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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 "السيرة الذاتية العلمية والعمليــــــة"

 

. االسم : محمد أحمد حسن القضاة  

.: أستاذ بقسم الفقه وأصوله / كلية الشريعة / الجامعة األردنية الرتبة   

  ٠٦٥٢٣٩٤٣٩/  ٠٧٧٧٤٢٧٠٣١رقم الهاتف : 

  dralqudah@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 

 المؤهالت العلمية :

. م١٩٦٨/ مكة المكرمة –في الشريعة والتربية من جامعة الملك عبد العزيز  سبكالوريو -  

. م١٩٧٨كلية الشريعة والقانون / –من جامعة األزهر الشريف ماجستير في الفقه المقارن  -  

. م١٩٨٥كلية الشريعة والقانون / –دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة األزهر الشريف  -  

  م .٢٠٠٥دائرة قاضي القضاة /األردن /  –الشرعية  إجازة المحاماة -

 الرتب العلمية :

م .٢/٩/١٩٨٥محاضر متفرغ منذ  -١  

م .١/٩/١٩٨٦أستاذ مساعد منذ  -٢  

م .٧/٢/١٩٩٣أستاذ مشارك منذ  -٣  

م .٥/٧/٢٠٠٤أستاذ منــــــذ  -٤  

 الوظائف اإلدارية :

. م٩٩٠١م حتى نهاية العام الجامعي ٣/٩/١٩٨٩األردنية من  الجامعة -مساعد عميد كلية الشريعة -١  

م .٩٩٤١م وحتى نهاية العام الجامعي ١/٩/١٩٩٠من الجامعة األردنية  –نائب عميد كلية الشريعة  -٢  

م .١٩٩٥حتى نهاية العام الجامعي  ٣/٩/١٩٩٤رئيس قسم الفقه والتشريع من  -٣  
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م ولمدة سنة واحدة .٣/٩/١٩٩٤معة األردنية من مدير المركز الثقافي اإلسالمي في الجا -٤  

م ١٠/٨/١٩٩٥جامعة السلطان قابوس من تاريخ  –رئيس وحدة الشريعة بكلية التربية والعلوم اإلسالمية  -٥

م .٦/٢/١٩٩٩وحتى   

م .٢٠٠٣ م وحتى نهاية العام الجامعي١٨/٩/١٩٩٩الجامعة األردنية من  –نائب عميد كلية الشريعة  -٦  

م .١/١٠/٢٠١١م ولغاية ٢٨/١٠/٢٠١٠الجامعة األردنية من  –كلية الشريعة عميد  -٧  

 

 الكتب المطبوعة واألبحاث المنشورة :

م .١٩٨٨كتاب أحكام الطهارة في الفقه اإلسالمي / مطبوع  -١  

جامعة القدس  –كلية التربية  –) لتخصص التربية اإلسالمية ١االشتراك في تأليف فقه عبادات ( -٢

م .١٩٩٣ المفتوحة  

جامعة القدس  –كلية التربية  –) لتخصص التربية اإلسالمية ٢االشتراك في تأليف فقه عبادات ( -٣

م .١٩٩٣المفتوحة   

م . ١٩٩٥االشتراك في تأليف كتاب المرجع في تدريس علوم الشريعة الجزء األول  -٤  

م .١٩٩٧ني االشتراك في تأليف كتاب المرجع في تدريس علوم الشريعة الجزء الثا -٥  

م .١٩٨٩ في الشريعة اإلسالمية / بحث منشور مجلة دراسات الجامعة األردنيةالكفالة بالنفس  -٦  

 دراسات الجامعة األردنية ةمنشور مجلالحجر على المدين المفلس في الشريعة اإلسالمية / بحث  -٧

م .١٩٩١  

م .١٩٩١ امعة األردنيةمجلة دراسات الج في الشقاق بين الزوجين / بحث منشورالتحكيم  -٨  

الفرقة بين الزوجين بالخلع وعالقته باحترام إرادة المرأة في الشريعة اإلسالمية / بحث منشور مجلة  -٩

م .١٩٩٣دراسات الجامعة األردنية   

م .١٩٩٥دنية تعليم الفقه اإلسالمي أهدافاً ومبادئ وإجراء / بحث منشور مجلة دراسات الجامعة األر - ١٠  

م .١٩٩٥غير العدول (بحث مشترك) / بحث منشور مجلة دراسات الجامعة األردنية شهادة  - ١١  

م.٩٦١٩دراسة ميدانية / بحث منشور  –أسباب الطالق في المجتمع العماني وآثارها التربوية  - ١٢  

دراسة ميدانية / بحث منشور  –المشكالت التي تواجه الزواج في المجتمع العماني وآثارها التربوية  - ١٣

م .٩٩٦١  

م .١٩٩٧شور دراسة ميدانية / بحث من –ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العماني وآثارها التربوية  - ١٤  

م .١٩٩٧اإلجهاض والتدابير الشرعية لمنعه (بحث مشترك) / بحث منشور عام  - ١٥  
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م .٩٧١٩بحث مشترك) / بحث منشور (دراسة تحليلية لحديث ماعز األسلمي  –حد الزاني المحصن  - ١٦  

إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة شرعية طبية إنسانية وموقف التشريع األردني منه / بحث  - ١٧

م .١٩٩٨منشور   

دراسة ميدانية / بحث منشور  –أسباب العزوف عن الزواج في المجتمع العماني وآثارها التربوية  - ١٨

  م .١٩٩٨

دراسة ميدانية / بحث  –آثارها االجتماعية والنفسية ظاهرة العنوسة في المجتمع العماني أسبابها و - ١٩

م .١٩٩٨منشور   

م .١٩٩٨طالق التعسف في الفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة" / بحث منشور  - ٢٠  

م .١٩٩٩رعاية الطفولة في التربية اإلسالمية (بحث مشترك) / بحث منشور  - ٢١  

م ٢٠٠١جتماعي واالقتصادي / بحث منشور أحكام الركاز في تشريع الزكاة وأثره في البنيان اال - ٢٢

،مجلة دراسات /الجامعة االردنية . ١العدد  ٢٨،المجلد   

،مجلة  ٢العدد  ٢٩المجلد  م ،٢٠٠٢التهرب من الزكاة في الفكر االقتصادي االسالمي / بحث منشور  - ٢٣

 دراسات /الجامعة االردنية .

،مجلة  ١العدد  ٣٠المجلد  م ،٢٠٠٣ آيار بحث منشور /حكم العقوبة بأخذ المال في الشريعة االسالمية  - ٢٤

 دراسات /الجامعة االردنية .

 ٢العدد  ٣٠المجلد  م ،٢٠٠٣حجية االثبات بالقرائن في الفقه االسالمي / بحث منشور تشرين الثاني  - ٢٥

 ،مجلة دراسات /الجامعة االردنية . 

م ٢٠٠٤سالمي (بحث مشترك) منشور تشرين الثاني الحج عن الغير بالنيابة أو االستئجار في الفقه اال - ٢٦

،مجلة دراسات /الجامعة االردنية . ٢العدد  ٣١المجلد  ،  

 ٣١المجلد  م ،٢٠٠٤وسائل معالجة االرهاب من منظور شرعي (بحث مشترك) منشور تشرين الثاني  - ٢٧

،مجلة دراسات /الجامعة االردنية . ٢العدد   

ة للفتاة الجامعية في اختيارها لزوجها ،دراسة ميدانية (بحث مشترك) االتجاهات الدينية والتربوي - ٢٨

،مجلة دراسات /الجامعة االردنية . ١العدد  ٣٣المجلد  م ،٢٠٠٦منشور آيار   

،مجلة  ١العدد  ٣٣المجلد  م ،٢٠٠٦العنف االسري وأثره على صحة االسرة (بحث مشترك) منشور  - ٢٩

 دراسات /الجامعة االردنية .

ام انتهاء الوصاية في الفقه اإلسالمي مقارنة بقوانين االحوال الشخصية العربية ( بحث مشترك ) أحك - ٣٠

م .٢٠٠٨مقبول للنشر في مجلة دراسات/ الجامعة االردنية   



 4

أحكام تصرفات الوصي في االحوال الشخصية دراسة فقهية قانونية مقارنة ( بحث مشترك ) مقبول  - ٣١

م .٢٠٠٨امعة االردنية للنشر في مجلة دراسات/ الج  

الحوار اإلسالمي اإلسالمي أهميته وضوابطه ،بحث منشور في كتاب صادر عن جامعة جرش األهلية  - ٣٢

م .٢٠٠٨جامعة جرش األهلية لعام  –وهو ضمن اعمال المؤتمر العاشر لكلية الشريعة   

 

 النشاط العلمي واألكاديمي : (حضور مؤتمرات ،إشراف على بحوث ،عضوية لجان ....الخ):

المشاركة في عضوية عدد من اللجان منها : -أوالً:  

م .١٩٩٠عضو اللجنة االجتماعية في الكلية للعام الجامعي  -١  

م .٩٠/١٩٩١، ٨٩/٩٠عضو لجنة التحقيق في قضايا الطلبة في الكلية للعام الجامعي  -٢  

م .٨٩١٩لطلبة الجامعة عام إلجراء مسابقات ثقافية عضو اللجنة الثقافية على مستوى الجامعة  -٣  

م .٩٣/١٩٩٤للعام الجامعي عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية  -٤  

م .١٩٩٤عضو هيئة تحرير مجلة دراسات للعام الجامعي  -٥  

م . ٩٣/١٩٩٤عضو مجلس كلية الدراسات العليا في للعام الجامعي  -٦  

م .٩٩٤١لجامعة االردنية للعام الجامعي عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات مجلس طلبة ا -٧  

م .١٩٩١عضو لجنة وضع خطة منهاج تخصص التربية االسالمية لجامعة القدس المفتوحة عام  -٨  

م .٢٠٠٢/٣٢٠٠م ،٢٠٠٠/٢٠٠١م .،٩٩/٢٠٠٠عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية للعام الجامعي  -٩  

. م٢٠٠٢/٢٠٠٣م ،٢٠٠٠/٢٠٠١م .،٩٩/٢٠٠٠عي عضو لجنة البحث العلمي في الكلية للعام الجام - ١٠  

م .٢٠٠٢/٢٠٠٣م ،٢٠٠٠/٢٠٠١م .،٩٩/٢٠٠٠مجلس كلية الدراسات العليا للعام الجامعي عضو  - ١١  

م ٢٠٠٠/٢٠٠١م .،٩٩/٢٠٠٠التحقيق في قضايا الطلبة في الكلية للعام الجامعي عضو لجنة  - ١٢

م .٢٠٠٢/٢٠٠٣،  

ة التقييم والمشاركة في عضوية تطوير العملية التدريسية للعام القيام باإلشراف اإلداري على عملي - ١٣

م .٢٠٠٠/٢٠٠١الجامعي   

م .٩٩/٢٠٠٠القيام باإلشراف على انتخابات مجلس طلبة الجامعة في كلية الشريعة للعام الجامعي  - ١٤  

م .٢٠٠٢/٢٠٠٣م ،٢٠٠٠/٢٠٠١عضو هيئة تحرير مجلة دراسات للعام الجامعي  - ١٥  

الثقافية على مستوى الجامعة إلجراء مسابقات ثقافية لطلبة الجامعة للعام الجامعي  عضو اللجنة - ١٦

م . ٢٠٠٠/٢٠٠١  

م .١٩٩٨عضو اللجنة العليا لتطوير مناهج التربية اإلسالمية لكافة المراحل لسلطنة عمان عام  - ١٧  
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المية بجامعة السلطان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التربوي األول لكلية التربية والعلوم اإلس - ١٨

م .١٩٩٧قابوس   

عضو لجنة تحكيم بحوث المؤتمر التربوي األول لكلية التربية والعلوم اإلسالمية بجامعة السلطان  - ١٩

م .١٩٩٧قابوس   

م .٨٢٠٠عضو لجنة االعتماد العام لجامعة مؤته /هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لعام  - ٢٠  

م .٢٠٠٩- ٢٠٠٨علمي / عمادة البحث العلمي/ الجامعة االردنية عضو لجنة مجلس البحث ال - ٢١  

م .٢٠٠٩-٢٠٠٨عضو لجنة البحث العلمي بكلية الشريعة  - ٢٢  

. م٢٠٠٩-٢٠٠٨عضو لجنة الفتوى في كلية الشريعة  - ٢٣  

 

  -ثانياً:

يتي الشريعة والتربية في الجامعة اإلشراف على ما يزيد عن خمسين رسالة ماجستير ودكتوراه في كل -١

 االردنية .

الردنية .امناقشة أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في كليتي الشريعة والتربية في الجامعة  -٢  

 

 ثالثاً:- حضور عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل :

المي واشنطن بالتعاون مع الجامعة مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات (الواقع والطموح) معهد الفكر الع -١

م .٢٥/٨/١٩٩٤-٢٣االردنية /اليرموك/مؤته   

م .١٩٩٠الجامعة االردنية  –ندوة العرف العشائري بين الشريعة والقانون  -٢  

م .١٩٩١مؤتمر المستجدات الفقهية في معامالت البنوك اإلسالمية  -٣  

م .١٩٩١اليد ورشة عمل البرنامج الوطني الصحي للمباعدة بين المو -٤  

م .١٩٩٤كلية التمريض  –ندوة االسالم وتنظيم االسرة / الجامعة االردنية  -٥  

م .١٩٩٧المؤتمر التربوي األول لكلية التربية والعلوم اإلسالمية ،بجامعة السلطان قابوس  -٦  

ية والنوع ورشة العمل عن دور علماء الدين االسالمي في التوعية الدينية في مجاالت الصحة االنجاب -٧

 –االجتماعي وقضايا الشباب في المركز الدولي االسالمي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة االزهر 

م .٢/١١/٢٠٠٠- ٢٨/١٠مصر   

المشاركة في الندوة التي اقامتها اللجنة الوطنية للسكان "الصحة االنجابية وصحة المراهقين" ببحث  -٨

م .٢١/١٢/٢٠٠٠- ٢٠لقات الشريعة االسالمية" عمان، من عنوانه "صحة المراهقين والشباب من منط  
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م .٢٠٠٢/٢٠٠٣م ،٢٠٠١/٢٠٠٢مقرر لجنة الندوات والمؤتمرات والنشاط العلمي بالكلية  -٩  

م .٢٠٠٢/٢٠٠٣مسؤل الدراسات العليا في الكلية  - ١٠  

ذات العنوان ،كلية  المشاركة في ندوة "االساءة للمرأة تأثير العنف على صحة المرأة والطفل"ببحث في - ١١

م .١٦/٤/٢٠٠٢الجامعة االردنية  -التمريض  

المشاركة في مؤتمر "االرهاب في ضوء الشريعة والقانون" عقد في جامعة إربد االهلية ،ببحث عنوانه  - ١٢

م .٢٥/٤/٢٠٠٢-٢٤"وسائل معالجة االرهاب من منظور شرعي"   

م ولغاية االن .٢٠٠٢عام  خبير مستشار في المجلس الوطني لشؤون االسرة ،منذ - ١٣  

المشاركة في ندوة ""قضايا السكان في مفهوم االسالم" في ورقة عمل بعنوان "المنهج االسالمي  - ١٤

ك بالتعاون بين اللجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة لرعاية الطفل والشباب" وذل

م وقد كنت رئيساً للندوة .٢٤/٧/٢٠٠٢- ٢٢ترة من االسالمية للتربية والعلوم والثقافة خالل الف  

ولغاية ١/١١/٢٠٠١اعداد وتقديم برنامج "أسألوا اهل الذكر" في التلفزيون االردني لمدة عامين من  - ١٥

،والذي كان يبث على الهواء مباشرة . ٢٠/٧/٢٠٠٣  

ية االن .م ولغا٢٠٠٢عضو لجنة ترقية لرتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم من  - ١٦  

. م٢٠٠٢/٢٠٠٣المعتمدة في الجامعة االردنية عضو لجنة دراسة مواصفات الرسائل الجامعية  - ١٧  

المشاركة في مؤتمر التشريعات االردنية والعربية المتعلقة بحقوق المرأة / رؤية شرعية وقانونية  - ١٨

ث بعنوان "تشريعات االحوال كلية الشريعة والقانون ،وذلك ببح –،والذي عقد في جامعة إربد االهلية 

م .٣١/٧/٢٠٠٣- ٣٠الشخصية المتعلقة بحقوق المرأة ،الكفاءة في الزواج والمعايير الشرعية والقانونية "   

جامعة إربد االهلية بورقة  –المشاركة في اليوم العلمي لقسم الفقه واصوله /كلية الشريعة والقانون  - ١٩

م .١٨/٣/٢٠٠٣اب والحلول" عمل حول "ظاهرة الطالق في االردن االسب  

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة التأسيسية وذلك لتكوين جمعية لكليات الشريعة في إطار جامعة  - ٢٠

م .٧/٧/٢٠٠٣- ٦جامعة الجزائر في الفترة من  –الدول العربية ،والذي عقد في كلية العلوم االسالمية   

الم بين الفكر والممارسة" والذي عقده منتدى الوسطية المؤتمر العالمي "وسطية االسالمشاركة في  - ٢١

م٢٩/٧/٢٠٠٤- ٢٧للفكر والثقافة ببحث بعنوان "وسائل معالجة االرهاب من منظور شرعي ،في عمان من   

جامعة إربد االهلية في ندوة  –المشاركة في اليوم العلمي لقسم الفقه واصوله /كلية الشريعة والقانون  - ٢٢

سبابها ،أثارها ،عالجها" ببحث بعنوان "االثار النفسية واالجتماعية للعنوسة دراسة عنوانها "العنوسة أ

م .٣/٥/٢٠٠٥ميدانية" وذلك في   
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المشاركة في "المؤتمرالعربي االقليمي لحماية االسرة من العنف" في عمان وذلك في الفترة من      - ٢٣

م .١٤/١٢/٢٠٠٥- ١٣  

الذي عقده منتدى الوسطية للفكر والثقافة والذي كان بعنوان "الدور المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني  - ٢٤

م .٢٦/٤/٢٠٠٦- ٢٤العملي لتيار الوسطية في االصالح ونهضة االمة" والذي عقد في الفترة من   

كلية  –المشاركة في مؤتمر "البيئة في ضوء الشريعة والقانون واقع وتطلعات" جامعة إربد االهلية  - ٢٥

م.١٣/٧/٢٠٠٦- ١٢٠ن ببحث بعنوان "رعاية الشريعة االسالمية للبيئة" وذلك في الفترة من الشريعة والقانو  

كلية الشريعة  –المشاركة في مؤتمر "الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي" في جامعة الشارقة  - ٢٦

ر" وذلك في والقانون ببحث عنوانه "الحوار مع اآلخر مفهومه ،أهميته ،واالسس المنهجية للتعامل مع اآلخ

م .١٨/٤/٢٠٠٧- ١٦الفترة من   

المشاركة في المؤتمر العالمي "منهجية االفتاء في عالم مفتوح ،الواقع الماثل واالمل المرتجى" في  - ٢٧

م .٢٨/٥/٢٠٠٧- ٢٦دولة الكويت وذلك في الفترة من  –المركز العالمي للوسطية   

للفكر والثقافة "نحو إسهام عربي إسالمي في  المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لمنتدى الوسطية - ٢٨

   م .١٠/٩/٢٠٠٧- ٨الحضارة االنسانية المعاصرة" والذي عقد في عمان في الفترة من 

المشاركة في المؤتمر الوطني األول الذي عقده المجلس األعلى للشباب وكان بعنوان تأصيل الفكر  - ٢٩

م .٢٤/٢/٢٠٠٨- ٢٣في الفترة من التنويري لدى الشباب األردني والذي عقد في عمان   

لبنان وعنوانه الوسطية مشروع اإلنسانية  –المشاركة في المؤتمر الدولي األول للوسطية في طرابلس  - ٣٠

م .١٣/٤/٢٠٠٨-١١الحضاري في الفترة من   

ية المشاركة في الملتقى العلمي الدولي العاشر " األمن في الشريعة االسالمية في ظل المتغيرات الدول - ٣١

م . ٢٢/٤/٢٠٠٨- ٢١الجديدة " والذي عقد في جامعة الجزائر / كلية العلوم االسالمية في الفترة من   

المشاركة في اعمال مؤتمر االرشاد التربوي العاشر والذي عقد في مديرية التربية والتعليم/ محافظة  - ٣٢

سالم ) .م ببحث عنوانه ( العنف من وجهة نظر اال٥/٥/٢٠٠٨- ٤مادبا في الفترة من   

جامعة جرش  –المشاركة في اعمال مؤتمر الحوار اإلسالمي اإلسالمي والذي عقد في كلية الشريعة  - ٣٣

المي اإلسالمي أهميته وضوابطه).م ببحث عنوانه ( الحوار اإلس١٣/١١/٢٠٠٨-١١األهلية في الفترة من   

مي ) والذي عقده المنتدى المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي الرابع (نحو مشروع نهضوي إسال - ٣٤

م .١٨/١١/٢٠٠٨- ١٦العالمي للوسطية ومنتدى الوسطية للفكر والثقافة في عمان في الفترة من   

والذي عقده المنتدى العالمي للوسطية في عمان من الفترة  الخامس المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي - ٣٥

م .٢٧/٧/٢٠٠٩- ٢٥  
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والذي عقده المنتدى العالمي  " القدس دين وتاريخ " لي السادسالمشاركة في اعمال المؤتمر الدو - ٣٦

م .١٢/١١/٢٠٠٩- ١١للوسطية في عمان من الفترة   

المشاركة في أعمال الندوة الدولية التي نظمها المنتدى العالمي للوسطية بالتعاون مع مجلة حراء  - ٣٧

المي.. تجربة فتح هللا كولن إنموذجا" التركية بعنوان "رؤى معاصرة لإلصالح ودورها في تعزيز السالم الع

. م١٦/١/٢٠١٠، يوم عمان  –والتي عقدت في االردن ،   

دولي  -٣٧ ؤتمر ال ال الم ي اعم اركة ف ابع المش ديات ،األ" الس وم ،التح المية " المفه طية االس دوار "  الوس

وان  م ،ببحث بع٢٠/٥/٢٠١٠-١٩اليمن في الفترة من  –صنعاء والذي عقده المنتدى العالمي للوسطية في  ن

 " عناصر الخطاب الوسطي وضوابطه " . 

ي ال -٣٨ ريعة ف ة الش ه كلي ذي عقدت ي االردن ) وال ديني ف ع ال ؤتمر  ( الواق ال م ي اعم اركة ف ة المش جامع

 م في عّمان  ٢٠١٠-١٣/١٢-١٢االردنية بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية في الفترة من 

مر "التحوالت السياسية في العالم العربي وسقوط خطاب العنف" الذي عقده مؤتعمال أالمشاركة في  -  ٩٣

تونس والذي عقد في الجمهورية التونسية في الفترة  /المنتدى العالمي للوسطية بالتعاون مع منتدى الجاحظ 

م .٤/٦/٢٠١١- ٣من   

بالتعاون مع جامعة البلقاء المشاركة في أعمال ورشة العمل التي نظمها منتدى الوسطية للفكر والثقافة  -  ٤٠

والتي عقدت في جامعة البلقاء  »تطوير خطبة الجمعة«التطبيقية ومديرية أوقاف محافظة البلقاء بعنوان 

م .٢٢/٦/٢٠١١التطبيقية االردن   

 

 


