* السيرة الذاتية *

املعلومات الشخصية

أ – االسم  :هايل عبد احلفيظ يوسف داود .
 ،مكان الوالدة  :عمان
ب – تاريخ الوالدة  1959/2/20 :م
ج – العنوان :
 )1عنوان العمل  :اجلامعة األردنية  /كلية الشريعة – قسم الفقه وأصوله .
 )2عنوان املنزل :عمان  /خلدا .
د -اهلواتف :
00962798057777 )1
ه  : -العنوان اإللكرتوين :
dr_hayel@yahoo.com

املؤهالت العلمية :

أ – دكتوراه يف الفقه وأصوله  ،اجلامعة األردنية  ،سنة التخرج  1998 / 1997م .
األطروحة بعنوان " تغري القيمة الشرائية للنقود الورقية "
مفهومه  ،أسبابه  ،آثاره  ،عالجه  ،أحكامه  -دراسة فقهية مقارنة .
ب -ماجستري يف الفقه والتشريع  ،اجلامعة األردنية  ،سنة التخرج 1992 / 1991م .
الرسالة بعنوان " األجل يف العقود ومدى الزاميته " .
ج -بكالوريوس يف الشريعة االسالمية  ،اجلامعة األردنية  ،سنة التخرج  1982 / 1981م .
د -الثانوية العامة  ،مدرسة السلط الثانوية  ،سنة التخرج  ، 1977 / 1976علمي .

اخلربة األكادميية

الرتبة األكادميية

تاريخ احلصول عليها

اجلامعة اليت منحته الرتبة

استاذ مساعد

1998

جامعة الزرقاء األهلية

استاذ مساعد (ب)

2001

اجلامعة األردنية

استاذ مساعد (أ)

2011

اجلامعة األردنية

استاذ مشارك

2013

اجلامعة األردنية

1

 اخلربات العمليةأ – اخلربات العملية األكادميية :

  2016 /9ولتارخيه  /استاذ مشارك  ،كلية الشريعة  ،جامعة الريموك  /األردن  ،إجازة تفرغ علمي  2016/9ولغاية تارخيه استاذ مشارك  ،اجلامعة األردنية  ،كلية الشريعة  ، 2013/8/20 - 2012/10استاذ مساعد  ،جامعة القصيم  ،السعودية إجازة 2012/10 – 2001/2/1استاذ مساعد  ،كلية الشريعة  ،اجلامعة األردنية  2001/1/30 – 98/9/1أستاذ مساعد  ،كلية الشريعة  ،جامعة الزرقاء األهلية . 1998/6/1 – 1998/2/1 -حماضر غري متفرغ  ،جامعة الزرقاء األهلية .

ب  -اخلربات اإلدارية األكادميية :

 2007 / 10/1 – 2005/10/1رئيس قسم الفقه وأصوله  /كلية الشريعة  /اجلامعة األردنية–  2003/9/ 15 - 2002/9/1مساعد عميد كلية الشريعة  ،اجلامعة األردنية

ج  -اخلربات اإلدارية غري األكادميية :

  2016/5/29 - 2013/8/21وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف األردن  2012 /10 – 1994/4عضو جملس إدارة شركة أكادميية السلط . 98/8/30 – 94/4/10مديرعام مدارس أكادميية السلط .  94/4/10 – 91/3/5موظف يف وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية . 91/8 – 91/3/5 -1مساعد مدير صندوق الزكاة .
 94/4/10 – 91/8 -2باحث يف دائرة االفتاء .
عمان .
  91 /6/17 – 89/8/15مدرس تربية اسالمية يف مدارس دار األرقم ّ /  89/8/15 – 84/1/1موظف إداري  ،مجعية املركز االسالمي  ،مقرر جملس الثقافة والرتبية لالشرافعلى مدارس اجلمعية .
 ، 83/9/28 – 81/9/28 -إمام يف القوات املسلحة  ،دائرة االفتاء .خدمة علم

خربات أخرى :

املدة الزمنية

الوظيفة

اجلهة اليت عمل فيها

البلد

من

إىل

عض و و ووو هيا و و ووة الرقاب و و ووة
الشرعية

مؤسسة أموال األيتام

األردن

2007/5/1

تارخيه

عضو و ووو جملو و ووس أمنو و وواء
جامعو و و و و و و و و ووة العلو و و و و و و و و وووم
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
اإلسو و ووالمية العامليو و ووة /
نائب الرئيس
عضو جملس اإلفتاء

دائرة اإلفتاء العام
2

األردن

2016/5/29 2013/8/20

األردن

2016/5/29 2013/8/20

عض و ووو جمل و ووس الرتبي و ووة
والتعليم /

وزارة الرتبية والتعليم

عضووو جلن ووة اإلش وراف
عل و و و و و و و ووى املن و و و و و و و وواه /
ختصص اإلنسانيات

وزارة الرتبية والتعليم

األردن
األردن

2016/5/29 2013/8/20
2016/5/29 2013/8/20

عضو و ووو جملو و ووس أمنو و وواء
اللجنة الوطنية لشؤون
املرأة

اللجنة الوطنية لشؤون املراة

األردن

2016/5/29 2013/8/20

رئو و و و وويس جملو و و و ووس إدارة
صندوق الزكاة

صندوق الزكاة

األردن

2016/5/29 2013/8/20

صندوق احل

األردن

2016/5/29 2013/8/20

رئو و و و وويس جملو و و و ووس إدارة
صندوق احل
رئو و وويس جملو و ووس أمنو و وواء
حمط و و و ووة حي و و و وواة اف أم

األردن

لتارخيه

2016/8

اإلذاعية
خطيب مجعة

األردن

وزارة األوقاف

1991

إىل تارخيه

 - 8األحباث املنشورة
العدد عنوان البحث

اجلهة اليت تصدرها

اسم اجمللة

تاريخ
الصدور

1

وس و ووائل معاجل و ووة اإلره و وواب م و و و من و ووور
شرعي

دراسات /علوم الشريعة القانون

اجلامعة األردنية

2004/11

2

ال ووازف مفهوم ووه ومكانت ووه وأث ووره يف قي و
نفوذ الشريعة

دراسات /علوم الشريعة القانون

اجلامعة األردنية

2008/11

3

إجراء العقود بالرسالة اإللكرتونية

اجملل و و و و و و ووة األردني و و و و و و ووة يف الدراس و و و و و و ووات
اإلسالمية

جامعة آل البيت

2011/9

جامعة آل البيت

2013

4

االس و ووتثمار يف الت و وودما التع و وواوين دراس و ووة اجملل و و و و و و ووة األردني و و و و و و ووة يف الدراس و و و و و و ووات
فقهية تدصيلية

اإلسالمية
3

اجملل و و و و و و ووة األردني و و و و و و ووة يف الدراس و و و و و و ووات
اإلسالمية

5

استنزاف املياه وتلويثها دراسة شرعية

6

فسو ووخ عق و وود البي و ووع لع و وودم دف و ووع املش و وورتي جملو و و و و ووة جامعو و و و و ووة مؤتو و و و و ووة ل و و و و و ووا
اإلنسانية)
للثم

جامعة آل البيت

2013

جامعة مؤتة

2014

جامعة القصيم

2014

7

فقه األولويات مفهومه وضوابطه

جملة جامعة القصيم

8

احلوار املذهيب وأسسه

املعهد العاملي للفكر
جملة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
اإلسالمي

2014

الكتب املنشورة :
كتاب فقه العقوبات جزءان
كتاب الثقافة اإلسالمية باالشرتاك مع ثالثة مؤلفا وهم  :د رحيل غرايبة  ،د عبد اجلبار سعيد  ،د زياد دغاما

أحباث قيد اإلعداد والنشر

 – 1مفهوم اخلالفة عند اب تيمية
 – 2نفي شبهة الفكر التكفريي عند اب تيمية
 – 3وسطية اإلمام أيب حنيفة يف الفقه
 – 4صيل الديون املتعثرة يف املصارف اإلسالمية
 –5الوقف وأثره يف التنمية االجتماعية
 – 6اهلندسة املالية يف املصارف اإلسالمية

الدورات :

 – 1دورة يف العلوم الشرعية  ،دائرة االفتاء العام  ،القوات املسلحة م . 83/3/10 – 82/12/9
 – 2دورة املفتا والباحثا واملرشدي  ،مركز تدهيل الوعاظ واألئمة م . 93/1/26 – 93/1/17
 – 3دورة املنهجية االسالمية الثالثة  ،املعهد العاملي للفكر االسالمي م . 98/11/17 – 98/ 11/12
 – 4دورة أساليب التدريس اجلامعي  ،جامعة الزرقاء األهلية . 1998/12/2 – 11/16 ،
 -5دورة احلاسوب الشاملة  ،مركز االستشارات  ،اجلامعة األردنية . 2002/8/27 – 2002/7/14 .
 -6دورة اإلدارة العليا  /اجلامعة األردنية  /مركز االستشارات 2008 /

املؤمترات العلمية :

حضوورت عشورات املووؤلرات العلميووة داخوول األردن وخارجهووا مووا بووا احلضووور وتقوودم األوراق العلميووة أو عضوووية اللجووان
التحصريية أو مقررا للمؤلر وم هذه املؤلرات :
 - 1مؤلر املستجدات الفقهية  ،كلية الشريعة  ،جامعة الزرقاء األهلية . 1998 ، ،
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 - 2مؤلر العطاء الفكري البو رشود  ،املعهود العواملي للفكور اإلسوالمي  ،وجامعوة آل البيوت  ،تقودم ورقوة بعنووان
املنه الفقهي عند اب رشد 1998/11/18 ،
 - 3مووؤلر توودريس الفقووه اإلسووالمي يف اجلامعووات  ،كليووة الش وريعة ا  ،جامعووة الزرقوواء األهليووة  ، 1999 ، ،مقوورر
املؤلر  ،وحمرر أ اثه .
 - 4موؤلر تودريس الثقافووة اإلسوالمية يف اجلامعوات  ،كليووة الشوريعة  ،جامعوة الزرقوواء األهليوة  ، 2000 ، ،عضووو
اللجنة التحضريية للمؤلر .
 -5م ووؤلر االره وواب ب ووا الش وريعة والق ووانون  ،جامع ووة ارب وود األهلي ووة  ،ورق ووة بعن ووان  :وس ووائل مكافح ووة االره وواب ،
. 2001
 - 6مووؤلر " التمكووا للم ورأة يف العووا "والووذي ن متووه هياووة األمووم املتحوودة والووذي عقوود يف جنيووف سوونة2004
وتقدم ورقة باسم الوفد األردين بعنوان " شبهات حول حقوق اإلر للمرأة يف اإلسالم
 -7عض ووو اللجن ووة التحضو وريية مل ووؤلر " وس ووطية اإلس ووالم ب ووا الفك وور واملمارس ووة " وال ووذي عق ووده املنت وودى الع وواملي
للوسطية يف عمان بتاريخ .2004/6/28 -26
 -8م ووؤلر " البياو ووة يف ضو وووء الش و وريعة والقو ووانون " الو ووذي عقدتو ووه جامع ووة إربو وود األهليو ووة بتو وواريخ /7 /13 _12
 2006وتقدم ورقة بعنوان " محاية الشريعة اإلسالمية للبياة "
 -9مؤلر االسالميون والدميقراطية /مؤسسة اب خلدون /القاهرة 2006/
- 10عض و ووو اللجن و ووة التحضو و وريية مل و ووؤلر" ال و وودور العمل و ووي لتي و ووار الوس و ووطية يف اإلص و ووال و ض و ووة األم و ووة " -22
2007/4/24
- 11مووؤلر الدميقراطيووة واإلصووال السياسووي يف الوووط العووريب واملنعقوود يف الدوحووة م و 2007 /5 / 29_27
بدعوة م وزارة اخلارجية القطرية
 - 12مووؤلر تعزيووز ثقافووة الوسووطية املنعقوود يف طورابلس  /لبنووان والووذي عقوود سوونة  2007وتقوودم ورقووة بعنووان "
العوامل اإلعالمية املساعدة يف تعزيز ثقافة الوسطية "
- 13مؤلر دور األحزاب السياسية يف اإلصال والذي عقده مركز اب خلدون يف القاهرة سنة 2007
 - 14املووؤلر القضووائي الشوورعي األول والووذي عقدتووه دائوورة قاضووي القضوواة يف األردن سوونة  2007وتقوودم ورقووة
بعنوان " إجراء العقود عرب اإلنرتنت "
- 15عضووو اللجنووة التحض وريية ملووؤلر" اووو " إسووهام عووريب إسووالمي يف احلضووارة املعاصوورة " الووذي عقووده املنتوودى
العاملي للوسطية يف عمان بتاريخ 2007/9/10-8
 - 16مؤلر تدصيل الفكر التنويري عند الشباب األردين " الشباب واحلوار مع اآلخر " املنعقود يف عموان والوذي
ن مه اجمللس األعلى للشباب وتقدم ورقة بعنوان " رسالة عمان أداة حضارية لتعزيز قيم احلووار موع اآلخور " سونة
2008
 -17عضووو اللجنووة التحضوريية ملووؤلر" اووو مشووروف ضوووي إسووالمي " الووذي عقووده املنتوودى العوواملي للوسووطية يف
عمان بتاريخ 2008/11/18-16
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-18م وؤلر" آثووار اإلمووام أبووو حنيفووة وأثرهووا يف ح ووار احلضووارات " واملنعقوود يف طاجيكسووتان م و /10 /6 -5
 2009يدعوة م احلكومة الطاجيكية وتقدم ث بعنوان " وسطية اإلمام أبو حنيفة كما جتلت يف فقهه "
 -19مؤلر الواقع الديين يف األردن والذي عقد يف اجلامعة األردنية بتاريخ 2010 /2 /13-12
-20مووؤلر التوودما التعوواوين :أبعوواده وآفاقووه وموقووف الشوريعة اإلسووالمية منووه .املنعقوود يف اجلامعووة األردنيووة بالتعوواون
بووا اجلامعووة األردنيووة وجممووع الفقووه اإلسووالمي الوودوب واملن مووة اإلس ووالمية للرتبيووة والعلوووم والثقافووة (إيسيسووكو )
واملعهد اإلسالمي للبحو والتدريب يف الفورتة موا بوا  26و  28ربيوع الثواين  1431ه و املوافو  11و  13إبريول
2010م.وتقدم ث بعنوان " االستثمار يف التدما التعاوين "
عم وان بتوواريخ م و / 10 /20 – 16
 -21املووؤلر الثالووث للفكوور التنووويري الووذي عقووده اجمللووس األعلووى للشووباب يف ّ
 2010وتقدم ورقة بعنوان " الشباب وثقافة التسامح يف مواجهة العنف اجملتمعي "
 -22موؤلر اآلفوواق املسووتقبلية للوودعوة اإلسووالمية يف السووودان " املنعقوود يف اخلرطوووم مو 2010 / 10 /15 – 13
وتقدم ورقة بعنوان " غري املسلما يف اجملتمع اإلسالمي "
-23مووؤلر " دور الوسووطية يف اسووتقرار اجلزائوور وتقوودمها بوودعوة م و مجعيووة اإلص وال اجلزائريووة يف اجلزائوور بتوواريخ -25
.2010/12/26
 -24عضووو اللجنووة التحضوريية ملووؤلر " وسووطية اإلمووام ابو تيميووة " املنعقوود يف  2011/4/17والووذي عقووده املنتوودى
العاملي للوسطية يف عمان وتقدم ث بعنوان " أثر ال روف السياسية واالجتماعية على فقه اب تيمية واجتهاداته"
 -25مو و وؤلر التح و وووالت السياس و ووية يف ال و وووط الع و ووريب وس و ووقو خط و وواب العن و ووف املنعق و وود يف ت و ووونس بت و و واريخ 4-3
 2011/6/ب ،مجعية اب خلدون يف تونس  ،وتقدم ورقة بعنوان دور األحزاب الوسطية يف التحوالت السياسية
 - 26مؤلر " اإلصال السياسي يف األردن "  ،وزارة التنمية السياسية  /األردن 2011/9/ 17 _ 15 ،
 -27املؤلر الدوب الرابع للفكر التنويري دور الشوباب يف اإلصوال ضومانة ل مو واالسوتقرار  /األردن والوذي عقوده
اجمللس األعلى للشباب م  2011 / 10/21 _ 2011 / 10 / 15وتقدم ورقة بعنوان " دور الشوباب يف بنواء
أجزاب سياسية قادرة على خدمة املصلحة الوطنية "
 28النوودوة العلميووة املنعقوودة يف جامعووة إسووالم أبوواد العامليووة يف الباكسووتان بتوواريخ  2011/12/23بعن ووان " مراعوواة
اخلالف يف الشريعة اإلسالمية وتقدم ورقة بعنوان " منهجية اإلمام أيب حنيفة يف الفقه "
 –29مووؤلر مقاومووة الفكوور التكفووريي  ،منتوودى تعزيووز السوولم  ،أبووو ظوويب  2014 ،منتوودى تعزيووز السوولم  ،وتقوودم ورقووة
بعنوان " موقف اب تيمية م التكفري "
 30مؤلر العمل اخلريي اإلسالمي  ،دولة الكويت  ،اهلياة اخلريية العاملية يف الكويت .،2014 ،
 –31مووؤلر وثيقووة املدينووة املنووورة وإعووالن موراكت  ،منتوودى تعزيووز السوولم ووزارة األوقوواف املغربيووة  ،موراكت ،2015 ،
ونقدم ورقة بعنوان " مفهوم املوطنة كما كرسته وثيقة املدينة املنورة
 - 32مووؤلر دور املؤسسووات الدينيووة يف مكافحووة الفكوور املتطوورف  ،السووودان  ،وزارة األوقوواف السووودانية بالتعوواون مووع
رابطة العا اإلسالمي 2015 ،
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 –33دورة جممع الفقه اإلسالمي املنعقدة يف الكويت عام  2015وتقدم ورقة بعنووان احلكوم الشورعي لزيوارة األقصوى
ت االحتالل "
 - 34مو ووؤلر " الدولو ووة الوطنيو ووة يف اجملتمع و ووات املسو وولمة " ابو ووو ظو وويب  ،منت و وودى تعزي و ووز الس و وولم يف اجملتمعو ووات املس و وولمة
 ، 2016/12/18وتقدم ث بعنوان " اإلمامة عند اب تيمية" .
وغيرها من المؤتمرات

اإلشراف على الرسائل اجلامعية ( ماجستري ) ،أو مناقشتها

:

أشرفت على العشرات م الرسائل العلمية ملرحليت املاجسرت والدكتوراة وكذلك مناقشة الرسائل العلمية منها :

أوال املناقشات يف اجلامعة األردنية :
أ -رسائل املاجستري

 " بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي2003 ، " املخاطرة بالنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة اإلسالمية " 2003 " الفقه با التيسري واالنفالت بتاريخ 2004" اختيارات اب القيم يف مسائل املعاوضات املالية " 2004 " احلقوق اجملردة يف الفقه املاب اإلسالمي " 2005 " حقوق اجلنا يف الشريعة اإلسالمية والقانون واالتفاقيات الدولية " 2005 األجل وأثره يف بيع السلع يف السوق املاب " 2006 " ن رية توزيع مصادر االنتاج الطبيعية يف الفقه افسالمي " 2007/4/2 -صلة قواعد الفقه السياسي باملصاحل الشرعية " 2007

ب – رسائل الدكتوراة

" املنه األصوب عند اإلمام القرايف " 2004" الشك أحكامه وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي " 2004 " العلل الطردية حجيتها وقوادحها " 2005 مقاصد أصول الفقه ومبانيه " 2006 " أثر اإلمام اب العريب يف الفقه املالكي " 2006 " التن يم القضائي ل قليات املسلمة 2006 ، استثمار أموال القصر با مؤسسة األيتام يف األردن واهلياة العامة لشؤون القصر يف الكويت 2017 ،ثانيا  :املناقشات خارج اجلامعة األردنية :

رسالة ماجستري بعنوان " الشورى وتطبيقاهتا املعاصرة "  /جامعة مؤتة . 2005
رسالة  /ماجستري بعنوان " جرائم األحدا يف الفقه اإلسالمي " جامعة آل البيت بتاريخ 2007
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رسالة ماجستري بعنوان " اتفاقيوة القضواء علوى كافوة أشوكال التمييوز ضود املورأة دراسوة ليليوة نقديوة قوي ضووء
أحكام الشريعة اإلسالمية " يف جامعة الريموك 2010
رسالة ماجستري بعنوان " الفواكه البدرية يف األقضية احلكمية – دراسة و قي "  2010يف جامعة مؤتة
ثالثا  :اإلشراف على الرسائل اجلامعية منها :
أ – املاجستري

 -فقه املستجدات يف باب لعبادات نوقشت بتاريخ 2003

 الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية نوقشت بتارثخ 2003 الوازف وأثره يف مقاصد الشريعة نوقشت بتاريخ 2004 مسائل مستجدة يف زكاة عروض التجارة  ،نوقشت بتاريخ 2004 قي جزء م كتاب " شر صفوة الزبد الب رسالن 2006 " قي جزء م كتاب شر صفوة الزبد الب رسالن 2008 مناه الن ر يف فقه النوازل " نوقشت يف 2008 اإلعالم املرئي أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي  /نوقشت يف 2008ب – الدكتوراة

 اجلرمية اللف ية وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي /نوقشت يف 2006 " الفتوى يف األردن تارخيا وفقها ومنهجا " 2006 ن رية االستثمار يف الفقه اإلسالمي 2006 / أحكام االمتياز يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة 2006// اإلمام الكاساين ومنهجه الفقهي 2006 العنف ضد املرأة 2007 -أثر املكان يف االلتزامات العقدية املالية يف الفقه اإلسالمي نوقشت يف 2009

حتكيم األحباث
قمت بتحكيم العديد م األ ا جمللة جامعة النجا يف نابلس  ،وجملة جامعة دمش واجمللة األردنية يف الدراسات
اإلسالمية

املواد اليت قمت بتدريسها
أ – البكالوريوس
فقووه املعاوضووات ( معووامالت  ،)1فقووه التوثيقووات والتربعووات ( معووامالت  ،)2املعووامالت املاليووة املعاصوورة  ،فقووه الزكوواة
والصوويام واحل و (عبووادات  ،)2فقووه األح ووال الشخص وية ( الووزواج والطووالق) ( أح ووال شخصووية ، )1األميووان والنووذور
والووذبائح  ،العالقووات الدولي ووة  ،ن ووام احلك ووم يف اإلسووالم  ،املوودخل إىل الفق ووه اإلسووالمي  ،ن ووام اإلس ووالم  ،القواع وود
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الفقهية  ،فقه العقوبات  ، 2 ،1املواريث  ،دراسة نصية يف كتب الفقه  ،قضوايا فقهيوه معاصورة  ،املصوارف اإلسوالمية
 ،أساليب التمويل يف املصارف اإلسالمية  ،مناه البحث يف الفقه .

ب – الدراسات العليا ( ماجستري ودكتوراة )

املناه األصولية  ،الدالالت  ،الن ام املاب يف اإلسالم  ،دراسة خاصة يف القانون املدين

عضوية اللجان اجلامعية

 عضو جلنة اإلشراف على تقييم أعضاء هياة التدريس يف قسم الفقه وأصوله لعاما متتاليا
 عضو جلنة معادلة املواد للعام اجلامعي 2002 /2001
 عضو جلنة املؤلرات للعام اجلامعي 2004 / 2003
 رئو وويس جلنو ووة الدراسو ووات العليو ووا يف قسو ووم الفقو ووه للعو ووام اجلو ووامعي  2006 /2005والعو ووام اجلو ووامعي /2006
2007

 رئ وويس جلن ووة االمتح ووان الش ووامل لطلب ووة املاجس ووتري وامتح ووان الكف وواءة املعرفي ووة لطلب ووة ال وودكتوراة للع ووام اجل ووامعي
 2006 /2005والعام اجلامعي 2007 /2006

 عضو جلنة اليوم العلمي للكلية للعام  2009 / 2008والعام 2010 / 2009
 عضو اللجنة التحضريية الحتفاالت اجلامعة بالذكرى اخلمسا لتدسيسها 2010
 عضو جلنة البحث العلمي يف كلية الشريعة للعام اجلامعي 2012 /2011

 عض ووو جلن ووة التوجي ووه والرعاي ووة للطلب ووة يف كلي ووة الش و وريعة للع ووام اجل ووامعي  2004 / 2003والع ووام اجل ووامعي
 2011 / 2010والعام اجلامعي 2012 /2011

نشاطات إعالمية
املشاركة يف العديد م احللقات التلفزيونية يف برنام فاسدلوا أهل الذكر على التلفزيون األرديناملشاركة يف عدة حلقات م برنام آفاق إسالمية على التلفزيون األرديناملشاركة يف تقدم وإعوداد برنوام ثالثوون رمضوانا واملكوون مو ثالثوا حلقوة ى بثوه علوى ثوال فضوائيات منهواالتلفزيون األردين خالل شهر رمضان وهو برنام وثائقي
 املشاركة يف عدة حلقات م برنام فكر وحضارة على إذاعة اململكة األردنية اهلامشية إعداد برنام إذاعي مكون م ثالثا حلقة درامية بعنوان إشراقات "ى بثه على سبع حمطات إذاعية املشوواركة يف إعووداد برنوام الوسووطية الووذي قدمووه طووارق سووويدان وبووث علووى عوودة فضووائيات واملشوواركة يف ثووالحلقات كضيف رئيسي .ملناقشة موضوف القوامة وموضوف اإلسالم فوبيا وموضوف التدرج يف تطبي الشريعة
باإلضووافة إىل مقووابالت يف مواضوويع فكريووة وسياسووية علووى العديوود م و ااطووات الفضووائية واإلذاعيووة يف األردن ومصوور
والسووعودية والسووودان ولبنووان وغريهووا منهووا  :العربيووة واجلزيوورة والسووعودية واإلخباريووة السووعودية والشووروق السووودانية وعووريب
 21والقوودس الفضووائية و  bbcوإقورأ  ،والرسووالة  ،وسووف سووتارز  ،واحلقيقووة الدوليووة  ،وحيوواة  ،fmورؤيووا والتلفزيووون
األردين  ،وتلفزيزن فلسطا .
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 العديد مو املقوابالت الصوحفية موع عودد مو الصوحف األردنيوة والعربيوة منهوا الدسوتور والورأي األردنيتوانواألهرام املصرية وغريها
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