
 سيرة ذاتية       

  

  د . منصور محمود راجح مقدادي

  قسم الفقه وأصوله  –كلية الشريعة  –الجامعة األردنية -مكان العمل: عمان  

  أبو نصير ، قرب الدفاع المدني، عمارة الحوراني –مكان اإلقامة :عمان  

  ٠٧٩٨٥٠٧٥٨٧و  ٠٧٧٥٦١٢٧٠١هاتف خلوي : 

  

  المؤهالت العلمية  *

 ٣،٦٩بتقدير ممتاز ، بمعدل ( –الجامعة األردنية  –وأصوله  دكتوراه الفقه -١
 /٥.وادحهاقالعلل الطردية حجيتها و) عنوان األطروحة:  ٤من 

  م ١٤/٢/٢٠٠٥هـ الموافق١٤٢٦محرم/
بتقدير جيد جدا ، بمعدل  –ماجستير الفقه وأصوله من الجامعة األردنية  -٢

ي نقض العلة دراسة مناهج األصوليين ف) وعنوان األطروحة:  ٤من ٣،٦٢(
  م. ٥/٢/٢٠٠١هـ الموافق ١٢/١١/١٤٢١، أصولية تحليلية مقارنة

بتقدير ممتاز ،  –جامعة اليرموك  –بكالوريوس الفقه والدراسات اإلسالمية  -٣
  م ١٩٩٥كانون الثاني/ /١٧هـ الموافق١٤١٥شعبان/ /١٦ ٨٤،٥بمعدل 

ن طريق اإلجازة في قراءة وإقراء القرآن على رواية حفص عن عاصم م -٤
 الشاطبية 

اإلجازة في قراءة وإقراء القرآن على رواية شعبة عن عاصم من طريق  -٥
 الشاطبية 

 

  الخبرات العلمية والعملية : -*

     م وحتى تاريخه١٨/٧/٢٠١١أستاذ مشارك اعتبارا من تاريخ  -١

  

   م١٧/٧/٢٠١١ وحتى تاريخ٢/٦/٢٠٠٨أستاذ مساعد من تاريخ  -٢



  

كلية الشريعة/ الجامعة األردنية ،  -قسم الفقه وأصوله  –محاضر متفرغ  -٣
  م .١/٦/٢٠٠٨م وحتى تاريخ ١٢/٢/٢٠٠٦اعتبارا من 

  

الجامعة  -كلية الشريعة –متفرغ في قسم الفقه وأصوله  رمحاضر غي -٤
  م ٢٠٠٦األردنية للفصل األول من العام 

  

من تاريخ  ةاألهليأستاذ مساعد في كلية الشريعة والقانون، جامعة اربد  -٥
  م ١٢/٢/٢٠٠٦م وحتى تاريخ: ٧/٣/٢٠٠٥:

  

 /٩/٢مدرس في كلية الشريعة والقانون جامعة اربد األهلية من تاريخ -٦
  م.٢٠٠٥ /٦/٣خم وحتى تاري٢٠٠٢

 

  األبحاث العلمية:*

المجلة األردنية في الدراسات  – القلب بين تقعيد األصوليين وتطبيقات الفقهاء -١
) ، رمضان ٣العدد ( –) ٥جامعة آل البيت .منشور في المجلد ( –اإلسالمية 

  م .٢٠٠٩هـ / أيلول ١٤٣٠
الجامعة  – مجلة دراساتاالستحسان : حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية ،  -٢

ـ ه١٤٣١، جمادى األولى ٢٠١٠أيار  ،١، العدد٣٧منشور في المجلد .  األردنية
. 

 

المجلة  –محاسبة شركة المضاربة دراسة فقهية مقارنة بالمصارف اإلسالمية -٣
)  ٦جامعة آل البيت ، منشور في المجلد  (  –األردنية في الدراسات اإلسالمية 

 م.٢٠١٠ - هـ ١٤٣١)  ٢( العدد
 



مجلة دراسة تحليلية ،  –رضوان هللا عليهم –تخصيص العام عند الصحابة  -٤
ماليزيا. منشور العدد الخامس ،  –والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية معالم القرآن 

  م.٢٠٠٩
 

المجلة األردنية في الدراسات  العذر حقيقته وأثره في عقد اإلجارة عند الحنفية، -٥
 -هـ ١٤٣٣)  ٤( )  العدد٧منشور في المجلد  (  جامعة آل البيت ، –اإلسالمية 

 م.٢٠١١
  

  

سة تأصيلية تطبيقية، منشر في مجلة أبحاث بيان الضرورة عند الحنفية: درا -٦
أ ) ، ٢) ، العدد (٢٧سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد( –اليرموك 
  م٢٠٠١حزيران 

  
المعايير الذاتية للتعسف في استعمال الحق في ضوء القرآن الكريم  -٧

  والسُّنة النبوية 

والسنة، جامعة العلوم مجلة معالم القرآن في منشور ، وتطبيقاتها المعاصرة
  ٢٠١٢اإلسالمية، السنة السابعة ، العددالثامن

 ، مفهومه وأنواعه وضوابطه وتطبيقاته الفقهية، الحكم البدلي عند األصوليين  - ٨
) ٤(٢٦) المجلد اإلنسانيةب ( العلوم  –منشور في مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  م.٢٠١٢نيسان 

  

على القول بقطعية الصحيحين، مقبول للنشر في مجلة  المباحث األصولية المبتناة -٩
  الجامعة األردنية. –دراسات 

 ارتفاع الضمان في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون المدني األردني، -١٠
  الجامعة األردنية. –مقبول للنشر في مجلة دراسات 

  



وقد تم حكام،  المشاركة في تأليف كتاب في أصول الفقه في موضوع مصادر األ -١١ 
 .تحكيم الكتاب لغايات الترقية

 

   

  

  

  الخبرات اإلدارية :  

مساعد عميد كلية الشريعة للشؤون اإلدارية  اعتبارا من تاريخ  -١ 
  م.١٣/٨/٢٠١٣م وحتى  ١٢/٢/٢٠١٢

م وحتى  ٢/٢٠١٢/ ١٢عضو مجلس كلية الشريعة للعام الجامعي -٢
  م.١٣/٨/٢٠١٣

  

     الدورات : -*

 –القوى البشرية  ةتنمي ) مركز تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدددورة (  -١
  م .٢٠٠٦الجامعة األردنية األردنية، 

  

الورشة التدريبية   في (أساليب التدريس والتقويم) والتي عقدت في   -٢
  م٢٣/٢/٢٠٠٧جامعة اربد األهلية بتاريخ: 

  

نظمتها عمادة البحث  ومعوقاته،ورشة علمية حول منهجية البحث العلمي   -٣
  م.١٦/٢/٢٠٠٤العلمي، جامعة اربد األهلية،



  

الدورة المتقدمة في أحكام تالوة القرآن الكريم، جمعية المحافظة على  -٤
  م.١٨/٣/١٩٩٧القرآن الكريم، فرع اربد، بتاريخ 

دورة: المستوى الثاني التكميلي، في أحكام تجويد القرآن الكريم   -٥
وتالوته، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، من وزارة األوقاف 

  م.١٨/٥/٢٠٠١والمقدسات اإلسالمية، بتاريخ  نوالشؤو

المستوى الثالث المتقدم في أحكام تجويد القرآن الكريم  وتالوته،  دورة: -٦
عن عاصم من طريق الشاطبية،، من وزارة األوقاف  برواية حفص

  م.٢٠/١١/٢٠٠١والمقدسات اإلسالمية، بتاريخ  نوالشؤو

  االمساقات العلمية التي درستها:

 القياس  "لطلبة الدراسات العليا" -١
 القواعد الفقهية  "لطلبة الدراسات العليا" -٢
 "لطلبة الدراسات العلياء  "مناهج الفقهاء في استنباط األحكام  -٣
  الفقهمصادر األحكام في أصول  -٤
 الحكم الشرعي والدالالت  -٥
 االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح -٦
 علم أصول الفقه لطلبة القانون -٧
 المدخل لدراسة علم أصول الفقه -٨
 القواعد الفقهية -٩

 المعامالت المالية المعاصرة -١٠
 اإلسالميةالمدخل لدراسة الشريعة  -١١
 فقه الطهارة والصالة والصيام -١٢
 العقوباتفقه  -١٣
  اإلسالم نظام -١٤
 نظام األسرة في اإلسالم  -١٥
 ) "لطلبة جامعة اربد األهلية"١أصول الفقه ( -١٦
 "لطلبة جامعة اربد األهلية" )٢أصول الفقه (  -١٧



 "لطلبة جامعة اربد األهلية" )٣أصول الفقه ( -١٨
 فقه السيرة  -١٩
 )١التالوة والحفظ ( -٢٠
 )٢التالوة والحفظ ( -٢١

  

   

  

  عضوية اللجان: -* 

  

للمؤتمر العلمي الرابع لكلية الشريعة والقانون  ةاللجنة التحضيري عضو -١
في جامعة اربد األهلية، بعنوان:" اإلصالح التشريعي من منظور شرعي 

  م.١٠/٨/٢٠٠٥وقانوني" بتاريخ 

  

لليوم العلمي السنوي لكلية الشريعة والقانون في  ةعضو  اللجنة التحضيري -٢
لحوار اإلسالمي، مرتكزاته وآدابه"  بتاريخ جامعة اربد األهلية، بعنوان :"ا

  م.٣١/٣/٢٠٠٤

  

عضو اللجنة االجتماعية لألعوام الجامعية:   -٣
  م)٢٠١٠/٢٠١١م )و(٢٠٠٨/٢٠٠٩م)(٢٠٠٧/٢٠٠٨(

  

مقرر  لجنة اإلشراف على تقييم مواد وأعضاء هيئة التدريس في كلية  -٤
  م .٢٠٠٦/٢٠٠٧الشريعة للعام الجامعي 



  

  م.١٨/٩/٢٠٠٧ :متحانات في الكلية مقرر لجنة اال  -٥

  

و م.٢٠٠٩/٢٠١٠م و٢٠٠٧/٢٠٠٨عضو لجنة االنتخابات في الكلية :  -٦
  م٢٠١٣/٢٠١٤

  

م ٢٠١٣م  و٢٠١٢و   م٢٠١٠/٢٠١١و٢٠٠٩لجنة الجدول في القسم ( -٧
  )م٢٠١٤و

  

عضو لجنة طرح المواد لقسم الفقه وأصوله للعام الجامعي  -٨
  )م٢٠١٤م و٢٠١٣م  و٢٠١٢و  م٢٠١٠/٢٠١١م و٢٠٠٩/٢٠١٠،

  

  

م و ٢٠٠٧/٢٠٠٨عضو لجنة المسابقات لكلية الشريعة لألعوام  -٩
  م.٢٠١٠/٢٠١١

  

مقرر لجنة مراجعة خطط مواد أصول الفقه على مستوى البكالوريوس،  -١٠
  م. ٢٠٠٨للعام 

  

  م ).٢٠٠٩لجنة وضع أسئلة مادة نظام اإلسالم وتقييمها (  -١١

  



لمواد على مستوى طلبة البكالوريوس للعام عضو لجنة معادلة ا  -١٢
  م٢٠١١/٢٠١٢والعام  م٢٠١٠/٢٠١١الجامعي 

  

  

  . م٢٠٠٦/٢٠٠٧*منسق مادة فقه الطهارة والصالة والصيام للعام الجامعي 

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للعام الجامعي  *منسق مادة
١٠١٣/٢٠١٤  

   

 

  مستوى السنة الثالثة .المرشد األكاديمي لطلبة قسم الفقه وأصوله  *

  

  

  

  *اإلشراف والمناقشات:

اإلشراف على رسالة الطالبة روال مطلق محمد عياصرة، والموسومة بـ  -١
: اجتماع حق هللا وحق العبد وأثره في تغير األحكام في فقه العبادات 

  والعقوبات ، ماجستير الجامعة األردنية.

الفطرة وأثرها والموسومة بـ:  اإلشراف على رسالة الطالبة، مها المطوع، - ٢

  ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.في االجتهاد المقاصدي

والموسومة بـ:أحكام وقف  اإلشراف على رسالة الطالب، عبدهللا تشاقير، -٣
  المال للقرض الحسن ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.



، التطبيقات  اإلشراف على رسالة الطالب عبدالعزير عجيل النشمي -٤
  الفقهية لقياس الشبه عند ابن رشد في بداية المجتهد.

الحوامدة ، الفروق  هايل  فالح  االشراف على أطروحة الطالب فيصل-٥
  . تطبيقيةنظرية  اختالف الفقهاء دراسة  الفقية وأثرها في

والموسومة  مناقشة أطروحة الطالب: صالح محمود عودة المعايطة، -٦  
: والموسومة بـ:  حوادث السيارات الواقعة على النفس والممتلكات بـ

 دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون العقوبات األردني، الجامعة األردنية.
  أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.      

مناقشة أطروحة الطالبة:خلود محمد موسى أبو عاقولة، والموسوة بـ :  -٧
مام تاج الدين السبكي، أطروحة دكتوراه، جامعة الفكر التربوي عند اإل

  اليرموك.

مناقشة رسالة الطالبة: منال ذياب أبو الخير، والموسومة بـ: حاشية  -٨
حسن جلبي على التلويح " دراسة وتحقيق" من أول الحاشية إلى نهاية 

  الكتاب. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك.

لي الزعبي، والمسومة بـ: مناقشة رسالة الطالب: محمد خليفة ع - ٩
تأليف العالمة زين الدين حسن بن محمد  -حاشية حسن جلبي على التلويح 

من نهاية  - دراسة وتحقيق  - بن شاة بن محمد حمزة الفناري الرومي
  تعريف الكتاب  إلى نهاية العام. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك.

الموسومة بـ: حاشية مناقشة رسالة الطالبة: هناء فواز بني صخر، و -١٠
تأليف العالمة زين الدين حسن بن محمد بن شاة  -حسن جلبي على التلويح

من بداية النسخ إلى  - دراسة وتحقيق  -بن محمد حمزة الفناري الرومي
  نهاية القياس. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك.

براء والموسومة بـ: أثر اال مناقشة رسالة الطالب: لذة  عايد الرشيدي، -١١
  في مسائل األحوال الشخصية، رسالة ماجستير    الجامعة األردنية.        



العمولة على االعمال االنتمائية  حمد محمد الشمري،  رسالة  ماجستير ،  مناقشة رسالة الطالب:  - ١٢

  الجامعة األردنية.            في المصارف االسالمية ( مفهومها وإحكامها)،

والموسومة بـ: أحكام  الطالب: حذيفة احمد عقل السالم،مناقشة رسالة  -١٣
المحاباة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة 

  األردنية.

  

إجارة الخدمات في الفقه مناقشة رسالة الطالب:عصام العنيني،  -١٤
، رسالة اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية اإلسالمية

    ستير   الجامعة األردنية.ماج

مناقشة رسالة الطالبة: إيمان عبد المنعم  شجراوي، بيان الضرورة  -١٥
عند األصوليين دراسة تأصيلية تطبيقية،  رسالة ماجستير، الجامعة 

  األردنية.     

: تأخر مناقشة رسالة الطالبة: مها إبراهيم العواملة، والموسومة بـ    -١٦
سن الزواج وعالجه في الفقه اإلسالمي ( دراسة شرعية)، رسالة ماجستير  

  الجامعة األردنية.         

 

  yahoo.com73manssour@البريد االلكتروني *

 

 


