
-1 -

السيرة الذاتية

:المعلومات الشخصیة
.محمد راغب راشد جیطان: االسم

.م5/3/1981،ینفلسط-نابلس: مكان وتاریخ المیالد
.أعزب: إلجتماعیةالحالة ا
)0598213341(أو ) 0595652448(: خلوي رقم. المنطقة الشرقیة-نابلس: العنوان

dr.mohamad.jetan2013@gmail.com: البرید االلكتروني

: المؤهالت العلمیة. 1
تاریخ نیل ، والتقدیرالتخصصنوع الشهادةالرقم

الشهادة
بلد المؤسسة م المؤسسة التعلیمیةاس

التعلیمیة

دكتوراهالـــــــــــــــــــــــــــــ1
م2014-م2011

.الحدیث الشریف وعلومه
4)/3.71(بتقدیر ممتاز

، كلیــــــة الجامعــــــة األردنیــــــةم2014
.الدراسات العلیا

األردن-عمان

ماجســـــــــــــــــــــــــتیرال2
م2010-م2007

.أصول الدین
%)89.2(بتقدیر جید جدا

، ةجامعـــــة النجـــــاح الوطنیـــــم2010
كلیة الدراسات العلیا

فلسطین-نابلس

بكـــــــــــــــــــالوریوسال3
م2004-م2000

.أصول الدین-شریعة 
%)85(بتقدیر جید جدا

،جامعة النجاح الوطنیةم2004
.كلیة الشریعة

فلسطین-نابلس

ــــــــــة 4 ــــــــــة عام ثانوی
م1999-م1998

.العلميالفرع 
)%71.1(بتقدیر جید

قــــــــدري طوقــــــــانمدرســــــــة م1999
.الثانویة

فلسطین -ابلسن

:اإلنتاج العلمي. 3
.األردنیةالجامعة م،2014-م2013ث عند المحدثین، رسالة الدكتوراه، أصول فقه الحدی.1
-، الدراسـات العلیـا)م2010.(عند ابـن حجـر وتطبیقاتـه علـى الـرواة فـي كتـب السـنن األربـع" مقبول " مصطلح .2

نابلس. جامعة النجاح الوطنیة
.التحكیمبانتظار بحث -من السنة النبویةموقف أدونیس.3

:المؤتمرات.3
وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على المجتمع، نظرة شرعیة : "الدولي الرابع وعنوانه مؤتمر الالمشاركة في .1

الضوابط الشرعیة في التواصل بین الجنسین من خالل وسائل التواصل (، وكان عنوان البحث "اجتماعیة قانونیة
.م2014/ 4/ 24الموافق جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، - ، كلیة الشریعة)حدیثةال

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع ). األسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة: ( المشاركة بمؤتمر.2
.م2013) نیسان(11- 9الموافق . ه1434جمادى األولى 30-28: عّمان، األردن.الجامعة األردنیة
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المعهد العالمي ، )راإلصالح الفكري اإلسالمي المعاصوٕاسهاماته في،إسماعیل الفاروقي: ( المشاركة بمؤتمر. 3
ذوالحجة 28-27: األردن/عّمان. وجامعة العلوم اإلسالمیةاإلسالمي بالتعاون مع جامعة الیرموكللفكر

.م2011) نوفمبر(تشرین ثاني 24-23/ هـ1432

:برات العملیةالخ. 4
.م2014جامعة النجاح الوطنیة، -محاضر غیر متفرغ، كلیة الشریعة.1

مفـاتیح (اختیـار عنـاوین الرسـائل الجامعیـة، وكـان بعنـوان تدریب طلبة الدراسات العلیـا فـي جامعـة النجـاح علـى .2
ســاعات، كلیـــة 6بواقــع ، )اختیــار عنــوان الرســائل الجامعیــة، وأســس صـــیاغة الرســالة، واالســتعداد للمناقشــة

.م2014/ 3/ 20جامعة النجاح الوطنیة، -الدراسات العلیا
.عمان. م2013-2012.الجامعة األردنیة-كلیة الشریعة)محاضر(تدریسمشارك في المساعد بحث و .3

)مناهج محدثین، الحدیث التحلیلي، السیرة النبویة، الثقافة اإلسالمیة: المساقات(
.عمان-م2013دیث الشریف وعلومه، جمعیة الحدیث الشریف وٕاحیاء التراث،بالحتدریس دورات متعلقة .4
.عمان-م،2013مدرب معتمد في التدریب والتطویر الذاتي والقیادي، مركز حنین للتدریب واالستشارات، .5
.م، الجامعة األردنیة2013تدریب برنامج التخطیط االستراتیجي الشخصي، المركز الثقافي اإلسالمي، .6
كلیـة المجتمـع العربـي، -محاضر في مجال اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة للطلبة النـاطقین بغیـر اللغـة العربیـة.7

.عمان). م2011-2013(
.نابلس). 2010-2006(المدرسة اإلسالمیة الثانویة، -مدرس التربیة اإلسالمیة للصفوف العلیا.8

:دوراتال. 2
ـــع . خصـــياالســـتراتیجي الشالتخطـــیط .1 ـــة للتـــدریب الشخصـــي م،2013عـــام . ســـاعة16بواق األكادیمیـــة الدولی

.عمان–وبالتعاون مع مركز حنینوالتطویر القیادي 
م، األكادیمیـة الدولیـة للتـدریب الشخصـي والتطـویر 2013عـام . سـاعة60، بواقع )TOT(دورة تدریب المدربین.2

.عمان–وبالتعاون مع مركز حنینالقیادي
.عمان-شبكة قانوني األردنم ، 2013عام . ساعات9بواقع . شریعیة القانونیةة التالصیاغ.3
.عمان-كلیة المجتمع العربيم ، 2012عام . ساعات4بواقع . ح عملكمبادئ التدریب وسیلة إلنجا.4
لتعلــیم مركــز قاصــد. م2011عــام . ســاعة20بواقــع . مناهجــه وأســالیبه: تعلــیم اللغــة العربیــة للنــاطقین بغیرهــا.5

.األردن-عمان. اللغات
.عمان_ م 2012عام ،ساعة40بواقع .في البرمجة اللغویة العصبیة" مساعد"دورة .6
.عمان -م2011عام ،ساعة20بواقع.في البرمجة اللغویة العصبیة" دبلوم"دورة .7
–یف وٕاحیـاء التـراث جمعیـة الحـدیث الشـر -م2011عـام سـاعات،بواقـع ثمـاني.دورة في تحقیـق المخطوطـات.8

.عمان، األردن
-نــابلسمدیریــة أوقــاف –م 2000، عــام بواقــع ســنتین بإنتظــام یــوم بعــد یــوموترتیــل القــرآن الكــریم دورة تجویــد .9

.نابلس
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، عـام سـاعات10في كیفیة التعامل مع المنهـاج الخـاص بالتربیـة االسـالمیة للمرحلـة الثانویـة العامـة مـدة دورة .10
.نابلس-تربیة والتعلیممدیریة ال–م 2007

مدیریـة التربیـة والتعلـیم-م2009الواجب توفرها في تدریس المرحلة الثانویة، عـام في الوسائل واألسالیب دورة .11
.نابلس-

.م2006عام ) icdl(في رخصة قیادة الحاسوب الدولیةدورة.12
.نابلس-مركز الهالل األحمر–م 2003دورة في االسعاف األولي، عام .13
.نابلس-بلدیة نابلس–م 2003طفاء في حالة الكوارث الطبیعیة، عام نقاذ واإلدورة في اإل .14

:القدرات. 3
1 للبرامج األكادیمیة المتعلقة بالتخصص، والتدریبیة المتعلقة بتنمیة الذات البشریةالقدرة على التدریس.
2 وعلم الذات البشریةیة العصبیةالقدرة على مهارة التدریب في علم البرمجة اللغو ،..
3ومستواهكل حسب مرحلته،تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقینقدرة على ال.
4 الهادئالهادف التفكیر الجماعي والحوار القدرة على.
5 علمیة هادفةمجموعاتالقدرة على العمل ضمن.

:المواهب والهوایات. 7
1المطالعة والتلخیص.
2طابةالخ.
3كتابة الخواطر.

:اللغات. 8
المحادثةالقراءةالكتابة اللغةالرقم

ممتاز ممتازممتاز "اللغة األم"العربیة .1
جیدجداجیدجیداإلنجلیزیة .2

:المعرفون. 9
0775608671/ ردناأل -عمان. الجامعة األردنیة-عمید كلیة الشریعة_ أمین القضاةالدكتور األستاذ .1
0599982605/فلسطین-نابلس،جامعة النجاح الوطنیةر في محاض_ عودة عبد اهللالدكتور .2
0528894085/ فلسطین -أبو دیس، القدس محاضر في جامعة _ موسى البسیط . د.3


