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 5/5/2021 التاريخ

 

 محمد أحمد خلف العرمان 
 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريسية  :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد  :الرتبة األكاديمية

 / السامكعمان  1/1/1977 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 : األردنية  الجنسية

 بجانب جامعة الشرق األوسط / عمان األردن /  :العنوان

 0777998195 :رقم الهاتف

 Malerman@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 2012-2008 الفقه وأصوله دكتوراة
جامعة العلوم 

 اإلسالمية العالميه
 األردن

 2007-2005 الفقه وأصوله ماجستير
جامعة البلقاء 

 التطبيقية
 األردن

 األردن الجامعة األردنية 1999-1995 الفقه وأصوله بكالوريوس 
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ مساعد  سنة 2
جامعة الشرق 

 األوسط 

آلداب / قسم كلية ا

 العلوم األساسية 
 األردن 

 جامعة اإلسراء أستاذ مساعد سنة 6
كلية اآلداب/ قسم 

 العلوم األساسية
 األردن

 األردن - المدارس العمرية مدرس سنة 11

 األردن  مدرسة السامك مدرس سنوات 3

 

 
 

 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 
 

 اآلن-2013 ملتقى مبادرون الثقافي عضو هيئة إدارية 

 اآلن-2014 مجلس عشائر العجارمة رئيس لجنة الدعوة واإلرشاد 

 سامك لتحفيظ القرآن مركز ال المحافظة على القرآن الكريم  رئيس مركز                                   

 2000-2002 

 1999-1998 منتدى ناعور الثقافي عضو هيئة إدارية 

 عضو رابطة علماء األردن 

 عضو جمعية القبة الثقافية 
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 

 

 

 

 2007 المدارس العمرية   دورة استرتيجيات التدريس

 2006 المدارس العمرية    دورة الذكاء العاطفي

 2003 المدارس العمرية    دورة معلمين جدد

   2002  الجيش العربي العسكريةدورة التربية الوطنية والثقافة 

 2006 مركز إرث الثقافي  دورة لغة إنجليزية مستوى أول و ثاني

 2006 مركز إرث الثقافي     دورة كمبيوتر

 2001 جمعية المحافظة على القران الكريم دورة )متقدمة ( تالوة وتجويد أحكام القرآن الكريم

 2001 جمعية المحافظة على القران الكريم لكريمدورة ) مبتدئة ( تالوة وتجويد أحكام القرآن ا

 

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأثير ظاهرة االسالموفوبيا على العالقات العربية الدولية

 مقاصد الشريعة

 األحوال الشخصية

 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العربية

 اإلنجليزية

 

 
 

 

 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدوان عبدالرحمن باشا

 الدكتور أحمد خالد شكري

 


