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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  د. قذافي عزات عبد الهادي الغنانيم  االســـــــم  

  م٢٦/٥/١٩٧٤الصبيحي/   تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  الفقه وأصوله  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  م١٩٩٦  الجامعة األردنية  الفقه والتشريع  يوسالبكالور  
  م١٩٩٩  الجامعة األردنية  الفقه واصوله  الماجستير  
  م٢٠٠٥  الجامعة األردنية  المناهج والتدريس  الدبلوم المهني  
  م٢٠٠٣  الجامعة األردنية  الفقه واصوله  الدكتوراه  
          
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
  الفقه وأصوله  التخصص العام  

  الفقه وأصوله  التخصص الدقيق  

  .األحوال الشخصية، مناهج البحث، المعامالت، القضاء، السياسة الشرعية  مـجاالت االهتمام  
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    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه اإلسالمي  
ت في مي، فحددإلسالتتناول الدراسة معالجة قضايا العذر الطارئ وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه ا  

ذر مبدأ العبألخذ ، ومفهوم المعاوضة، وأنواعها، وأهمية افصلها التمهيدي مفهوم العقد، وتقسيماته المختلفة
  الطارئ في عقود المعاوضات المالية.

أ لته بمبدرئ وصول؛ فأخذت الدراسة منحى التأصيل الفقهي من حيث بيان مفهوم العذر الطاوأما في فصلها األ  
يته، مشروعبالضرورة، والتعسف، والجوائح، وبيان أنواعه، ومجال تطبيقه في العقد، واألساس الذي ينهض 

  ومؤيدات ذلك، وشروطه، وضوابطه، ومعاييره.
اولة، ة، والمقمساقادأ العذر الطارئ (عقد اإلجارة، والمزارعة، والوأما في فصلها الثاني؛ فعالجت تطبيقات مب  

  والتوريد)، وبينت مدى سريان أحكامه عليها، واألثر الذي يترتب على ذلك.
، القاهرة القوةوأما في فصلها الثالث؛ فورد فيه بيان حقيقة الظروف الطارئة في القانون الوضعي، وصلته ب  

بدأ ا وبين مبينه ها، واآلثار المترتبة على اعتبارها، وأوجه االتفاق واالختالفوبيان مجال تطبيقها، وشروط
قه ة في الفلطارئاالعذر الطارئ في الفقه اإلسالمي، ومدى صالحية مبدأ العذر الطارئ أساساً لنظرية الظروف 

  اإلسالمي.
    

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  م١٢/٢/٢٠٠٦  الجامعة األردنية/ األردن  فرغمحاضر مت  

  م٨/١٠/٢٠٠٧  الجامعة األردنية/ األردن  أستاذ مساعد  

  م٢٠١٧ -م٢٠١١  الجامعة األردنية/األردن  أستاذ مشارك  

  م٢٠١٧  الجامعة األردنية/األردن  أستاذ  

        

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  يخالتار  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  م٢٠١٢ -م٢٠١٠  شؤون الطلبةمساعد عميد كلية الشريعة ل  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢  رئيس قسم الفقه وأصوله  

  م٢٠١٦م/٢٠١٥  مدير المركز الثقافي اإلسالمي  

  م٢٠١٦م/٢٠١٥  رئيس هيئة تحرير مجلة المركز الثقافي اإلسالمي  

  م٢٠١٧م/٢٠١٦  هيئة تحرير مجلة المركز الثقافي اإلسالميعضو   

  م٢٠١٦م/٢٠١٥  لس المركز الثقافي اإلسالميمج عضو  
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  م٢٠١١-م٢٠٠٨  أمين سر مجلس قسم الفقه وأصوله  

  م٢٠١١م/٢٠١٠  أمين سر مجلس كلية الشريعة  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢  عضو مجلس كلية الشريعة  

 مندوب كلية الشريعة في عمادة شؤون الطلبة  
  

  م٢٠١١

 جامعةوالثقافية في رئاسة المندوب كلية الشريعة في وحدة العالقات العامة   
  م.٢٠١١:

  م٢٠١١

 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله  
  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢

 امتحان الكفاءة لطلبة الدكتوراه  رئيس لجنة  
  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢

  م٢٠١٣م/٢٠١٢  الماجستير رئيس لجنة امتحان الشامل لطلبة  

ي   ا ف ات العلي ة الدراس وله المرشد األكاديمي لطلب ه وأص م الفق امج ال -قس ضاء قبرن
 ير والدكتوراه، مستوى الماجستالشرعي

  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢

-م٢٠٠٨م/ ٢٠٠٦  عضو لجنة الجدول في القسم   
م/ ٢٠١١
  م٢٠١٧/م٢٠١٦

  عضو لجنة االتصال بالمجتمع  
  

  م٢٠٠٩م/٢٠٠٨

  عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التأمين التعاوني  
  

  م٢٠١٠م/٢٠٠٩

  م٢٠٠٩  الجدد قبال الطلبة عضو لجنة است  

  ضو اللجنة االجتماعيةع  
  

  م٢٠١١ -م٢٠٠٦

  لتدريس في قسم الفقه وأصولهعضو لجنة لإلشراف على تقييم أعضاء ا  
  

  م٢٠٠٧م/٢٠٠٦

  م٢٠٠٩م/٢٠٠٨  لجنة الصحة والسالمة العامةمقرر    

  م٢٠٠٨م/٢٠٠٧  عضو لجنة دليل الكلية  

   ين باللغة العربيةمتابعة الطلبة غير الناطق عضو لجنة  
  

  م٢٠١١م/٢٠١٠

  ة تخريج الطلبةلجنمقرر   
  

  م٢٠١١م/٢٠١٠

  عضو لجنة التحقيق في الكلية   
  

م، ٢٠١١م/٢٠١٠
  م٢٠١٢م/٢٠١١

  لجنة النشاطات في الكلية مقرر   
  

  م٢٠١١م/٢٠١٠

  عضو لجنة النظر في تحويل التخصص بين أقسام الكلية  
  

  م٢٠١٢

  وأصولهقسم الفقه في مقرر لجنة الدراسات العليا   
  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢

  عضو لجنة الدراسات العليا في مجلس كلية الشريعة  
  

  م٢٠١٣م/٢٠١٢
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  عضو مجلس كلية الشريعة  
  

م، ٢٠١١م/٢٠١٠
م، ٢٠١٢م/٢٠١١
  م٢٠١٣م/٢٠١٢

  في قسم الفقه وأصوله عضو لجنة دراسة خطط الماجستير والدكتوراه  
  

  م٢٠١٣

  لكلية الشريعةعضو لجنة الخطة اإلستراتيجية   
  

  م٢٠١٢

  مادة نظام اإلسالم  جنة كتابة أسئلةعضو ل  
  

  م٢٠٠٨

  عضو لجنة مراجعة أسئلة مادة نظام اإلسالم   
  

  م٢٠٠٦

  عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات الكلية   
  

  م٢٠١٢

  عضو لجنة النظر في حاجة القسم للتعيين واإليفاد  
  

  م٢٠١٠

  شاملى امتحان الالمراقبة عل عضو في لجان  
  

  م٢٠٠٨

  والندوات في الكلية  يس لجنة المؤتمراترئ   
  

  م٢٠١٧م/٢٠١٦

المية   عوب اإلس ة الش ين وطلب ة األردني اعدة الطلب ة مس رر لجن ز الثالمر -مق افي ك ق
  اإلسالمي 

  

  م٢٠١٦م/٢٠١٥

  في كلية الشريعة مقرر لجنة الشعوب اإلسالمية  
  

  م٢٠١٦م/٢٠١٥

ي في وف مؤتمر التأمين التعاونيعضو لجنة استقبال ضي   ة ف ة األردني ة  الجامع كلي
  الشريعة

  

  م٢٠١٠

  مقرر لجنة النشاطات في الكلية  
  

  م٢٠١٢

رعي ف عضو لجنة فحص طلبات المقدمة للفقه وأصوله،   هوالقضاء الش م الفق  ي قس
  وأصوله

  

  م٢٠١٣

  اإلسالمية عضو لجنة المقابلة للتعيين في قسم المصارف  
  

  م٢٠١٤

  ة في القسملمنح الدراسيالنظر في آلية تمويل ا لجنةو عض  
  

  م٢٠١٣

  عضو لجنة التحقيق مع الموظفين  
  

  م٢٠١٤

  اإلسالم والمدخل إلى الفقه اإلسالمي عضو لجنة خطة مادة نظام  
  

  م٢٠٠٩

  اإلستراتيجية عضو لجنة مناقشة خطة عمل الكلية ودورها في الخطة  
  

  م٢٠١٢

  في القسملجنة البحث العلمي عضو   
  

  م٢٠١٣

  ة تنسيق مادة نظام اإلسالم عضو لجن  
  

  م٢٠١٤

  )٢)(١(الشخصية  عضو لجنة إعداد خطة مادة فقه األحوال  
  

  م٢٠٠٩

  عضو لجنة توحيد خطط المواد الدراسية في القسم  
  

  م٢٠٠٧
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  رئيس لجنة الحوكمة في الكلية  
  

  م٢٠١٧

  م٢٠٠٩  منسق مادة نظام اإلسالم  

  م٢٠٠٨م، ٢٠٠٦  إلسالميخل إلى الفقه امنسق مادة المد  

م، ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨  )١(الشخصية فقه األحوال منسق مادة   
م، ٢٠١٣م، ٢٠١٠
م، ٢٠١٦م، ٢٠١٥
  م.٢٠١٧

م، ٢٠١٥، ٢٠١٣  )والدكتوراه(السيمنارعضو لجان مناقشة خطط الماجستير   
  م٢٠١٧م، ٢٠١٦

  م٢٠١٨  عضو لجنة التعليم والتعلم وضمان الجودة  

  م٢٠١٨  عتماد برامج كلية الشريعة في جامعة الزرقاءا رئيس لجنة  

  م٢٠١٨  اول الدراسية واالمتحاناتمنسق لجنة الجد  

  م٢٠١٨  نة إعداد الخطة االستراتيجيةعضو لج  

  م٢٠١٨  عضو المجلس التنفيذي لمركز الشارقة اإلسالمي  

  م٢٠١٨  صارف اإلسالميةجنة إعداد خطة بكالوريوس المعضو ل  

  م٢٠١٩  اث جائزة جامعة الشارقة لبحوث االقتصاد اإلسالميتحكيم أبحعضو لجنة   

  م٢٠٢١-م٢٠١٩  قسم الفقه وأصوله عضو لجنة الدراسات العليا في  

  ٢٠٢١-م٢٠١٩  س االستشاري األكاديمي لجامعة الشارقة عضو المجل  

  م٢٠٢١-م٢٠٢٠  ايا الطالبية في الكليةقضمنسق لجنة ال  

  م٢٠٢١-م٢٠٢٠  جامعة الشارقةفي  المركزية بيةعضو لجنة القضايا الطال  

  م٢٠٢١-م٢٠٢٠  عضو لجنة البحث العلمي  

  ٢٠٢١-م٢٠٢٠  لطلبة والتنسيق مع مركز التعليم المستمرملي لعضو لجنة التدريب الع  
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    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
   نوان البحث والناشر والتاريخع  اسم الباحث (الباحثين)  
 المجلة /تصرف المؤجر بالعين المؤجرة، وتطبيقاته في صكوك اإلجارة  عزات الغنانيم يد. قذاف  

  م٢٠١٦األردنية في الدراسات اإلسالمية/ جامعة آل البيت/

د. عزات الغنانيم،  يد. قذاف  
  الشاعر لباس

ي فالمنع من التصرف بالمال وأثره في وجوب زكاته/ المجلة األردنية 
  م.٢٠١٦سالمية/ جامعة ل البيت/ إلالدراسات ا

رف مصادرة السلع المخالفة ألحكام التبادل التجاري الشرعي، وطرق تص  عزات الغنانيم يد. قذاف  
يت/ الب الدولة فيها/ المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ جامعة آل

  م٢٠١٧

ت إلسالمي/ مجلة دراساقه ازكاة الصناديق الوقفية المعاصرة في الف  عزات الغنانيم يد. قذاف  
  م.٢٠١٧للشريعة والقانون/ الجامعة األردنية/

ة مؤجرلع األعيان اافثيق والتبرع في منتوبالر المستأجحكم تصرف   انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
ة لوم الشريع(ع تراسادلة جمي ف منشوركوك اإلجارة، ص وتطبيقاته على

  .م٢٠١٩، السنة ٢العدد ،46لمجلد القانون)، او

محمد /انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
  األنيسنور 

نون فقه والقاارنة في الة مقدراس–ي عقارال لمشتركار امتثيق االسصناد
علوم الشرعية للقة ارمعة الشلنشر في مجلة جال بولمق -إلماراتيا

  (مشترك)م.٢٠١٨-ةيسات اإلسالمراوالد

 /انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
  د.عصام العنيني

لة في مج منشور -يقه اإلسالملففي ا دلعقا ومى لزر كساد السلعة علأث

  .م٢٠١٩نة، الس٢لعددا، 46مجلد القانون)، الوالشريعة  (علوم ساتدرا

أ.د.قذافي عزات   
أد.عماد الزيادات/ /انيمنالغ

  شأ.د.محمد دوجان العمو

 لبوقم -ة اإلسالميةيللماي المؤسسات اربة المشتركة فموال المضااة أزك
 -تيآل البجامعة  -ةالميسلدراسات اإلا لمجلة األردنية فيا في شرللن

  )) مشتركم.٢٠١٩

خلود  /انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
  بدر

ر الخرقي في ختصعلى م شرح الزركشيمن المستخرجة ة هيفقلاابط ولضا
 -يةالماإلس اتدراسوال يعةالشرلة شر في مجلنلل مقبوة كتاب النكاح، ممقد

  ).كرمشتم، (٢٠٢٠ت، يجامعة الكو

مجلة  -نةمقار فقهيةدراسة  –واالستدانة عليها ن دّيالضاربة بأحكام الم  انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
، ٢٢المجلد ، ١-الجزائرعة جام -الميةسات اإلسلدراوا الصراط للبحوث

  م.٢٠٢٠، سبتمبر ٠٢العدد 
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 -١٩-فيداالمي وتطبيقاته على جائحة كوسفي الفقه اإلمعايير العذر الطارئ   انيمنأ.د.قذافي عزات الغ  
عة جام -الميةسات اإلسلدراوا الصراط للبحوث في مجلة مقبول للنشر

  م.٢٠٢١، ١-الجزائر

      

      

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 لتعاوني: أبعادهالتأمين امؤتمر بعنوان:   
وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه/ 

جامعة األردنية ومجمع الفقه اإلسالمي ال
الدولي والمنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة(إيسيسكو) والمعهد 

  اإلسالمي للبحوث والتدريب.

-١١الجامعة األردنية/ 
  م٢٠١٠ابريل//٢٣

  ورقة علمية

ة الصحية والبيئي التأثيراتمؤتمر بعنوان:   
الستخدام األسلحة غير التقليدية في 

جمعية العون الصحي  /رق األوسطالش
  األردنية

قاعة المدينة في مبنى أمانة عمان 
  م٢٥/٤/٢٠٠٧-٢٤الكبرى/ 

  حضور مشاركة

االنتصار للصحيحين: مؤتمر بعنوان:   
نحو منهجية علمية للتعامل مع 

الصحيحين/ كلية الشريعة / الجامعة 
  ردنية.األ

  حضور مشاركة  م١٥/٧/٢٠١٠-١٤الجامعة األردنية/

 عةدوة بعنوان: بيان مناهج اإللحاد/ الجامن  
  األردنية/ المركز الثقافي اإلسالمي

قاعة(زين)/ المركز الثقافي اإلسالمي/ 
  م٢٠١٦ /٩/٥

  محاضر رئيس

يوم ثقافي: اليوم الثقافي لطلبة الشعوب   
لمركز اإلسالمية/ الجامعة األردنية/ ا

  الثقافي اإلسالمي.

مي/ )/ المركز الثقافي اإلسال١قاعة(
  م.١٣/٣/٢٠١٦

  محاضر

الف بعنوان آداب االختعامة رة محاض  
من منظور إسالمي/جامعة الشارقة/كلية 

  الشريعة والدراسات اإلسالمية

  محاضر  م٢٠١٨مبنى البنين/
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إدارة الحوار بعنوان  عامة رةمحاض  
لشارقة/كلية جامعة ا/إسالميوآدابه في 

  الشريعة والدراسات اإلسالمية

  محاضر  م٢٠١٩مبنى البنين/

ية بعنوان طرق عرض المسائل حلقة نقاش  
جامعة الخالفية في الدراسات اإلسالمية/ 
الشارقة/كلية الشريعة والدراسات 

  اإلسالمية

  محاضر  م٢٠١٩ى البنين/مبن

عناصر خطة بعنوان عامة رة محاض  
جامعة /هاالبحث وكيفية إعداد

الشارقة/كلية الشريعة والدراسات 
  اإلسالمية

  محاضر  م٢٠١٩مبنى البنين/

لتقى االفتراضي أثر جائحة كورونا الم  
 /على االلتزامات التعاقدية/ كلية القانون

  الشارقة جامعة

  مشاركة حضور  م٢٠٢٠أونالين/

دولي الخامس العمالت المؤتمر ال  
 االفتراضية في الميزان/ كلية الشريعة/

  جامعة الشارقة

و اللجنة العلمية عض  م٢٠١٩
  للمؤتمر

دولي الخامس العمالت المؤتمر ال  
االفتراضية في الميزان/ كلية الشريعة/ 

  جامعة الشارقة

عضو لجنة تنظيم   م٢٠١٩
  جلسات المؤتمر

مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في   
  الشارقة اد اإلسالمي/ جامعةاالقتص

و اللجنة عض  م٢٠٢٠
  ية للمؤتمرالتنظيم

الملتقى الدولي الرابع صناعة الفتوى في   
ظل التحديات المعاصرة/ جامعة الوادي/ 

  الجزائر

عضو اللجنة العلمية   م٢٠١٩أونالين/
  للملتقى

التحديات مؤتمر التكنولوجيا الحديثة أحد   
 جامعة /القانونية المعاصرة/ كلية القانون

  الشارقة

و اللجنة عض  م٢٠١٩
  تمرالتنظيمية للمؤ
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الملتقى الدولي السادس النقد الفقهي في   
ً المذهب المالكي نظرية  معهد  /وتطبيقا

  رالعلوم اإلسالمية/ جامعة الوادي/ الجزائ

عضو اللجنة العلمية   م٢٠٢١
  للملتقى

محاضرة عامة التخصص في طلب   
  جامعة الشارقةلم/ كلية الشريعة/ الع

  محاضر  م٢٠٢١أونالين/

        

  
    يبيةالدورات التدر

  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

  م٢٠٠٧  نيةألردإدارة المؤتمرات والندوات واالجتماعات/ مركز االستشارات/ الجامعة ا  
  م٢٠٠٦  القوى البشرية/ الجامعة األردنية تنمية تقويم تعلم الطلبة/ مركز  
  م٢٠٠٧  دنيةألرمعة اجامعات ومؤسسات التعليم العالي/ مركز االستشارات/ الجاإدارة ال  
  م٢٠٠٧  إدارة الموارد البشرية/ مركز االستشارات/ الجامعة األردنية  
  م٢٠١٠  القياس والتقويم/ مركز تنمية القوى البشرية/ الجامعة األردنية  
  م٢٠١٠  األردنية الخرائط الذهنية/ مركز تنمية القوى البشرية/ الجامعة  
 جامعة-مركز تقنية المعلومات -بالكبوردإدارة واجبات الطلبة الكترونياً في   

  الشارقة
  م٢٠١٧

  م٢٠١٧  قةرلشااجامعة  -مركز تقنية المعلومات -تقييم الطلبة الكترونياً في بالكبورد  
  م٢٠١٧  ارقةجامعة الش -مركز تقنية المعلومات -بالكبورد–كترونية ارات االلالختبا  
 -ةريسيون أعضاء الهيئة التددورة في برنامج النظم واللوائح الجامعية في شؤ  

  جامعة الشارقة- مركز التعليم المستمر والتطوير المهني
  م٢٠١٧

معة جا –ي لعالامعهد القيادة األكاديمية في التعليم -دورة األستاذ الجامعي المتميز  
  الشارقة

  م٢٠١٨

عة جام -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية–كترونية" الحقيبة التعليمية االل  
  شارقةال

  م٢٠١٩

  م٢٠١٩  قةلشارشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة ادمج اإلرشاد األكاديمي: كلية ال  
ليم التع معهد القيادة األكاديمية في، "في من المنظور اإلسالميالتواصل الثقا  

  جامعة الشارقة -العالي
  م٢٠١٩

 في اديميةاألك لقيادةا معهد، "ن المناهج والتعليمقييم من أجل تحسيالتأساسيات   
  جامعة الشارقة -التعليم العالي

  م٢٠١٩

  م٢٠١٩  لشارقةامعة جا -كلية الدراسات العليا، لعليا"التدريس واإلشراف لطلبة الدراسات ا  
  م٢٠٢٠  قةارشمعة الاقة، جاعلغة اإلشارة للتعامل مع الصم"، مركز الموارد لذوي اإل  
عبر  -شارقةالجامعة  –الشريعة كلية  – ورد"بالك بلا عبراالمتحانات  تأمينكيفية   

    ms teamsكتروني منصة التواصل االل
  م٢٠٢٠

ة نسانياإل لعلوموااآلداب كلية  –نات اإللكترونية باستخدام نماذج قوقل" ستبااالبناء   
  جامعة الشارقة -واالجتماعية

  م٢٠٢٠

ة كلي -"علميال الالمق المنهجية والفنية في إعداد الرسالة الجامعية ونشرالخطوات   
  جامعة الشارقة -اإلنسانية واالجتماعية والعلوماآلداب 

  م٢٠٢٠

  م٢٠٢٠نية اإلنسا والعلوماآلداب كلية  -الملف االلكتروني للمساقات والبرامج"  
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  جامعة الشارقة -جتماعيةواال
  م٢٠٢٠  بارنة االبيمنصة التدريب االلكتروني في تر -عن بعد"في التعليم التخطيط للدرس   
اد    ة"اإلرش ات العالمي ل الممارس اديمي: أفض ذوي اإلعم -األك وارد ل ز الم ة رك  –اق

  الشارقةجامعة 
  

  م٢٠٢٠

 fccصة اإلدارة لدى القيادات الجامعية مدخل للجودة الشاملة" من خالل منفن   
  العراق -جامعة ذي قار -والتوظيفأهيل التشعبة  – االلكترونية

  م٢٠٢٠

  م٢٠٢٠  بارنالابية منصة التدريب االلكتروني في تر -"ية وفن اتخاذ القرارالقدرات الذهن  
  
  

    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  العليا
       مناهج البحث في الفقه وأصوله  
       ناهج البحث في الفقه وأصولهم  
       سالميالمدخل إلى الفقه اإل  
       فقه القضاء وطرق اإلثبات  
     )١لشخصية(فقه األحوال ا  
     نظام اإلسالم  
     الفكر اإلسالمي  
     )١أصول فقه(  
       أحكام المفقود في الشريعة اإلسالمية  
       فقه المعاوضات والمشاركات  
      مقارنا بالفقه اإلسالميالعينية  الحقوق  
      قه اإلسالميأحكام اإلثبات مقارنا بالف  
     فقه المعامالت  
     فقه الزواج والطالق  
    الثقافة اإلسالمية  
    وث التخرجبح  
  
  

    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
  
  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  

  
  التاريخ

  م٢٠١٥  ة للمالية اإلسالميةالجمعية األردني  
  م٢٠١١  طة علماء األردنجمعية راب  
      
      
  

    المنح والجوائز التي حصل عليها 
  
  التاريخ  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  

  -      



 األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة 
 

  ١١  

        
        
        
  
 


