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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 

  البيانات الشخصية
 
 هايل عبد الحفيظ يوسف داود  االســـــــم 
 م 1959/ 20/2ان عم تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 الفقه وأصوله  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  
 1998  -1997 الجامعة األردنية  له صو الفقه وأ  ه الدكتورا  
 1992 - 1991 الجامعة األردنية  الفقه وأصوله  ماجستير 
 1982 - 1981 الجامعة األردنية  الفقه وأصوله  بكالوريوس 
 1977 – 1976 مدرسة السلط الثانوية علمي هيتوجي 

 
  التخصص ومجاالت االهتمام 

 
 لفقه وأصوله ا التخصص العام 
 صوله قه وأ الف قص الدقيالتخص 

  الشرعيةياسة سال   – وأصولهالفقه    –ن قار المالفقه  –عامالت المالية والمصرفية الم مـجاالت االهتمام 
 صد الشريعة قام-
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 ملخص رسالة الدكتوراهعنوان و  

 ةفقهية مقارندراسة  – حكامهه، أجالعثاره، آ، أسبابه، قيمة الشرائية للنقود الورقية، مفهومهتغّير ال 
 قوديمة النالمتعلقة بتغّير القيمة الشرائية للنقود الورقية وهل الواجب في حالة تغّير قسالة عن األحكام تتحدث الر  
 أم بالقيمة، وفّصلت الرسالة أقوال العلماء في هذه المسألة والتي   مات بالمثلون وااللتزاالورقية أن يتم وفاء الدي 
 موال ربوية فال توّفى إال؛ ألن النقود أيمة النقود: وجوب الوفاء بالمثل حتى لو تغّيرت قاألول القولأبرزها:  نم 
 لم ثل فيه ظلمأداء ا فاحشا؛ ألنتغّير وجوب الوفاء بالقيمة ال بالمثل شريطة أن يكون ال :الثاني القولها. مثلب 
 جوبو القول الثالث: قت ترتبها في الذمة.  قيمتها الشرائية و هي  ةيقود الورقية قيمتها الحقيقلصاحب الحق، والن 
 ء التغّيرتوزيع عبقول الرابع: الئة وكان التغّير فاحشا. رئة مفاجغّير بأسباب طاثل إال إذا كان التالوفاء بالم 
   الصلح على األوسط.على الطرفين أو ما يسمى ب 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ عنوانهاجهة العمل و  الوظيفة 

 2018 امعة األردنية الج ركأستاذ مشا 
 2016 جامعة اليرموك ركأستاذ مشا 

 2013 مة األردنيةحكو ال زيرو  

 2013 امعة األردنية الج ركأستاذ مشا 

 2012 جامعة القسيم أستاذ مساعد  

 2011 امعة األردنية الج ( أ أستاذ مساعد ) 

 2001 امعة األردنية الج ( ب)أستاذ مساعد  

 1998 معة الزرقاء األهلية جا أستاذ مساعد  

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل 

 2020 – 2018 عضو لجنة المبنى في الكلية  
 2020 – 2018 جنة الفتوى في الكلية  ضو لع 
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 2019 – 2018 و لجنة الدراسات العليا في الكليةعض 

 2012 – 2010 جنة التوجيه والرعاية للطلبةلو عض 
2003-  2004 

 2012 – 2011 عضو لجنة البحث العلمي   

 2010 أسيسهابالذكرى الخمسين لتاللجنة التحضيرية الحتفاالت الجامعة  

 2010 – 2008 عضو لجنة اليوم العلمي للكلية  

 2007 – 2005 صوله الفقه وأ   قسم في تدريسالئة ف على تقييم أعضاء هيعضو لجنة اإلشرا 

ءة المعرفية لطلبة  حان الكفان الشامل لطلبة الماجستير وامتلجنة االمتحارئيس  
 الدكتوراه 

2005 – 2007 

 2007 – 2005 اسات العليا رئيس لجنة الدر  
 2004 – 2003 لجنة المؤتمرات عضو 
 2002 - 2001 د لجنة معادلة الموا عضو 

 
    يةرات اإلدار خبال
 
 التاريخ المكان /الجهة التي عمل فيها الوظيفة 

ية  التربعداد مناهج طنية إليس اللجنة الو رئ 
 اإلسالمية في األردن 

 

 ه اريخلت 2019 األردن   /المركز الوطني للمناهج

 ه لتاريخ 2006 األردن  /مؤسسة أموال األيتام عضو هيئة الرقابة الشرعية 
ة عضو مجلس أمناء جامعة العلوم اإلسالمي 

 العالمية / نائب الرئيس
 األردن  / جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

2013 - 2016 

 2016 – 2013 األردن  /دائرة اإلفتاء العام مجلس اإلفتاءعضو  
 2016 – 2013 األردن  /ة والتعليموزارة التربي عضو مجلس التربية والتعليم 
  /عضو لجنة اإلشراف على المناهج 

 تخصص اإلنسانيات
 األردن  /وزارة التربية والتعليم

2013 – 2016 

عضو مجلس أمناء اللجنة الوطنية لشؤون   
 المرأة 

 األردن  /ة أ اللجنة الوطنية لشؤون المر 
2013 – 2016 

 2016 – 2013 األردن  /اةصندوق الزك رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة 
 2016 – 2013 األردن  / صندوق الحج رئيس مجلس إدارة صندوق الحج  
  رئيس مجلس أمناء محطة حياة اف أم 

 اإلذاعية
 ردن األ  /حياة اف أم

 ه اريخلت 2016
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 ه خلتاري 1991 األردن  /وزارة األوقاف خطيب جمعة 
 

  األبحاث العلمية المنشورة
 
 التاريخ و  شرعنوان البحث والنا  
 وال الشخصية في البالد العربيةعقد الزواج الفاسد بين الفقه اإلسالمي وقوانين األح 1 

 ( أنموذًجالدول الخليج العربيول مجلس التعاون القانون الموحد لد ،، سوريا)األردن
 2020sJournal of Social Science ,،  العملمع المضارب في  اشتراك رب المال  2  2020/معة األردنيةجامجلة دراسات، ال ،"دراسة فقهية قانونية مقارنة"

 2020 /، مجلة الصراط الجزائرمفهومه وضوابطه وأدواته وبعض تطبيقاتهابتكار العقود المالية  3  
 2020 / مجلة دراسات، الجامعة األردنيةاإلمامة والخالفة عند ابن تيمية،  4  

 Journal of Social، اإلجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا ميالوقف التنموي وصيغ التمويل اإلسال 5 

, 2020sScience 
 2020/معة األردنيةجاخالعة عليه، مجلة دراسات، ال مقها في الحضانة والم لحاسقاط األ 6 
 2020المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ ، الوقف على البحث العلمي 7 

 2019عي، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ ماف وأثره في األمن االجتوقال 8 

 2014 /لفكر اإلسالميمجلة المعهد العالمي ل، الحوار المذهبي وأسسه 9 

 2014 /مجلة جامعة القصيم، فهومه وضوابطهفقه األولويات م 10 

 2014 /مجلة جامعة مؤتة لألبحاث اإلنسانية، فسخ عقد البيع لعدم دفع المشتري للثمن 11 

 2013 /المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، تلويث المياه واستنزافها دراسة شرعية 12 

 2013 /المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية،  يليةلتأمين التعاوني دراسة فقهية تأصار في ااالستثم 13 

 2011 /المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، إجراء العقود بالرسالة اإللكترونية 14 

 2008 / دراسات/ علوم الشريعة القانون  ،الشريعةوأثره في تحقيق نفوذ  الوازع مفهومه ومكانته 15 

 2004  /دراسات/ علوم الشريعة القانون ، ظور شرعيوسائل معالجة اإلرهاب من من 16 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

 
خ مكان وتاري اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 انعقاده
 المشاركة  نوع

منتدى تعزيز السلم  /ي المجتمعات المسلمةلوطنية ف الدولة ا 
 المسلمةفي المجتمعات 

 أبو ظبي
2016 

 قة عمل ور 
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وزارة  /طرفمؤسسات الدينية في مكافحة الفكر المتدور ال 
 م اإلسالميسودانية بالتعاون مع رابطة العالالاألوقاف 

 ن السودا
2015 

 قة عمل ور 

م منتدى تعزيز السل /وثيقة المدينة المنورة وإعالن مراكش 
 وقاف المغربيةووزارة األ

 مراكش 
2015 

 مل قة عور 

 حضور  2015 الكويت لكويت، االميالفقه اإلس عدورة مجم 

 قة عمل ور  2014الكويت  الهيئة الخيرية العالمية في الكويت /العمل الخيري اإلسالمي 

 قة عمل ور  2014 يأبو ظب السلم منتدى تعزيز  /مقاومة الفكر التكفيري  

مؤتمر الدولي الرابع للفكر التنويري دور الشباب في  ال 
 األعلى للشباب جلسالم /اإلصالح ضمانة لألمن واالستقرار

 ن األرد
2011 

 قة عمل ور 

 قة عمل ور  2011ردن األ وزارة التنمية السياسية  /اإلصالح السياسي في األردن 

 /التحوالت السياسية في الوطن العربي وسقوط خطاب العنف 
 ابن خلدون جمعية 

 تونس
2011 

 قة عمل ور 

 ةضيرية التحعضو اللجن 2011ن األرد المنتدى العالمي للوسطية /وسطية اإلمام ابن تيمية 

جمعية  بدعوة مندور الوسطية في استقرار الجزائر وتقدمها  
 لجزائريةالح ااإلص

 قة عمل ور  2010الجزائر 

 قة عمل ور  2010وم الخرط اآلفاق المستقبلية للدعوة اإلسالمية 

المؤتمر الثالث للفكر التنويري الذي عقده المجلس األعلى   
 للشباب

 األردن 
2010 

 قة عمل ور 

موقف الشريعة اإلسالمية ه وآفاقه و التأمين التعاوني: أبعاد 
الدولي والمنظمة اإلسالمية   مجمع الفقه اإلسالمي /منه

للبحوث   ( والمعهد اإلسالميللتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو
 والتدريب

 دن األر 
2010 

 قة عمل ور 

 قة عمل ور  2010ردن األ دنيةعة األر الجام /الواقع الديني في األردن 

الحكومة   /اراتحوار الحض  آثار اإلمام أبو حنيفة وأثرها في 
 الطاجيكية

 ناطاجيكست
2009 

 

 قة عمل ور 

 ضيريةة التحعضو اللجن 2008األردن  نتدى العالمي للوسطية مال /نحو مشروع نهضوي إسالمي 

الشباب والحوار   تأصيل الفكر التنويري عند الشباب األردني 
 ى للشبابالمجلس األعل /خرمع اآل

 ردن األ
2008 

 قة عمل ور 

نتدى مال /ارة المعاصرةإسهام عربي إسالمي في الحض نحو 
 العالمي للوسطية 

 األردن 
2007 

 ضيريةة التحعضو اللجن
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 دن األر  دائرة قاضي القضاة  / ي األولالمؤتمر القضائي الشرع 
2007 

 قة عمل ور 

 قة عمل ور  2007 القاهرة كز ابن خلدون مر  /دور األحزاب السياسية في اإلصالح 

 -طرابلس تعزيز ثقافة الوسطية  
 2007 لبنان

 قة عمل ور 

وزارة  /إلصالح السياسي في الوطن العربيراطية واالديمق 
 الخارجية القطرية 

 الدوحة 
2007 

 ة عمل قور 

 قة عمل ور  2006القاهرة  االسالميون والديمقراطية /مؤسسة ابن خلدون  

 قة عمل ور  2006األردن  جامعة إربد األهلية  / ء الشريعة والقانون البيئة في ضو  

المنتدى العالمي   /سةوسطية اإلسالم بين الفكر والممار  
 للوسطية

 دن األر 
2004 

 عضو اللجنة التحضيرية

 قة عمل ور  2004جنيف  هيئة األمم المتحدة /في العالمالتمكين للمرأة  
 قة عمل ور  2001األردن  ة اربد األهلية جامع /االرهاب بين الشريعة والقانون  
جامعة الزرقاء   /تدريس الثقافة اإلسالمية في الجامعات 

 ليةاأله
 األردن 

 2000 
 عضو اللجنة التحضيرية

 بحاثاألومحرر  مقرر 1999األردن  ة الزرقاء األهلية جامع /فقه اإلسالمي في الجامعاتتدريس ال 

 المي للفكر اإلسالميالمعهد الع /العطاء الفكري البن رشد 
 وجامعة آل البيت

 ن األرد
1998 

 قة عمل ور 

 عضو اللجنة التحضيرية 1998 األردن ألهليةجامعة الزرقاء ا /المستجدات الفقهية 

 
 

  الدورات التدريبية 
 
 جهة المنظمة الاسم الدورة و  

 
 التاريخ

 2019 بحث العلميات المهار  
 2019 قيات التدريس من منظور أخالقيأخال 
 2019 دةوالقيا اإلدارةمهارات  
 2008 دورة اإلدارة العليا / الجامعة األردنية / مركز االستشارات 
 2002 الجامعة األردنية  /مركز االستشارات /الشاملة  دورة الحاسوب 
 1998 جامعة الزرقاء األهلية   /اليب التدريس الجامعيأسدورة  
 1998 المعهد العالمي للفكر االسالمي /الثالثةدورة المنهجية االسالمية  
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  األنشطة التدريسية 
 
 ي  الت  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 ❑  اتكوالمشار  فقه المعاوضات 
 ❑  لتوثيقات والتبرعاتفقه ا 
 ❑  ية المعاصرةالمعامالت المال 
 ❑  حج   فقه الزكاة والصيام وال 
 ❑  رة وصالةفقه العبادات طها 
 ❑  ( 1)  فقه األحوال الشخصية 
 ❑  الذبائح األيمان والنذور و فقه  
 ❑  في اإلسالم العالقات الدولية 
 ❑  نظام الحكم في اإلسالم 
 ❑  إلى الفقه اإلسالمي المدخل  
 ❑  نظام اإلسالم 
 ❑  القواعد الفقهية 
 ❑  فقه العقوبات 
 ❑  المواريث 
 ❑  دراسة نصية في كتب الفقه  
 ❑  قضايا فقهيه معاصرة 
 ❑  المصارف اإلسالمية 
 ❑  ب التمويل في المصارف اإلسالميةأسالي 
 ❑  مناهج البحث في الفقه  
 ❑  وقضايا العصر اإلسالم  
  ❑ المناهج األصولية  
  ❑ الدالالت 
  ❑ مالنظام المالي في اإلسال 
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  ❑ دراسة خاصة في القانون المدني   
 
 
 
 
 

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

 
 التاريخ

   2015 ء األردن ابطة علمار  
 1998 المي  المعهد العالمي للفكر اإلس 
 
 
 
 


