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 ة والمهنية:البيانات األكاديمي -2

 :جمال التخصص (أ
  الشريعة اإلسالمية : الرئيس التخصص  -
 الشريف وعلومه .النبوّي التخصص الفرعي: احلديث  -

 املؤهالت العلمية :  (ب
 تاريخ التخرج التقدير الجامعة / البلد لتخصص الدرجة العلمية

 م.9/6/1993   مشرف جدا  جامعة الزيتونة / تونس    احلديث الشريف وعلومه      الدكتوراه

 م.28/6/1988 حسن جدا      جامعة الزيتونة / تونس    احلديث الشريف وعلومه      املاجستري

 م.14/6/1984 قريب من احلسن   كلية الزيتونة / تونس    الفقه والسياسة الشرعية    البكالوريوس
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 م.1998 األردن،
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  العلميةالخبرات : 
 المناصب والرتب األكاديمية :

 الفرتة الزمنية                  املكان               الوظيفة                  

 م1993-م1992          ألردنية                  مدرس                   اجلامعة ا

 م1995-م1993مدرس                   معهد القضاء الشرعي/سلطنة ُعَمان         

 م.1997-م1995             ة الريموك                   حماضر متفرغ         جامع

 م2001 -م1997            موك                 أستاذ مساعد            جامعة الري 

 م.2015 -م  2001            معة الريموك                أستاذ مشارك           جا

 م وحىت اآلن2015                      جامعة الريموك      أستاذ                  

 المناصب اإلدارية :

 مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك .

 
 الخبرة في التعليم :       

 : المساقات التي درستها 

 مرحلة البكالوريوس : -

 .علوم احلديث 
 .املدخل إىل السنة وعلومها 
 .السرية النبوية 
 .اخللفاء الراشدون 
 /1حديث. 
 /2حديث. 



 .حديث حتليلي 
 .حديث موضوعي 
 ث األحكام.شرح أحادي 
 .مناهج حمدثني 
 .ختريج األحاديث النبوية 
 .علم اجلرح والتعديل 
 .علم رجال احلديث 
 .الثقافة اإلسالمية 
 .نظام األسرة يف اإلسالم 

 
 :مستوى الدراسات العليا 

 مرحلة الماجستير: -

 .  دراسات يف علم تاريخ الرواة 
 دراسات يف علم مصطلح احلديث 
 .دراسات يف علل احلديث 
 ألسانيد .دراسة ا 
 اجلرح والتعديل 
 مرحلة الدكتوراه : -

 . مباحث يف العلل 
 . دراسات متقدمة يف مناهج احملدثني 
 . االجتاهات الفقهية عند احملدثني 
 . دراسات متقدمة يف احلديث املوضوعي 
 دراسات يف خمتلف احلديث 

 : اإلشراف على رسائل الطالب 

 اإلشراف على الرسائل
 أشرفت على عشرات الرسائل منها:



 :ملرحلة املاجستري 
 وية يف اهلجرة النبوية إىل املدينة املنورة .اجلوانب الرتب .1
 أثر تفريد التعليم على التحصيل عند طالب األول ثانوي يف مادة الرتبية اإلسالمية . .2
 النظام التعليمي يف بالد الشام يف القرن الثالث عشر اهلجري . .3
 اإلمام عبد القادر اجليالين وأثره يف الفكر الرتبوي . .4
 ء اهلل احلسىن يف الرتغيب والرتهيب .اجلوانب الرتبوية ألمسا .5
 الرتبية املعرفية لألطفال يف اإلسالم دراسة تربوية . .6
 أثر الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية املستقلة . .7
 اآلثار الرتبوية ألمساء اهلل احلسىن يف الرتغيب والرتهيب . .8
 الرفق وآثاره الرتبوية يف اإلسالم . .9
 اإلسالم.احملبة وأثارها الرتبوية يف  .10

 :ملرحلة الدكتوراه 
 التفرُّد أحكامه وآثاره على الراوي واملروي. .1
 الوصف بالغفلة عند احملدثني دراسة نظرية تطبيقية . .2
 األحاديث النبوية الواردة يف الوقائع الفلكية دراسة موضوعية نقدية . .3
 األحاديث املرفوعة يف القراءات غري املتواترة : مجع ودراسة . .4
 دراسة مقارنة مع السنن الثالثة. -رائب يف سنن ابن ماجهاألحاديث الغ .5
 دراسة مقارنة.-تقدير اإلنسان يف ضوء السنة النبوية والنظريات احلديثة .6
 انفرادات احلافظ ابن حجر العسقالين يف علم مصطلح احلديث. .7
 مدلول مصطلح " ال حيتج به" عند أيب حامت دراسة تطبيقية يف الكتب الستة. .8
 دراسة تطبيقية يف الكتب الستة.-باحلديث عند احملدثنيبيان احلديث  .9

 دراسة وصفية حتليلية.-مقدمات كتب علوم الرواة .10
 فقه اإلمام ابن ماجه يف سننه من خالل ترامجه. .11
 ثقافة ابن السبكي وأثرها على النقد احلديثي. .12
 ، دراسة نقدية.املرويات املتكلَّم فيها يف أصول املسائل اليت بُنيت عليها مباحث علوم القرآن .13
 العون اإلنساين يف ضوء السنة النبوية وتطبيقاته املعاصرة، دراسة موضوعية. .14
 جهود ابن دقيفق العيد يف خدمة احلديث الشريف. .15
 مراعاة الشضعور اإلنساين يف السنة النبوية. .16



علم مصطلح احلديث؛ نشأته وتطوره حىت هناية القرن التاسع اهلجري، )دراسة تارخيية  .17
 (.حتليلية

كتاب حياة حممد لألستاذ حممد حسني هيكل، دراسة نقدية من منظور كتابات احملدثني  .18
 للسرية.

  العلميةرسائل  مناقشةالمشاركة في: 

 ناقشت عشرات الرسائل منها:
 :ملرحلة املاجستري 

 أحاديث الصرب على فقد البنات والبنني عند احلافظ ابو يوسف الشامي الصاحلي . .1
 ند اإلمام النسائي يف سننه الصغرى .الصناعة احلديثية ع .2
 األحاديث النبوية الشريفة الواردة يف الوقاية من الفواحش ختريج ودراسة. .3
 األحاديث الواردة يف قريش مجع ودراسة وحتليل . .4
 األحاديث الواردة يف القيم االقتصادية دراسة  وحتليل . .5
 األحاديث الواردة يف القيم امللحة الكربى ختريج ودراسة . .6
 مرويات اإلمام جعفر الصادق يف الكتب التسعة مجع وتوثيق ودراسة . .7
 منهج اإلمام السيوطي يف كتابه الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة . .8
 الصناعة احلديثية يف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب احلنبلي . .9

 تعارض اجلرح والتعديل وأثره يف احلكم على احلديث . .10
 اديث الواردة يف التغذية .األح .11
 منهج احلافظ عبد الرمحن بن امحد احلنبلي يف كتابه جامع العلوم واحلكم دراسة حتليلية . .12
 األحاديث الواردة يف الغرية يف الكتب التسعة دراسة وختريج . .13
 الصناعة احلديثية عند ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم . .14
 عة مجع وختريج ودراسة .مرويات سعيد ابن يسار يف الكتب التس .15
 مرويات وهب بن منبه يف الكتب اخلمسة ومسندي أمحد والدارمي . .16
 مرويات زيد بن ثابت يف الكتب التسعة . .17
 مباحث علوم احلديث املشرتكة بني احملديثنواألصوليني . .18
 اإلمام حيىي بن معني ومنهجه يف إعالل الروايات . .19
 وتصنيفا  ودراسة  . األحاديث النبوية الواردة يف الرخص مجعا   .20
 األحاديث النبوية الواردة يف السالمة العامة مجعا  وتصنيفا  ودراسة  . .21



 

 :ملرحلة الدكتوراه 
 أحكام اإلمام النسائي احلديثية قي السنن الكربى .1
دراسة مقارنة  –املشكل واملختلف يف كتايب خمتلف احلديث البن قتيبة ومشكل اآلثار للطحاوي  .2

 . -املشرتكة ونقد وعرض للقضايا 
ظاهرة اختالف النقل عن أئمة احلديث يف مسائل علم املصطلح دراسة نظرية تطبيقية عن اإلمام  .3

 أمحد بن حنبل .
 ت نفي مساع التابعني من الصحابة.نفي السماع عند احملدثني ودراسة تطبيقية حلاال .4
 تغليق تعليق جامع اإلمام الرتمذي إىل أول أبواب النكاح . .5
 دراسة حديثية مقارنة . –ي يف التنمية السياسية املنهج النبو  .6
 . -دراسة ونقد  –املرويات املسندة يف كتاب تاريخ املدينة املنورة للمحدث ابن شّبه البصري  .7
 قرائن التعليل عند نقاد احلديث ومدى تطبيقها يف كتاب علل احلديث للرازي . .8
 قيام احلضارات واهنيارها من منظور السنة النبوية . .9

 واة الفقهاء وأثرهم يف رواية احلديث ونقده .الر  .10
 منهج اإلمام ابن برََّجان يف تفسريه . .11
 اللحن وأثره على الراوي واملروي . .12
 منهج اإلمام البخاري يف اختيار مرويات عبد امللك بن جريج يف كتابه اجلامع الصحيح . .13
 املوضوعية يف فكر احملدثني . .14
 النيب صلى اهلل عليه وسلم ) دراسة موضوعية ( .األحاديث الواردة يف األمراء يف عهد  .15
 النقد احلديثي عن اإلمام ابن جرير الطربي . .16
 دراسة موضوعية . –استقاللية األمة اإلسالمية يف ضوء السنة النبوية  .17
 منهج الصحابة يف حتمل احلديث وأدائه وأثره يف احلديث . .18
 ة تطبيقية " .سرب الروايات وأثره يف احلكم على الرواة " دراسة نقدي .19
 دراسة نظرية تطبيقية.-دخول حديث يف حديث .20
 الرتاجم املعلَّة. .21
 مدرسة احلديث يف خراسان. .22
 هـ( من رجال الكتب الستة.748الرواة الذين جّهلهم الذهيب )ت .23
 تواريخ البلدان؛ املنهج واحملتوى وأثرها يف الرواية وعلوم احلديث. .24



 عرض ونقد. نظرية االصطالح عند احملدثني؛ .25
 لطعون املعاصرة املوجهة للصحيحني وجهود العلماء يف التصدي هلا.ا .26
 االنضباط يف ضوء السنة النبوية. .27
 جهود شيخ اإلسالم البلقيين يف احلديث الشريف وعلومه. .28
 إنسانية الرتبية اإلسالمية ودالالهتا الرتبوية. .29
 .-دراسة حديثية موضوعية –خلق الوفاء وأبعاده االجتماعية  .30
 .-دراسة نظرية وتطبيقية يف الكتب الستة –عند احملدثني  "شيخمصطلح " .31
 الصحة العضوية والنفسية للرواة دراسة حديثية نقدية. .32
 .-دراسة موضوعية –منهج القرآن الكرمي يف التثبت  .33
 مدرسة احلديث النبوي الشريف يف فلسطني من الفتح اإلسالمي حىت هناية القرن اخلامس. .34
 .-دراسة حديثية تأصيلية –وبناؤه العقل املسلم املعاصر أزمته  .35
 .-دراسة مقارنة–منهج تربية املعاقني من منظور إسالمي  .36
 .-دراسة تأصيلية تطبيقية–احلديث التحليلي  .37
 .-مجع ودراسة –موارد مغلطاي يف كتاب إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  .38

 : االهتمامات البحثية 

 .)احلديث الشريف وعلومه ) العلل، مناهج احملدثني، اجلرح والتعديل 
 .املخطوطات اإلسالمية 

 :المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية و الدولية 

املشاركة ببحث "اإلمام مالك احملدث الناقد" يف امللتقى الدويل للمذهب املالكي املوسوم بـ " االجتاه  .1
 م.2016/  5/  3 – 2د بوالية عني الدفلى يف اجلزائر بتاريخ احلديثي يف املذهب املالكي" املنعق

حضور مؤمتر العلمي الدويل الرابع بعنوان " الوقف على البحث العلمي وأثره يف الشهود احلضاري"  .2
 م. 2016 /3/  3 – 2واملنعقد يف كلية الشريعة يف جامعة آل البيت بتاريخ 

 م.23/12/2013-22ة الريموك،حضور مؤمتر مقاصد وتطبيقاهتا املعاصرة،جامع .3
 م.13/11/2013-12جامعة الريموك،-حضور مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي .4
املشاركة يف مؤمتر "دور الدراسات اإلسالمية يف اجملتمع العوملي" ببحث عنوانه: اجملتمع العوملي وأثره يف  .5

 م.23/12/2010-21تايلند،-األسرة



ر للصحيحني ؛ حنو منهجية علمية للتعامل مع الصحيحني، اجلامعة األردنية حضور مؤمتر االنتصا .6
 م.15/7/2010-14بالتعاون مع مجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث،

 م .2004حضور ومناقشة يف مؤمتر اإلسالم واملسلمون يف القرن احلادي والعشرين ، عمَّان  .7
 م . 2003والبيئة  حضور ومناقشة يف مؤمتر االجتهاد يف قضايا الصحة .8
" اإلمام عبد القادر اجليالين ودوره اإلصالحي " ، للمؤمتر العاملي للدعوة والطرق  بحثاملشاركة ب .9

 م .2002الصوفية ، ماليزيا 
  الندوات العلمية :الملتقيات و المشاركة في 

ة، واملنعقد يف كلية املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ: فهم احلديث النبوي يف ضوء املقاصد الشرعي .1
 م.2016 /3/  22الشريعة يف جامعة آل البيت بتاريخ 

املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ: كتاب تقريب التهذيب وأثره يف الدراسات احلديثية، واملنعقد يف   .2
 م.2016 /8/  15كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية، بتاريخ 

م بــ: املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ: علم العلل؛ مشكالته وآفاقه املشاركة يف امللتقى العلمي املوسو  .3
 م.13/8/2014البحثية، اجلامعة األردنية، 

 م.18/11/2014املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ: ترقية احلديث الضعيف، اجلامعة األردنية،  .4
على احلديث النبوي الشريف، جامعة العلوم املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ: احلكم اآليل  .5

 م.11/11/2014اإلسالمية العاملية، عمَّان، األردن، 
اليت عقدت بعنوان األردن يف احلديث الشريف والسنة النبويةـ املشاركة يف امللتقى العلمي املوسوم بــ:  .6

 م.26/6/2002مجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث،
 م.2002ة املوسومة بــ: التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، جامعة الريموك، املشاركة يف الندوة العلمي .7

 عــضـويــة اللجـان
 . رئيس جلنة الندوات واحملاضرات ، كلية الشريعة ، جامعة الريموك 
 . عضو يف جلنة التحقيق يف كلية الشريعة ،، كلية الشريعة ، جامعة الريموك 
 شريعة ، جامعة الريموك .عضو يف جلنة اجلدول الدراسي،كلية ال 
 .عضو يف جلنة احملاضرات والندوات ، جامعة الريموك 
 . عضو يف جلنة شؤون املسجد ، جامعة الريموك 
 .  عضو يف جلنة قضايا الطلبة واإلرشاد األكادميي، كلية الشريعة ، جامعة الريموك 
 .ممثل الكلية يف جملس اجلامعة 
 شريعة، جامعة الريموك.ممثل قسم أصول الدين .يف جملس كلية ال 



 .ممثل للكلّية يف جملس البحث العلمي يف جامعة الريموك 
 .عضو يف جلنة حتقيق طلبة الدراسات العليا يف عمادة البحث العلمي ؛ جامعة الريموك 

 وورش العمل الدورات
 م.2015م/APA 2014باعتماد أسلوب  ورشة أساليب توثيق املعلومات .1
 م.2015م/2014ورشة بناء املساقات احملوسبة  .2
 .2015م/2014ورشة إعداد ملف املساق  .3
 م.2015م/2014ية ورشة ثقافة اجلودة اجلامع .4
 م.2015م/E-Learning 2014ورشة التعلُّم اإللكرتوين  .5
 .2012/2013ورشة اسرتاتيجيات اإلدراك والتفكري يف التعلُّم والتعليم  .6
 م.E-Learning 18/11-22/11-2012ورشة التعلُّم اإللكرتوين  .7
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 اإلنتاج الـعلــمي
 الكتب والمؤلفات: –أ 

تري( ، مطبوع بدار عمار حممد عبد الرمحن الطوالبة، اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه )رسالة ماجس .1
 م .1998،األردن،

حممد عبد الرمحن الطوالبة،احلافظ املزي ، والتخريج يف كتابه حتفة األشراف ، مطبوع بدار  .2
 م.1998عمار،األردن،

 م.1995احلديث،طبع مبعهد القضاء الشرعي،سلطنة عمان، حممد عبد الرمحن الطوالبة،علوم .3
يق كتاب اإلفادة مبا جاء يف املرض والعيادة البن حجر حممد عبد الرمحن الطوالبة،دراسة وحتق .4

 اهليتمي.
 حممد عبد الرمحن الطوالبة،ترتيب رجال تاريخ بغداد /جملد . .5
 حممد عبد الرمحن الطوالبة،معجم الكىن من تاريخ بغداد/جملد . .6
 حممد عبد الرمحن الطوالبة،معجم مصنفات األعالم للزركلي/جملدان . .7



 م يف أربعة 2016عمان األردن –لسلة احلديث النبوي الصادرة عن دار املنهل االستكتاب يف مشروع س
 حماور كٌل منها يف كتاب على النحو اآليت:

 
 مشائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم. .8
 مناقب الصحابة رضي اهلل عنهم. .9

 املرأة يف اإلسالم. .10
  التواضع واألخّوة. .11

 ب ـ األبحاث في المجالت العلمية :

 جامعة جملة أحباث الريموك، اجملهول عند النسائي يف السنن الكربى، ن الطوالبة،حممد عبد الرمح .1
 م.1997م،1998( ،2عدد) ،(14لريموك،األردن، جملد)ا

دراسة تطبيقية يف سننه الكربى،جملة  –حممد عبد الرمحن الطوالبة،منهج النسائي يف الكالم على الرواة  .2
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حممد عبد الرمحن الطوالبة،تعقبات احلافظ الذهيب يف ميزان االعتدال على كتاب الضعفاء واملرتوكني  .3
 م.2000(،2(،عدد)16لإلمام ابن اجلوزي،أحباثالريموك،جامعةالريموك،األردن، جملد)

وسف املزي،مركز حبوث حممد عبد الرمحن الطوالبة،األحاديث الصحاح الغرائب،ختريج عبد الرمحن بن ي .4
 م.2000السنة والسرية،جامعة قطر،

 .م2001رة،جامعة آل البيت،األردن ،حممد عبد الرمحن الطوالبة،من أخرج هلم البخاري مقرونني،جملةاملنا .5
حممد عبد الرمحن الطوالبة، شبه املقرون من الرواة يف صحيح اإلمام البخاري، جملة مؤتة للبحوث  .6

 م.2001والدراسات،األردن،
حممد عبد الرمحن الطوالبة،مفهوم العلة عند احملدثني، قبل للنشر يف جملة املنارة ،جامعة آل البيت،األردن،  .7

 م .2004عام  1العدد  10م ، ونشر يف اجمللد 2003
حممد عبد الرمحن الطوالبة،رسالة يف حتقيق القول بأن الشهداء أحياء يف الدنيا البن كمال باشا ،دراسة  .8

 م.2005عام  3العدد  11شر يف جملة املنارة،جامعة آل البيت، األردن،اجمللد وحتقيق، ون
حممد عبد الرمحن الطوالبة، الرواة الذين تكّلم عليهم النسائي يف الضعفاء واملرتوكني وخرّج هلم يف السنن  .9

 م.2006( 1( العدد )2، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ، آل البيت ، األردن ، اجملّلد )
حممد عبد الرمحن الطوالبة،أفلح بن سعيد األنصاري ، وحديثه يف القوم الذين يروحون يف سخط  .10

 م.2007( 1( العدد )3اهلل ، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ، آل البيت، األردن ، اجمللد )



بالنصب يف الصحيحني فايز عبد الفتاح  أبو عمري و حممد عبد الرمحن الطوالبة ، الرواة املتهمون  .11
 م.2008( 3( العدد )4، اجمللة األردنية يف الدراسات السالمية ، جامعة آل البيت ، األردن ، اجمللد )

فايز عبد الفتاح أبو عمري وحممد عبد الرمحن الطوالبة ، حديث أم ورقة يف إمامة املرأة الصالة  .12
 م.2008( 3( العدد )5اجمللد )دراسة ونقد ، جملة جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية ، 

حممد حممود علي الطوالبة وحممد عبد الرمحن الطوالبة ، حكم صالة اجلماعة يف ضوء األحاديث  .13
( 5النبوية دراسة حديثيه فقهية ، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ، آل البيت ، األردن اجمللد )

 م.2009( 3العدد )
الرمحن الطوالبة ، ليث بن أيب سليم و مروياته يف الكتب الستة حممد عوده احلوري ، حممد عبد  .14

، عام  25السنة  81، دراسة نقدية ، ، نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، الكويت ، العدد 
 م .2010

حممد عوده احلوري وحممد عبد الرمحن الطوالبة ، األحاديث اليت يوردها البخاري يف تراجم  .15
، ونشر يف اجمللة األردنية يف الدراسات السالمية  وتعليق  أن يصرّح بكوهنا أحاديث مجعاألبواب من غري

 م .2010عام  4عدد  6، آل البيت ، األردن ، اجمللد 
حممد عبد الرمحن الطوالبة،الشفاعة بني الناس يف الدنيا وتطبيقاهتا يف السنة النبوية ،اجمللة األردنية  .16

 م.2013( 9( العدد )2البيت، األردن ، اجمللد ) يف الدراسات اإلسالمية ، آل
حممد عبد الرمحن الطوالبة،الرواة املبدعون يف الضعفاء الصغري للبخاري  ، جملة اجلامعة  .17

 م.2014( 2( العدد )22غزة ، اجمللد )-اإلسالمية
دراسات حممد عبد الرمحن الطوالبة،رحالت اإلمام الطرباين وآثارها العلمية ، ، جملة الشريعة وال .18

 .م2016(106العدد)ية ، جامعة الكويت ، اإلسالم
حممد عبد الرمحن الطوالبة،النساء اجملهوالت وروايتهن يف السنن األربعة ، ، جملة جامعة القصيم  .19

 م.24/2/2015العلمية )العلوم الشرعية(مقبول للنشر بتاريخ 
امعة األردنية،مقبول للنشر حممد عبد الرمحن الطوالبة، شيخات ابن عساكر  ، جملة دراسات اجل .20

 م.6/1/2015بتاريخ 
 المعرفون :

 أ.د. حممد علي قاسم العمري / عميد كلية الشريعة يف جامعة الريموك االردنية -1
 00962791431501جوال: 

 أ.د عبد الناصر موسى أبو البصل / رئيس جامعة العلوم اإلسالمية األردنية سابقا -2



 00962795280009جوال: 
 عطا عميد كلية الشريعة/ يف جامعة ال البيت األردنيةأ.د أنس أبو  -3

 00962775607171جوال: 
 تم بحمد اهلل تعالى


