
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  السيرة الذاتيه
  

  الدكتور العبد خليل محمد حسن ابو عيد. االسم:
  اردنيه. الجنسيه:

  م.١٩٤٥السدرة  مكان الوالدة وتاريخها:
  مع مرتبة الشرف االولى. الدكتوراه المؤهالت:
  اصول الفقه االسالمي. التخصص:

  االزهر/مصر. الجامعة التي تخرجت منها:
  م.١٩٧٥ خرج:تاريخ الت

  مدرس في الجامعه االردنيه/كلية الشريعة. الوظيفه الحاليه:
  استاذمشارك. الرتبة العلميه:

  
  

  –الخبرات 
وما زلت على رأس عملي في الكلية ١٨٧٦التدريس في الكلية الشريعه منذ عام  -١

  المذكورة.
حتى  ١/٧/١٩٨٤عينت رئيسا لقسم الفقه واصوله في كلية الشريعه اعتبارا من  -٢

  م.٣٠/٦/١٩٨٥
  أشارك في عدد من اللجان العلميه في الكليه. -٣
  أشرف على عدد من رسائل الماجستير و الدكتوراة في الفقه وأصوله. -٤
  ناقشت عدد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في الجامعه االردنيه وجامعه -٥
  ال البيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محكمة: من االبحاث التي قمت بنشرها في مجالت
االردنيه  م , الجامعة١٩٨٧االجتهاد الجماعي واهميته في العصر الحديث  - ١

  .مجلد دراسات ١٠عدد  ١٤مجلد 
 ١٦ األردنيه مجلد م, الجامعة١٩٨٩الشرعي  اثر ماالت األفعال في تكييفها - ٢

 مجلد دراسات.٣عدد 
  ١٤االردنيه مجلد م,الجامعة١٩٨٧منع الحمل بالتعقيم وبالوسائل المؤقتة  - ٣

 مجلد دراسات. ٧عدد 
    ٢م,جامعة ال البيت,مجلد٢٠٠٦المقتضى و المحذوف عند األصوليين  - ٤

 عدد,المجلة االردنيه في الدراسات االسالميه.٢
م,الجامعه ٢٠٠٥القواعد األصوليه  في اثبات القطعية في مناهج العلماء  - ٥

يل ,مجلد دراسات بحث مستل من رسالة د.عبد الجل٢,العدد٣٢االردنية,المجلد
 ضمره.

,مجلة ١عدد  ٣٣,الجامعه االردنية مجلد ٢٠٠٦االلهام عند االصوليين  - ٦
 دراسات بحث مستل من رسالة د. أشرف محمود بني كنانة.

,مجلة ١عدد ٣٢,مجلد م٢٠٠٥تاثير تعليل النص على داللته عند االصوليين   - ٧
 دراسات بحث مستل من رسالة د.أيمن علي عبد الرؤوف.

,الجامعة ٢٠٠٦االستدالل في النصوص الكتاب والسنه عوامل ثبات منهجية   - ٨
, مجلة الدراسات بحث مستل من رسالة د.عبد الجليل ٢عدد ٣٣االردنية, مجلد

 ضمره.
الجامعة ,٢٠٠٧القرائن الحالية وأثرها على داللة النص عند االصوليين   - ٩

 ,مجلة دراسات مستل من رسالة د.أيمن علي صالح.١عدد ٢٤االردنية,مجلد 
م,الجامعة ٢٠٠٣هاض وعقوبته في الفقه االسالمي: االج - ١٠

 ,مجلة دراسات.١,عدد٣٠االردنيه,مجلد
,مجلة ٥٣م,جامعة الكويت عدد ٢٠٠٣فلسفة التكليف بالواجب الكفائي  - ١١

 الشريعة والدراسات االسالمية.
١٢ -  

  
  تاريخ المناقشة                       عنوان الرسالة                                 الطلبة الذين أشرفت عليهم

  ٢٠/١٢/١٩٩٩عبد الجليل زهير حمزة                  الحكم الشرعي بين اصالة الثبات والصالحية      -١
  سميرحسني حسن ابو سيف             االمام الشوكاني ومنهجه في الفقه االسالمي  -٢

  ٢٠/١٢/١٩٩٧ى         خالل كتابه السيل الجرار المتدفق علمن                                                   
   حدائق االزهار                                                               

  ٢٧/٧/١٩٩٦ايمن عبد اللطيف صالح                  أثر تعليل النص على داللته                           -٣
  نتشة               حجية القياس األصولي عند ابن حزم الظاهري  جودي صالح الدين ال -٤

  ٢١/١٢/١٩٩٦                                  وأثره في الفقه                                                             
  ٦/٨/١٩٩٥                 عصام محمود أبو العدس                أحكام المرأة في الشريعة اإلسالمية    -٥
  أحمد اسماعيل عودة خليل               تخصيص القطعي بالظني عند األصوليين  -٦

  وأثره في الفقه اإلسالمي دراسة أصولية                                                    
  ١٨/٦/١٩٩٤                                 قارنة   فقهية م                                                           

  ٢٦/١١/١٩٩٤عبد العزيز                   األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي  محمد خالد -٧
  ٢٣/٦/١٩٩٣محمد نور الدين بن غاديمون          الشروط في عقد القرض                                  -٨



  صالح أحمد أبو حشيش                 أحكام التقادم في الشريعة اإلسالمية -٩
  ١٣/٥/١٩٩٢دراسة مقارنة                                                                                           

  ١/٧/١٩٩٢                   مازن اسماعيل هنية                    التلفيق وتتبع الرخص             -١٠
  ١٥/١٢/١٩٩٢نور نعيمة بن عبد الرحمن           نظرية المفهوم عند األصوليين                      -١١
  ٣٠/٤/١٩٨٩خضر صالح سالمة                   فقه اإلمام عبد هللا بن شبرمة الكوفي                -١٢
  تحقيق كتاب الوجيز في أصول الفقه  محمد ماهر يوسف محمد            -١٣

  ٣/٨/١٩٨٥لإلمام الحنفي يوسف بن حسين الرماسني                                                           
    

    
  
  

 


