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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الذاتيةالسيرة 

 محمد عواد السكر لألستاذ الدكتور 
 

 : المعلومات الشخصية
 

 : محمد عواد عايد السكر الكامل االسم
 م1970 /5 /1 ا /: خلد وتاريخها مكان الوالدة

 : متزوج الحالة االجتماعية
 : أردني  الجنسية

 
 :العنوان 

 
 ةكلي -الجامعة االردنية  - عمان – الهاشمية الردنيةالمملكة ا : العنوان البريدي .1

 .(11942) ص.ب - قسم الفقه وأصوله -ة الشريع
 .قسم الفقه وأصوله -ة الشريع ةكلي -: الجامعة االردنية  مكان العمل .2
 .(24029) فرعي (00962 /6 /5355000):  هاتف العمل .3
 .( 00962 /6 /5300231 ) : فاكس العمل .4
 .(00962 /6 /0798513444 ) : رقم الجوال .5
 m.sukkar@ju.edu.jo:  البريد االلكتروني .6
 .نجليزيةمقابل  المدارس اإل - : خلدا السكن .7
 

 : المؤهالت العلمية
 

ردنية عام من كلية الدراسات العليا بالجامعة األ صولهأالفلسفة في الفقه و دكتوراه .1
 .م2001

 .م1995ردنية عام من كلية الدراسات العليا بالجامعة األ شرعيالقضاء في الير ماجست .2
 .م1992يعة بالجامعة االردنية عام من كلية الشر تشريعالفقه وفي البكالوريوس  .3
 .دبيالفرع األ / م1988ردنية لعام العامة األ شهادة الدراسة الثانوية .4

 

 : تدريسيةالخبرات ال
 

 الفقه وأصوله بكلية الشريعة في الجامعة األردنية منذ:في قسم  تاذـــــــــأس .1
 .م2/5/2016

 ردنية منذ:صوله بكلية الشريعة في الجامعة األأفي قسم الفقه و ستاذ مشاركأ .2
 .م7/7/2010

 ردنية منذ:صوله بكلية الشريعة في الجامعة األأفي قسم الفقه و مساعدستاذ أ .3
 . م6/7/2010 :وحتى تاريخ م12/4/2004

 :ردنية منذصوله بكلية الشريعة في الجامعة األأفي قسم الفقه و متفرغ محاضر .4
 .م11/4/2004 م وحتى تاريخ:16/2/2003

 م.2012/2013في جامعة العلوم االسالمية العالمية للعام الجامعي  اجازة تفرغ علمي .5
 م.2017/2018في جامعة العلوم االسالمية العالمية للعام الجامعي  اجازة تفرغ علمي .6
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جامعة آل صوله بكلية الدراسات الفقهية والقانونية في أقسم الفقه وفي  حاضر متفرغم .7
 .م15/2/2003 وحتى تاريخ م22/9/2002 :ذمن البيت

، م1/2/2000 - م2/2/1994 :ذمن في كلية الملكة علياء محاضر متفرغ .8
 م.30/7/2002 - م1/10/2001ومن

 : غير المنشورة الكتب
 
وهي  )دراسة فقهية مقارنة( قه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرةأحكام المستخرجات في الف .1

 صوله / كلية الدراسات العليا في الجامعةأالفقه وفي فلسفة الطروحة دكتوراه أصل في األ
 .م2001االردنية تموز/

صل وهي في األ )دراسة فقهية مقارنة( الرجعــة وأحكــاُمهــا فــي الفقـــــــه اإلسالمــــــي .2
كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية  / ماجستير في القضاء الشرعيرسالة 
   .م1995آيار/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األبحاث العلمية
 : األبحاث المحكمة قبل رتبة المشارك .أ

 

No. 
Paper title 

(Issue, Vol, Year, Page) 
Authors  Names   Journal Name 

Indexed 

IN  

1 

نظر الرجل  إلى محارمه بين النص الفقهي 
 .دراسة فقهية مقاصدية -والواقع المعاصر 

Vol. 7, no. 1, 2011 

المجلة األردنية في  أ.د. محمد السكر
 .الدراسات اإلسالمية

 



3 

 

2 

جهالة المبيع في الفقه اإلسالمي والقانون 
المدني األردني والتطبيقات المعاصرة 

 .والقانونية لرفعها
Vol.6, No. 3, 2010 

 أ.د. عماد عبد الحفيظ زيادات
 أ.د. محمد السكر

المجلة األردنية في 
 .الدراسات اإلسالمية

 

3 

حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم في 
 .الفقه اإلسالمي "دراسة فقهية مقارنة"

Vol. 5, No. 2, 2009 

 أ.د. محمد السكر
 أ.د. عماد عبد الحفيظ زيادات

ية في المجلة األردن
 .الدراسات اإلسالمية

 

4 

 أحكام الجودة في الفقه اإلسالمي،
 ."البيع" أنموذًجا

Vol. 36, No. 2, 2009 

 أ.د. محمد السكر
 د. علي الرواحنة

 دراسات
علوم الشريعة 
 .والقانون

 

5 
العبادات )تصرفات الولي في مال الصغير 

 .(المالية أنموذًجا
Vol. 36, No. 3, 2009 

  المناسية محمد أمين .د
 أ.د. محمد السكر

 دراسات
علوم الشريعة 
 .والقانون

 

6 

 القواعد الفقهية المتعلقة بالصالة عند ابن دقيق
 العيد في كتابه إحكام األحكام شرح

 .عمدة األحكـــــــــام(
Vol. 36, 

 2009ملحق، 

 منار محمد علي حمدان
 أ.د. محمد السكر

 دراسات
علوم الشريعة 
 .والقانون

 

7 

طية الجماعة في صالة الجمعة دراسة شر
 .فقهية مقارنة

Vol. 34, No. 2, 2007 

 دراسات أ.د. محمد السكر
علوم الشريعة 
 .والقانون

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 : األبحاث المحكمة بعد رتبة المشارك .ب
 

No. 
Paper title 

(Issue, Vol, Year, Page) 
Authors  Names   Journal Name 

Indexed 

IN  

1 

 

مدى حق المحبوس في وطء زوجته دراسة 

 .فقهية مقارنة

2017 Vol 44, No 1,  

 دراسات محمد السكر أ.د.

علوم الشريعة 

 .والقانون

 

2 

قاعدة )الحدود تسقط بالشبهات وتطبيقاتها على 

 .حد السرقة: دراسة مقارنة

Vol. 21, No. 4B, 2016 

 

مجلة المنارة للبحوث  أ.د. محمد السكر

 .والدراسات

 

3 
 .ا: دراسة فقهية مقارنةالقتل باإلحراق قصاص  

Vol. 21, No. 4B, 2016 

 

مجلة المنارة للبحوث  أ.د. محمد السكر

 .والدراسات

 

4 

حجية القسامة في االثبات الجنائي في الفقه 

 .اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة

Vol. 20, No. 2, 2016 

 

مجلة المنارة للبحوث  أ.د. محمد السكر

 .اساتوالدر

 

5 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها في الفقه 

اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردني: 

 .دراسة مقارنة

Vol. 12, No. 2, 2016 

المجلة األردنية في  أ.د. محمد السكر

 .الدراسات اإلسالمية

 

6 

سفر المرأة بال محرم بين النص الفقهي 

 .والواقع المعاصر: دراسة فقهية مقاصدية

Vol. 12. No. 1, 2016 

 

 أ.د. محمد السكر

 محمد أمين المناسيةد. 

 

المجلة األردنية في 

 .الدراسات اإلسالمية

 

7 

ا من حكم اشتراط أحد أقارب الزوجة شيئ  

 .المال على الزوج

Vol. 42. No. 2, 2015 

 د. علي أبو يحيى

 أ.د. محمد السكر

 دراسات

علوم الشريعة 

 .والقانون

 

8 

ير الجنسي بالمرأة األجنبية وأثره في حكم التفك

 .العبادات

Vol. 42, No. 1, 2015 

 محمد أمين المناسيةد. 

 أ.د. محمد السكر

 دراسات

علوم الشريعة 

 .والقانون

 

9 
 .بيع المبيع قبل قبضه في الفقه اإلسالمي

Vol. 10, No. 4, 2014 

 

 د. عماد الزياداتأ.
 د. محمد أبو ليلأ. 
 د. محمد السكرأ. 

لمجلة األردنية في ا
  الدراسات اإلسالمية

 

10 

شرط الضمان على المضارب في الفقه 
 .اإلسالمي والقانون المدني األردني

Vol. 39, No. 1, 2012 

 

 د. محمد السكرأ. 
 قذافي الغنانيم د.

دراسات الشريعة 
  والقانون
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حاث المحكمة بعد رتبة األب .ت

 :تاذية األس
 

No. 
Paper title 

(Issue, Vol, Year, Page) 
Authors  Names   Journal Name 

Indexed 

IN  

1.  

 

صالحيات الممثل الشرعي للمحجور عليه في 

 الدعاوى لدى المحاكم الشرعية األردنية

 2023 مارس – 39 

 أحمد محمد الخرابشة

 أ.د. محمد السكر

 

مجلس األندلس مجلة 

 مةعلمية دولية محك

 

 

2.  

اآلثار الفقهية للتخريج الفقهي عند الحنابلة 

 وتطبيقاته في باب المعامالت

 2022ديسمبر  – 35

 محمد عمر حسنين

 أ.د. محمد السكر

 

مجلس األندلس مجلة 

 علمية دولية محكمة

 

 

3.  

تصّرف الشريك في العقار إزالة الشيوع 

ا  أنموذج 

30/11/2022 

 حليمة يوسف أبو طير

 أ.د. محمد السكر

 

مجلة البحث العلمي 

 اإلسالمي

 

4.  

إثبات الدعاوى واألحوال الطارئة عليها في 

نظام المرافعات الشرعية السعودي "دراسة 

 فقهية تأصيلية"

سيتّم نشر البحث في أحد األعداد القادمة 

 للمجلة

 8/6/2022تاريخ القبول 

 براهيم بن محمد السعدان

 أ.د. محمد السكر

 

 

مجلة إربد للبحوث 

 اسات اإلنسانيةوالدر

 

5.  

الحسبة الشرعية والدعوى العمومية دراسة 

 .تأصيلية مقارنة بين الشريعة والقانون  الليبي

Vol. 10, No. 1, 2021 

 

 سالم سالم جبر 

 أ.د. محمد السكر

 

Journal of 

Social Sciences 

(COES&RJ-

JSS) 

 

6.  

عقد البيع )سيف( وأحكامه في الفقه اإلسالمي: 

 .ارنةدراسة فقهية مق

Vol. 29, No, 2, 2021 

 عبد هللا رشاد حسين 

 أ.د. محمد السكر

مجلة الجامعة 

اإلسالمية للدراسات 

 .الشرعية والقانونية

 

7.  
البدائل األصولية وعالقتها باألحكام الكلية 

 .والجزئية
Vol. 28, No. 4, 2020 

 سميرة فهمي عامر 

 أ.د. محمد السكر

مجلة الجامعة 

اإلسالمية للدراسات 

 .الشرعية والقانونية

 

8.  

أثر نظرية االحتياط في أصول الفقه الحنفي: 

 .دراسة أصولية تطبيقية

(Vol 27, No 1,2019) 

 اتفأريج الشدي

 أ.د. محمد السكر

مجلة الجامعة 

اإلسالمية للدراسات 

 .الشرعية والقانونية

 

9.  
أثر األطعمة في تحقيق مقاصد الشريعة 

 .الضرورية

Vol. 46,No. 2, 2019 

 محمد نبيل

 أ.د. محمد السكر

 

 دراسات

علوم الشريعة 

 .والقانون

 

10.  

األحكام المستجدة في مياه الصرف الصحي 

واألتربة الملوثة: دراسة فقهية مقارنة 

 .بالتشريعات الكويتية

Vol. 27, No, 1, 2019 

 حنان غريب مرزوق

 أ.د. محمد السكر 

مجلة الجامعة 

اإلسالمية للدراسات 

 .نيةالشرعية والقانو

 

11.  

أساس المسؤولية عن الفعل الضار بين الفقه 

اإلسالمي والقانون المدني األردني: دراسة 

 .فقهية مقارنة

 12/2019مقبول للنشر 

 إسراء بني مصطفى 

 أ.د. محمد السكر

مجلة الميزان 

للدراسات اإلسالمية 

 .والقانونية

 

12.  

قانون المعامالت المدنية العماني ومدى تأثره 

 .الميبالفقه اإلس

Vol. 44, No. 1, 2017 

 الفضل غصن الهنائي

 أ.د. محمد السكر

 دراسات

علوم الشريعة 

 .والقانون
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 : اإلشراف والمناقشات والتحكيم
 
 .ةف على العديد من الرسائل الجامعياإلشرا .1
 العديد من الرسائل الجامعية.مناقشة  .2
 بحاث العلمية.تحكيم األ .3
 

 : ف على الرسائل الجامعيةاإلشرا
 

ألحووال ( علوى قوانون ا2010لسونة  36تعديالت قانون األحووال الشخصوية األردنوي )رقوم  .1
( فووي الطووالل والرجعووة والتطبيقووات 1976لسوونة  61رقووم الشخصووية األردنووي المؤقووت )
اعداد محبوبة محمود حجو خرمة؛ إشراف د. محمد عواد  / القضائية لهما )دراسة مقارنة(

 .2012، السكر
؛ إشدراف د. محمدد حمدد قدبالن عدواد العدازميإعدداد  / أحكام االستيراد في الفقه اإلسالمي  .2

 .2014عواد السكر، 
 / دراسوة مقارنوة :بيقاته فوي القضواء الشورعي األردنويالطعن القضائي في األشخاص وتط .3

 .2009؛ إشراف د. محمد عواد السكر، عز الدين محمود مفلح الدقامسةإعداد 
؛ محمددد أمددين المناسدديةإعددداد  / دراسووة فقهيووة مقارنووة :ت الووولي فووي مووال الصوو يرتصوورفا .4

 .2007إشراف د. محمد عواد السكر، 
مشدددعل إبدددداح إعدددداد  / عوووبء اإلثبوووات مقارنوووة بوووين الفقوووه اإلسوووالمي و القوووانون الكوووويتي .5

 .2007؛ إشراف د. محمد عواد السكر، المطيري
العيد في مسائل العبادات من كتابه إحكام األحكام الضوابط الفقهية عند ابن دقيق القواعد و .6

 .2007؛ إشراف د. محمد عواد السكر، منار محمد حمدانإعداد  / شرح عمدة األحكام
إعداد إبراهيم علي حسن جنداحي؛  / األحكام المتعلقة بعبادات أهل االعذار في الفقه االسالم .7

 .2006إشراف د. محمد عواد السكر، 
/  : دراسوة مقارنوة بوين الفقوه اإلسوالمي والقوانون الكوويتيضمانات المتهم أثناء المحاكموة .8

 .2005؛ إشراف د. محمد عواد السكر، إعداد سلمان حمد محمد الهدية
 / دراسوة مقارنوة بوين الفقوه االسوالمي والقوانون الكوويتي ضمانات المتهم اثناء المحاكموة: .9

 .2005ف د. محمد عواد السكر، ؛ إشراسلمان حمد محمد الهديةإعداد 
إعداد الفضدل بدن نصدن  / العقد أركانه وشروطه في قانون المعامالت المدنية العماني .10

 .بن سنان الهنائي، إشراف د. محمد عواد السكر
 / دعوووا الحسووبة مجاالتهووا وتطبيقاتهووا فووي مسووائل األحوووال الشخصووية دراسووة مقارنووة .11

 .راف د. محمد عواد السكرإعداد رأفت محمود عبد الرحمن حمبوظ؛ إش
إعداد خالد محمد يحيى محمد القطدابري؛  / الضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام أهل الذمة .12

 .إشراف د. محمد عواد السكر
نسرين عبد إعداد  / التوثيق في مسائل األحوال الشخصية دراسة فقهية قانونية مقارنة .13

 .؛ إشراف د. محمد عواد السكرالجبار محمد محمود
 

 : اقشة الرسائل الجامعيةمن
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صددوله، للطالبددة دانيددة ريددا، البدددور، أالة ماجسددتير فددي الفقدده اإلسددالمي ومناقشددة رسدد .1
، إشدراف محمدد محمدود تطبيقات العرف في قوانون األحووال الشخصوية األردنويبعنوان 
 .2014أبو ليل، 

حات، صدوله، للطالبدة جماندة أحمدد الصدالأالفقه اإلسدالمي ومناقشة رسالة ماجستير في  .2
دراسووة نيريووة فووي قووانون األحوووال  :ت بووالقرائن فووي عقوود الووزوا  و ثووارهاإلثبووابعنددوان 

 .2014، إشراف محمود السرطاوي،  الشخصية وتطبيقات المحاكم الشرعية
صددوله، للطالبددة أمددل عبددد   ابراهددي أالة ماجسددتير فددي الفقدده اإلسددالمي ومناقشددة رسدد .3

" وتطبيقاتهدددا لخووواص لووودفع الضووورر العووواميتحمووول الضووورر االجدددالودي، بعندددوان قاعددددة "
 .2012المعاصرة، إشراف عبد الرحمن زيد الكيالني،  

صدوله، للطالدب علدي رضدوان الزبيددي، أالة ماجستير فدي الفقده اإلسدالمي ومناقشة رس .4
، إشدراف عبدد المجيدد تنفيذ الحبس على المدين دراسوة فقهيوة قانونيوة تطبيقيوةبعنوان 

 .2012الصالحين،  
صوله، للطالبة رسمية عبد الفتداح الددوس، أالة ماجستير في الفقه اإلسالمي وسمناقشة ر .5

، إشدراف إسدماعيل دعوا التعويض عون الطوالل التعسوفي فوي الفقوه اإلسوالميبعنوان 
 .2009محمد حسن البريشي،  

مناقشة رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي واصدوله، للطالدب عمدر بدن سدالم الهداجري،  .6
بَْد لإلمام أحمد بن حسين بن أرسالن من باب الصولوات تحقيق شبعنوان  رح صفوة الزُّ

 .2009، إشراف هايل عبد الحفيظ داود،  المسنونة إلى كتاب الزكاة
 

لمجلة دراسات في الجامعة األردنية والمجلة األردنية في بحاث العلمية المختلفة تحكيم األ
في جامعة  ل البيت وغيرها من المجالت  الدراسات األسالمية جامعة  ل البيت ومجلة المنارة

 العلمية المحكمة.
 

 : مقرر وعضو في لجان مختلفة على النحو اآلتي

 م.2015/2016مقرر لجنة التحقيق مع الطلبة )اإلناث( لعام  .1

 م.2015/2016مقرر لجنة التحقيق مع الطلبة )الذكور( لعام  .2

 م.2014/2015مقرر لجنة التحقيق مع الطلبة )الذكور( لعام  .3

 م.2014/2015مقرر لجنة التحقيق مع الطلبة )اإلناث( لعام  .4

 م.2014/2015مقرر لجنة متابعة االنتخابات الطالبية لعام  .5

 م.2009مقرر لجنة الحج في كلية الشريعة لعام  .6

 2009مقرر لجنة وضع األسس المبدئية لحج عام  .7

 .م2015عضو في لجنة استحداث تخصص اإلصالح والتوافق األسري لعام  .8

 وحتى اآلن. - م2005المواد، قسم الفقه وأصوله، الجامعة األردنية،  ةعضو لجنه معادل .9

 م.2014/2015عضو مجلس كلية الدراسات العليا لعام  .10

 م.2014/2015عضو لجنة إعداد الجدول الدراسي لعام الجامعي  .11

 م.2014/2015عقد اجتماع مع طلبة الدراسات العليا المستجدين للفصل األول لعام  .12

 م.2014/2015عضو لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية لعام  .13

 .األردنيةم/ الجامعة 2014عضو اللجنة الفنية لرحلة الحج لعام  .14

 م.2014/2015عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة للعام الجامعي  .15

 م.2014عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة لعام  .16
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ون والمقدسات ؤوزارة األوقاف والش / ابة الشرعية / صندوق الحجعضو هيئة الرق .17

 م2014 األردن / اإلسالمية

عضو لجنة تنفيذ المقترح المتعلق بتطبيق برنامج حاسوبي بتوزيع المواد على القاعات  .18

 م.2014المتوفرة بالجامعة لعام 

ات عضو لجنة لوضع برنامج ورشات عمل متخصصة في رسالة عمان لطلبة الدراس .19

 م.2014العليا والمتفوقين في مرحلة البكالوريوس لعام 

 م.2013عضو لجنة تقيم حاجة كلية الشريعة إلى أعضاء هيئة تدريس لعام  .20

 م.2011/2012عضو في مجلس تأديب الطلبة في الجامعة األردنية لعام  .21

 م.2011/2012عضو في لجنة إنشاء مبنى كلية الشريعة الجديد لعام  .22

 م.2011/2012ية للمدرسة النموذجية في الجامعة األردنية لعام عضو اللجنة الفن .23

 م.2010/2011عضو لجنة النشاطات في كلية الشريعة للعام الجامعي  .24

 م.2009عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية الشريعة لعام  .25

كلية الشريعة  للعام  / عضو اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنية .26

 م.2009م/2008امعي الج

عضو لجنة توحيد خطط المواد الدراسية في قسم الفقه وأصوله / الجامعة األردنية  .27

 م.2008م/2007

 .م2010/2011رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة  .28

 م.2015/2016عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة  .29

 .األردنعضو رابطة علماء  .30

 م.2006الشريعة، الجامعة األردنية،  ةكلي، رعايةوالالتوجيه  ةعضو لجن .31

 عضو هيئة تحرير مجلة الضاد. .32

 .ة الثقافية لتعميم اللغة الفصيحةالجمعي عضو .33

 م.2003/2004لكلية الشريعة للعام الجامعي  مندوب رياضي .34

 م.2003/2004هيئة التدريس  ألعضاءمندوب عن كلية الشريعة لتقييم الطلبة  .35

ن الطلبة حول موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية مع عمادة شؤو التنسيق .36

 م.25/11/2014

 م.2003/2004منسق لمشاريع خدمة المجتمع للعام الجامعي  .37

 م.2003منسق بين كلية الشريعة وكلية الملك عبد   الثاني لتكنولوجيا المعلومات لعام  .38

 م / األردن.عضو إشراف على تأليف كتب العلوم الشرعية / وزارة التربية والتعلي .39

ون والمقدسات ؤوزارة األوقاف والش / الرقابة الشرعية / صندوق الحجهيئة رئيس  .40

 .2021 األردن / اإلسالمية

 -2022عضو لجنة التوجيه واالرشاد في كلية الشريعة / الجامعة األردنية لعام  .41

 م.2023

 م.2023 -2022عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة / الجامعة األردنية لعام  .42

 : كتب الشكر

كتاب شكر من عميد كلية الشريعة للجهود المبذولة في مهام نائب لعميد كلية الشريعة  .1

 . م2014/2015لعام عن الشؤون الدراسات العليا 
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 - رؤى تربوية معاصرةلجنة مؤتمر " كتاب شكر من جامعة آل البيت للجهود في عضوية .2

 م.2012واقع وطموح" لعام 

عميد كلية الشريعة للجهود المبذولة في مهام نائب لعميد كلية الشريعة للعام كتاب شكر من  .3

 .م2010/2011

 

 : مختلفة على مستوا الجامعة أنشطةحضور 

حضور حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  .1

(jedcoوصندوق الحج لتنفيذ أدوات التمويل اإلسالمي ) م.23/7/2015 

 م.14/5/2015حضور محاضرة توعوية لتثقيف بمخاطر الفساد وجهود مكافحته  .2

حضور ورشة عمل بعنوان التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية،   .3

 م.22/11/2014

 م.masayuki yamauchi 13/11/2014حضور محاضرة البروفسور الياباني  .4

يذ االتفاق بين الجامعة االردنية وجامعة توبنجن االلمانية التكليف بوضوع خطة مقترحة لتنف .5

 م.15/10/2014بخصوص مذكرة التفاهم وتبادل الطالب 

ا للتميز األكاديمي التنسيب إلى لجنة التوجيه واإلشراف على تأليف الكتب المدرسية نظرً  .6

 م.23/9/2014والتربوي 

يتعلق ببرنامج تقييم االداء النوعي متابعة الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة فيما  .7

 م.18/7/2004

 م.10/7/2004أداب الحاور في الكتاب والسنة" في التنسيب بالمشاركة بندوة " .8

حضور حفل افتتاح وفعاليات المؤتمر الدولي األول للمالية والمصرفية اإلسالمية، الذي  .9

 م. 6/8/2014ينظمه قسم المصارف اإلسالمية في كلية الشريعة، يوم 

حضور ورشة عمل بعنوان "حقوق الملكية الفكرية والتعامل معها في ظّل التعليم عن  .10

 .25/7/2021بُعد" 

 

 : تنسيق المواد المشترك في كلية الشريعة على النحو اآلتي

ول من العام سالمي في كلية الشريعة للفصل األمنسق مادة المدخل في الفقه اإل .1

 م.2015/2016

 

 : يلنحو اآلتعلى ااإلدارية المناصب 

 م.2003/2004مساعد عميد كلية الشريعة للعام  .1

 م.2009/2010رئيس قسم الفقه وأصوله للعام الجامعي  .2

 م.2010/2011نائب العميد للشؤون األكاديمية للعام  .3

 م.2014/2015نائب العميد للشؤون األكاديمية للعام  .4

والفترة  6/4/2015تية يابة في الفترات اآلالتكليف بالقيام بمهام العميد في فترة ن .5

 م.2/6/2011م وفترة 12/1/2015

 م2015/2016ممثل القسم في مجلس كلية الشريعة للعام الجامعي  .6

 م.2010/2011رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة للعام الجامعي  .7

 م.2014/2015نائب رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة لعام  .8
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 : يق الطالبية في الجامعة األردنيةعضو في لجان التحق

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .1

2004/2005. 

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .2

 م.2005/2006

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .3

 م.2006/2007

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .4

 م.2007/2008

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .5

2008/2009. 

لعام  األردنية ةالجامع \( عمادة شؤون الطلبة ايا الطالبيةشعبة القض)عضو لجنة تحقيق  .6

 م.2009/2010

لعام  األردنية الجامعة \( عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة تحقيق )شعبة القضايا الطالبية .7

 م.2011/2012

 : المؤتمرات
 
جامعة آل  / واقع وطموح( -معاصرة اسالمية )رؤى تربوية الدولي الثاني مؤتمرالعضو لجنة 

 - هـ1433ولى جمادى األ 19 -18المنعقد بتاريخ  - لمعهد العالي للدراسات االسالميةا - البيت
 .م2012نيسان  11 - 10الموافق 
 

 : الدورات
 

في  مركز تنمية القوى البشرية دورة تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد، -
  .م24/1/2004الى  م2/12/2003الجامعة األردنية من 

 .م2005من الجامعة االردنية   (UJCDLفي رخصة قيادة الحاسوب )دورة  -
 

 : جازاتاإل
 

 .م1998 / عمان / دائرة قاضي القضاة - إجازة في المحاماة الشرعية -
الراحمون يرحمهم الرحمن ي رواية الحديث النبوي الشريف: "اجازة ف -

وا من في االر، يرحمك من في السماء"، عن الشيخ متبارك وتعالى ارح
 .10/4/2006الدكتور محمود شكور بتاريخ 
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