❖

in Islam ، جملةBritish journal of humanities and social sciences ،  23جملد  ،
 م، ابالشرتاك مع الدكتور معاذ سعيد حوى. 2020

نشر ضمن مؤتر "ظاهرة فوضى اإلفتاء، أببعادها الدينية   ، العنف والتطرف""أثر اخللل يف الفهم والنقد يف فتاوى   ❖
  سكاراي اسطنبول، ابلتعاون بني كلية الشريعة يف جامعة مؤتة وكلية اإلهليات يف جامعة  واالجتماعية والسياسية"، 

 ابالشرتاك مع الدكتور معاذ سعيد حوى. م،  2019/ 9/ 16 – 14 املنعقد يف  
 . م، حوليات عني مشس2019، قواعد وآداب" –لداعية يف مواجهة حتدايت العصر "مقومات بناء ا ❖
الديين"  ❖ اخلطاب  جتديد  وأثره يف  الدعاة  إعداد  )اخلطاب  2018،  "منهج  مؤتر  الشريعة،  مؤتة، كلية  جامعة  م، 

 . الديين ودوره يف تثبيت اهلوية الوطنية( 
النقد   ❖ ميزان  املعازف يف  حترمي  مروايت  من  للدراسات  2018،  احلديث" "ما صحح  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  م، 

 اإلسالمية. 
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 م، حوليات عني مشس. 2018، "اآلاثر السلبية للرواايت الواهية والضعيفة يف الدعوة والوعظ" ❖
العلمية"  ❖ اإلنسانية  الشخصية  بناء  يف  الشريعة  الشريعة،  2017،  "دور كليات  مؤتة، كلية  جامعة  )دور  م،  مؤتر 

 التطرف واإلرهاب والعنف منوذجا(.  –يف حتقيق األمن اجملتمعي  كليات الشريعة 
 ، جملة إسالمية املعرفة. م2016، "منهج التعامل مع أحاديث الفنت واملستقبل" ❖
اليمان   ❖ بن  حذيفة  مروايت  على ضوء  اإلسالمية  األمة  الدراسات  م  "  ،2014"مستقبل  يف  األردنية  اجمللة   ،

 اإلسالمية.  
انقدة("  ❖ فقهية  حديثية  )دراسة  تقدمياً  املطر  بعذر  احلضر  يف  الصالتني  بني  للبحوث    م،2014،  "اجلمع  مؤتة 

 والدراسات. 
 حوليات عني مشس.  م، 2014، "أسباب نزول صدر سورة التحرمي )دراسة حديثية(" ❖
، اجمللة األردنية  )ابالشرتاك(   م، 2013،  ...("     )وعظنا رسول هللا :"دراسة نقدية يف حديث العرابض بن سارية  ❖

 يف الدراسات اإلسالمية. 
 م، مؤتة للبحوث والدراسات. 2012، "دراسة نقدية يف حديث: )املاء طهور ال ينجسه شيء(" ❖
 اإلسالمية. م، اجمللة األردنية يف الدراسات 2012، "التأصيل ملفهوم البدعة وأثره يف توحيد األمة" ❖
 م، )ابالشرتاك(، اجمللة األرنية يف الدراسات اإلسالمية. 2008، "املسارعة واملسابقة إىل اخلريات يف القرآن الكرمي" ❖
 م، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية. 2006،  التقليد يف األحكام الشرعية العملية"   " ❖
 والدراسات. م، مؤتة للبحوث  2006، مع يهود املدينة"  "عهود النيب  ❖
 م، مؤتة للبحوث والدراسات. 2005، "التحقيق يف أسباب إجالء بين قينقاع"  ❖
 ، دار الرازي، عّمان األردن. كتاب مطبوع حمكم ،م 2005  مستقبل الصراع على األرض املقدسة"،" ❖
م، جملة  2004،  "مناهج علماء اجلرح والتعديل يف مصطلح "اجملهول" وعالقته ابلوحدان: دراسة نظرية تطبيقية" ❖

 دراسات اجلامعة األردنية. 
 م، مؤتة للبحوث والدراسات. 2002، "الراوي اجملهول: مفهومه، أنواعه، أحكامه"  ❖
 بغداد.  –م، جملة كلية العلوم اإلسالمية  2001، "صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل وعالقتها أبصل اللغات" ❖

 

 االهتمامات:  -5
 علم مناهج احملدثني.  ❖
 . وعلم العلل احلديثيالنقد  ❖
 مناهج حبث.  ❖
 دراسات يف السرية النبوية.  ❖
 دراسات يف الفكر املعاصر. ❖
 دراسات يف التاريخ اإلسالمي.  ❖


