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 ذاتيةسيرة 
 

 
 د. أحمد داود محمد شحروري  :االسم الكامل

كلية الحقوق  :الكلية /القسم  
 جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن

   0795933567 : تلفون 
 فاكس:

 ahmadshahrori@hotmail.comالبريد اإللكتروني:   
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
   22/8/1962تاريخ الميالد: 

 األردنيةالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 جمهورية السودان ، أم درمان، جامعة القرآن الكريم، 1999 ،(التفسير وعلوم القرآندرجة الدكتوراة ) •
 األردن ، عمان، الجامعة األردنية،  1990 ،(التفسير وعلوم القرآندرجة الماجستير) •
 المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، إلسالميةالجامعة ا،  1985 ،(الفقه وأصوله ) سالبكالوريو درجة  •
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 .جمهورية السودان، أم درمان، جامعة القرآن الكريم ،دراسة موضوعية  –النبت والزرع في القرآن الكريم 
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 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 األردن ، جامعة الزيتونة األردنية، قسم القانون الخاص –كلية الحقوق  ستاذ مشاركأ •

 آلن ا - 2020تموز 
 األردن، جامعة الزيتونة األردنية، قسم القانون الخاص –كلية الحقوق ، )أ( مساعد أستاذ •

 2020تموز  -2018 
 األردن ، جامعة الزيتونة األردنية، قسم القانون الخاص –كلية الحقوق ، مساعد أستاذ •
 2018 -1999شباط،  •
 األردن ، جامعة الزيتونة األردنية، قسم القانون الخاص –كلية الحقوق ، محاضر متفرغ •

   1999شباط  – 1994أيلول 
 األردن   -كلية المجتمع العربي، عمان محاضر متفرغ،  •

             1987 
 
 هتمامات البحثية اال .5

 التفسير وعلوم القرآن 
 االقتصاد اإلسالمي

 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 .عضو الهيئة اإلدارية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم األردنية لعدة دورات 
 .ارجعضو هيئة علماء فلسطين في الخ 
  .على القرآن الكريم عضو لجنة اإلعجاز القرآني في جمعية المحافظة 
  عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين      
 .عمان-عضو هيئة عامة في جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية      

 عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي، مكتب األردن.  
 التكريمات والجوائز  .7

 الجهات اآلتية: دروع تذكارية من 
 إيطاليا –الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني  •
 تركيا –الهيئة المنظمة لمؤتمرات بديع الزمان النورسي  •
 األردن  –جمعية المحافظة على القرآن الكريم  •
 مكتب األردن  –رابطة األدب اإلسالمي  •
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 األردن   -إذاعة حياة إف إم  •
 قناة المجد الفضائية السعودية  •

 
 التدريسية  الخبرة .9

  
 البكالوريس  •
 
 : أسماء المساقات الدراسية          

 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية. (1
 ( 1األحوال الشخصية ) (2
 ( 2األحوال الشخصية ) (3
 أصول الفقه اإلسالمي (4
 الثقافة اإلسالمية (5
 علوم القرآن الكريم والحديث الشريف (6
 اإلعجاز القرآني (7
 التفسير  (8
 فقه المعامالت (9

 
 ى الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم( اإلشراف عل  .10

أم   –اإلشراف على أربع رسائل جامعية لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن في جامعة الجزيرة 
 . 2002درمان، نظام التعليم عن بعد، 

 
 عضوية اللجان   .11
 

 المحلية والعالمية •
 خارج هيئة علماء فلسطين في ال –عضو لجنة العالقات العامة  -

 
 الجامعية •

 جامعة الزيتونة األردنية. – عضو مجلس الجامعة ألكثر من دورة -
 لة واإلرشاد والتدريب ومتابعة الخريجين.عضو لجنة المعاد -
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 لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعليمية.  -
 لجنة ضمان الجودة.  -

 النشر العلمي .12
 

 األبحاث المنشورة والموعود بنشرها:           
، العلوم 4، المجلد  األردن  -، عمانللدراسات والبحوث العلميةمجلة الزيتونة الناجح، صفات الخطيب  •

 . 115ص -101ص، 2006(، حزيران 1اإلنسانية، العدد )
،  الثالث، العدد  27غزة، المجلد    –اإلسالم وتنمية رأس المال البشري، مجلة الجامعة اإلسالمية  •

 . 83ص  – 57ص
 –  97، ص، العدد الثاني27غزة، المجلد  –جلة الجامعة اإلسالمية سنة التغيير في القرآن الكريم، م  •

 . 115ص
  -اقتصاد المعرفة وأخالقيات األعمال من منظور إسالمي، المجلة العربية للجودة والتميز، عمان  •

 2019العدد األول لسنة   –األردن، موعود بنشره في المجلد الخامس 
 :الكتب          

 2012 –دار المأمون للطباعة والنشر  –ة منهجية دراس –كتاب تفسير المراغي  •
إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن )تأليف  –كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم  •

 .محكم –م 2010مجلدات، من منشورات جامعة الشارقة،   10مشترك( ، 
 . م2005، اشرون وموزعون دار المنهل نكتاب القصص القرآني )قصص األنبياء(، تأليف مشترك،  •
،  دار المنهل ناشرون وموزعون كتاب القصص القرآني )قصص غير األنبياء(، تأليف مشترك،  •

 . م2005
 م. 2005، دار المنهل ناشرون وموزعون كتاب إعجاز القرآن الكريم، تأليف مشترك،  •
 م. 2005، دار المنهل ناشرون وموزعون كتاب علوم القرآن الكريم، تأليف مشترك،  •

 المؤتمرات: 
المؤتمر العالمي السابع لبديع الزمان سعيد النورسي )ممارسة حياة إيمانية فاعلة في سالم ووئام في  •

تركيا، بحث بعنوان ماهية الحياة ومغزاها كما بينها  - عالم متعدد الثقافات من خالل رسائل النور(
 2004 - اإلمام بديع الزمان النورسي، بحث عالمي محكم

، بحث ريم والجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليومالقرآن الك •
 جمعية المحافظة على القرآن الكريم في األردن بين الواقع والطموح، باالشتراك مع د. أحمدبعنوان: 

، منشور ضمن بحوث مؤتمر: “”، الذي عقدته كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية شكري  خالد
 م.  24/4/2003و 23ة الشارقة، في بجامع
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 النشاطات الدعوية واألعمال التطوعية: .13
 1997إلى عام  1983األردن منذ عام  –خطيب جمعة في مساجد عمان   •
 حتى تاريخه  1997خطيب مسجد سيدنا علي التابع لجامعة الزيتونة األردنية منذ عام   •
 حتى تاريخه  2001منذ عام إمام مسجد سيدنا علي التابع لجامعة الزيتونة األردنية  •
ممارس في مجال العمل الخيري على صعيد تدريس طلبة الجامعات الفقراء وجمع الصدقات   •

 والزكاة في المجتمع المحلي. 
زيارات دعوية متكررة بمعدل زيارتين إلى ثالثة سنويا لدولة إيطاليا بدعوة من الجمعية الخيرية   •

 عة، وممارسة الدعوة في المدن اإليطالية المختلفة.لمناصرة الشعب الفلسطيني إللقاء خطب الجم
 إسبانيا.  –اللجنة الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني زيارات متكررة لمملكة إسبانيا بدعوة من  •

 الخبرة اإلعالمية  .14
مقدم برنامج )متن وسند(، قناة المجد الفضائية على مدى اثنتي عشرة حلقة، بواقع ساعة واحدة   •

 مباشرة. للحلقة على الهواء
 معد ومقدم برنامج ثمرات الصيام على قناة بغداد الفضائية.  •
معد ومقدم برنامج) مجالس الذكر( على قناة نورمينا الفضائية على مدى عشر حلقات بواقع   •

 ساعتين للحلقة الواحدة على الهواء مباشرة.
حلقة بواقع   معد ومقدم برنامج في رحاب عالم على قناة دليل الفضائية على مدى أربع عشرة •

 ساعة للحلقة. 
استضافات متفرقة في التلفزيون األردني واإلذاعة األردنية في برامج متعددة مثل: دين ودنيا، وفكر  •

 وحضارة، واللقاء المفتوح. 
 حلقات مسجلة في فضائية الفجر تحت عنوان )في ظالل آية(.  •
 ة لدورة برامجية.األردنية المحلي fmمعد ومقدم برنامج )فقه الدين( في إذاعة حياة •
 معد ومقدم برنامج )أحكام الدين( في إذاعة حياة لدورة برامجية.  •
 معد ومقدم برنامج) شرعنا حياة( في إذاعة حياة لدورتين برامجيتين. •
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 الدورات التدريبية  .15
 مقدم:
-12- 8إلى   2018-11-3اإلعجاز التشريعي وتطبيقاته في الفترة  –دورة اإلعجاز القرآني الثانية  •

 ، الجمعية األردنية إلعجاز القرآن والسنة 2018
إلى   2017-10-21ساعات تدريبية من  10 –أحكام الوصايا والمواريث في الشريعة اإلسالمية  •

 ، الجمعية األردنية إلعجاز القرآن والسنة. 18-11-2017
القرآن  دورات صيفية موسمية في اإلعجاز القرآني والتفسير عقدت في مراكز جمعية المحافظة على •

 الكريم.
 : مشارك      
، جامعة الزيتونة  2018/ 10/ 10 – 8ساعة تدريبية،  15بناء االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها،  •

 األردنية.
/ 2/  20  – 18ساعة تدريبية في الفترة  15دورة استراتيجيات التعليم والتعلم القائمة على البحوث،  •

 ، جامعة الزيتونة األردنية.2019
 

 نتاج األدبي والمنشورات الدعويةاإل  .16
عضو هيئة تحرير سابق مجلة الفرقان القرآنية الصادرة عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم في  •

 وناشر فيها. األردن
عضو سابق في هيئة تحرير في مجلة المروج الصادرة عن عمادة شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة  •

 األردنية وناشر فيها. 
 الت في جريدة الدستور األردنية بعنوان ثمرات الصيام.مجموعة مقا •
 مجموعة مقاالت متفرقة في صحف ومجالت أردنية مختلفة. •
 ديوان شعر مخطوط. •

 
 
 

 
 


