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 ذاتيةالسيرة ال
 

 
 موسى محمد أحمد الخطيب :االسم الكامل

/كلية اآلدابقسم العلوم األساسية  :الكلية /القسم  
   .: جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردنالمدينة، البلد الجامعة،
      0772181815تلفون: 
     ــــــــــــ  فاكس:

 dr.mousakhateeb@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
   م.1973/ 1/7تاريخ الميالد: 

 األردنيةالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 عّمان.، األردن،  األردنية الجامعة، م2008 ،(السياسة الشرعّية في القضاء الشرعيدرجة الدكتوراة )

 الجامعة األردنية ، األردن، عّمان.، م2001 ،(عيالسياسة الشرعّية في القضاء الشر درجة الماجستير)    
 جامعة صدام للعلوم اإلسالمية، العراق، بغداد.، م1997 ،(الفقه وأصولهس )و درجة البكالوري    

 
 إطروحة الدكتوراة .3

 الجامعة األردنية ، األردن، عّمان. ،دعاوى حقوق الطفل )دراسة تطبيقية في المحاكم الشرعّية األردنية(
 

 ات الوظيفيةالخبر  .4
 

 الرتب األكاديمية
 جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن، قسم العلوم األساسية ، أستاذ مساعد.   
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 المناصب األكاديمية
 1/3ــــ  2019/ 10/ 1 ، الفترةجامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن ،رئيس قسم العلوم األساسية /

 م.2022
 
 هتمامات البحثيةاال .5

 األحوال الشخصية.  ــــ
 ــــ السياسة الشرعّية.

 ـــــ القضايا اإلسالمية المعاصرة.
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 ـــــــــــــــــــــ

 
 التكريمات والجوائز .7

 ــــ المركز اإلنساني لرعاية الحيوان.
 ــــ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

 )سبانا(.ــــ جمعية حماية الحيوان 
 ـــــ جائزة الحسن للشباب.

 ـــــ جائزة تحدي القراءة العربي / دبي.
 (/ جامعة الزيتونة األردنية.ABETـــــ شهادة االعتماد األمريكية )

 
 الزمالة والمنح الدراسية .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

  ال يوجد.
  
 سو البكالوري 
 
 الثقافة اإلسالمية. ـــــــ        
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 ـــــــ علوم القرآن والحديث.
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 ال يوجد.
 

 المنح  .11
الواقع المعيشي لالجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء األردنية )محاولة للكشف عن محرضات           
 دينار.(  5300 ) ،األردنية جامعة الزيتونة، م2021، لعودة( البقاء وا

 
  ختراعبراءات اال  .12

 ال يوجد.
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
م ولغاية 2018/ 9/ 16من  جامعة الزيتونة األردنية عضو مجلس قسم العلوم األساسية / -

 اآلن.
/ 3/ 1م ولغاية 2019/ 10/ 1جامعة الزيتونة األردنية من  عضو مجلس كلية اآلداب/ -

 م.2022
/  10/ 1من  جامعة الزيتونة األردنيةعضو لجنة قضايا الطلبة / عمادة شؤون الطلبة/  -

 م.2022/ 3/ 1م ولغاية 2019
عضو لجنة اعتماد تخصص القضاء الشرعي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية/ هيئة  -

 ة التعليم العالي األردنية.االعتماد / وزار 
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 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
ــــــ ورشة عمل خاصة بالتعّلم الجامعي اإللكتروني/ أعضاء قسم العلوم األساسية، جامعة الزيتونة  

 األردنية.
ساسية، جامعة الزيتونة / أعضاء قسم العلوم األاإللكترونيعن كيفّية صنع المحتوى  ورشة عمل ـــــ

 .األردنية
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 م، جامعة الزيتونة األردنية.2021/  2/  17ــــ 15ورشة عمل حول اإلطار الوطني للمؤهالت خالل الفترة  ـــ
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

/  2/  20ــــ 18لقائمة على البحوث( خالل الفترة ـ دورة تدريبية حول )استراتيجيات التعليم والتعّلم اـــ
 م، جامعة الزيتونة األردنية.2019

 
 النشر العلمي

 قائمة:
 

 AL – JABRAH, ALI AWAD, AL-KHATEEB, MOUSA, "The Legal 
Foundation For The Prevention Of Unnatural Sex between Spouses in 

Jordanian Law", JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES (JLPS), 
DENMARK, NO, 132/23/2, 2020. 

 أثر استراتيجية العقل في تنمية الفكر الناقد  ، محمد،أبو علي، موسى، الخطيب، محمود، السلطي"
في مبحث التربية اإلسالمية لدى طالب الصف األول الثانوي في األردن"، مجلة العلوم التربوية ــــ 

  م، عّمان.2021، 3، العدد 48د رقم مجلالجامعة األردنية، 
 
 

 
 
 


