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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  تابيرع هللادبع دمحم لئوا  االســـــــم  

  ١٩٧٦/  نامع  تاريخ ومكان الميالد  

  عةيالشر  الكلية  

  هلوصوأ هلفقا  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
 يمالسإلا داتصالقا لقح ،هلوصوأ يمالسإلا هلفقا   وراهكتد  

   ةميالسإلا رفامصلوا
  ٢٠٠٣  ةنيردالا عةماجلا

 يمالسإلا داتصالقا لقح ،هلوصوأ يمالسإلا هلفقا  رجستيام  
   ةميالسإلا رفامصلوا

  ٢٠٠٠  ةنيردالا عةماجلا

  ١٩٩٨  ةنيردالا عةماجلا  هلوصوأ يمالسإلا هلفقا  وسيورالبك  
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
   هلوصوأ يمالسإلا هلفقا  التخصص العام  

  ةميالسإلا رفامصلوا يمالسإلا داتصالقا  التخصص الدقيق  

    مـجاالت االهتمام  
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  ٢  

  
    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  ةيداتصالقا تاسسؤملا في منه دةفاستالا دىمو يمالسإلا هلفقا في عاستصنالا دعق  
  عملاصرة في القات معالعقود القديمة الحديثة الي بحثها الفقهاء قديماً وحديثاً، ووجدت له تطبي يعتبر عقد اإلستصناع من  

  لىعمويل قادر سلوب تأالمصرفي اإلسالمي، وهو من العقود القابلة للتطور لتحقيق الغاية المرجوة منه، وفي الوقت ذاته فهو 
  قدم فيهين طرفين يتفاق بل وتنمية أموالها. عقد اإلستصناع عبارة عن اتلبية رغبة وحاجة الكثير من المواطنين وسد حاجات الدو

ً ويقدم اآلخر المال ويبقى األول متحمالً تبعات المشروع الذي سيقوم بصناع إذا تسليمه، و ته حتىأحدهما العين والعمل معا
شتراط لصانع الذا وجد عيب وليس مخالفة للمواصفات كان للمستصنع حق  الطلب اإللتزام بالوصف المطلوب، وكذلك إ وجدت
ستصناع في عقد اإلمن العيوب وهو عقد مستقل بنفسه له أركانة وشروطة الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود. و البراءة

ً ومموالً ف صورته ي  آن المصرفية يتضمن دخول طرف ثالث وهو المصرف، وعندما  يكون المصرف صانعاً ومستصنعا
ً وذلك بمارسسة عقد االستصناع بنفسه هي صور واحد، وهذه كان  يما اذافة اإلستصناع الموازي.وقد يكون المصرف صانعا

المفهوم لصانع بامقاوالت، وهو يملك دائرة هندسية وخبرات متطورة وعندما يكون الصانع، وهنا ال يفترق عن  يملك شركات
الستصناع اسندات  صاتعاً وهذه الصورة جائزة شرعاً. أماحيث كون المصرف شخصية اعتبارية وكونه مموالً و القديم إال من
ً وهللا أعلم. كم التي تتضمن ً إليها مبالغ نقدية أخرى فهذه ال تجوز شرعا د ن يتضمن عقأا يمكن وجوب رد قيمة السند مضافا

 ً ما القوة. أ  ول هذهنز جزائياً، يطبق عند توافر شروطه وفي حال طروء قوة قاهرة فإن االلتزام ينقضي حتى االستصناع شرطا
 تي قال بهالعذر الطارئ فإنه يمكن أن يرد اإللتزام إلى الحد المعقول ويرى الباحث إمكانية تطبيق نظرية ا إذا ظهر ظرف

ة عة مع ضرورم الشرياالستصناع.كما أن صفتها التطبيقية في المصارف والمؤسسات االقتصادية موافقة ألحكا الحنفية على عقد
  لتعديالت عليها لتوافق الشروط والضوابط التي وضعت في هذا البحث.إجراء بعض ا

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  العالمية - جامعه العلوم االسالميه  العالمية رئيس للجامعه العلوم االسالميه  
  االردن

 ١٥/٩/٢٠٢٠ولغايه   ١٦/٩/٢٠١٩

 تاسدقملوا ؤونشلوا فقاوارة االزو  وزير  
  ةميالسإلا

١/٦/٢٠١٦  

 ٣١/٥/٢٠١٦الى  ١/٨/٢٠١٣  جحلا دوقصن   سسؤملوا ملعاا ريدملا  

  ٢٠١٦الى  ٢٠١٢  ةيالملا وراقألا ةيئه يضوفم سلمج  غير متفرغمفوض   

  ٢٠١٢-٢٠١٠  ةنيردألا عةماجلا  ةميالسإلا رفامصلا مسق سسؤمو سئير  

  ٢٠١٠-٧-٢١  ةنيردالا عةماجالب عةيرشلا ةيلك  ركامش ذاستأ  

  حتى االن ٢٠٠٣-١٠-٢١  ةنيردالا عةماجالب عةيرشلا ةيلك  داعمس ذاستا  

  ٢٠٠٦-١٠-٢١الى  ١٩٩٩-٨-٢٢  بيقيةطلتا ءلبلقاا جامعة  سيدرت ةيئه وضع  

  ٢٠٠١  بيقيةطلتا وملعلا جامعة  رغفمت ريغ رضامح  

  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  نيةردألا لجامعةا – يعةرلشا كلية  لهوصوأ لفقها مقس ررمق  

    مال اإلدارية واللجان األع
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  ٣  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

معة المجلة العلمية لكلية اصول الدين والدعوة في جا–عضو تحرير و تحكيم   
  مصر -االزهر فرع الزقازيق 

  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦  نيةردألا لجامعةا - لبةطلا ؤونش دةعما سمجل وعض  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦  يعةرلشا كلية – لبةطلا تمخالفا في لتحقيقا نلجا سئير  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  نيةردألا لجامعةا – راتتمؤلموا دواتلنا لجنة وعض  

    .  نيةردألا لجامعةا – يعةرلشا كلية سمجل وعض  

    .  نيةردألا لجامعةا – لجامعيةا لسائرلا مناقشة في لعلياا تسادرالا كلية دوبمن  

  ٢٠٠٦  ةلبطلا بنائناأ لىإ لسائ"ر ميلتعلوا بيةرلتوزارة ا في فتألي لجنة وعض  

  ٢٠٠٨  ملسالا صنعو شللتعاي ثلثالا ليدولا رتمؤللم يةرلتحضيا للجنةا وعض  

 فقاوالوزارة ا– رةلمعاصا تيادلتحوا مالسالا رتمؤلم لعلميةا للجنةا وعض  
  السالميةا تسادلمقوا ؤونلشوا

٢٠١١  

 ونعجل جامعة( فيرلمصا ورقلت) ا رتمؤلم يةرلتحضيوا لعلميةا لجنه وعض  
  نيةوطلا
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    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
  2018 - نيةالجامعة األرد - فرض الضرائب على األغنياء لسد األعباء المالية للدولة  د.وائل عربيات  

  2018 - الجامعة األردنية - نظم الزكاة المعاصرة وما يؤخذ عليها  د.مايا عمار د.وائل عربيات  

  لزكويةهزة اأثر استخدام التقنيات الحديثة على إعادة هندسة إجراءات العمل لدى األج  د.مايا عمار د.وائل عربيات  
  2018  - جامعة آل البيت -المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية

ين بعقود الشراكة  p.p.pت المالية في صندوق الحج من خالل نظام الاالستثمارا  د.وائل عربيات  
راسات في الد المجلة األردنية - القطاعين العام والخاص لتعزيز االستثمار طويل األجل

   2018 - جامعة آل البيت -اإلسالمية

  

 -لة دراساتمج- تمويل مشاريع الطاقة في األردن من خالل صكوك التمويل اإلسالمي  د.وائل عربيات  
٢٠١٨ 

 

  Abdulsalam  Wael Arabiyat,
Laith H. Obida Alarabeyyat,  

System of Hajj Fund for Savings and Investment-E - International Journal of Computer 
Applications- ٢٠١٦  

      

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 عمجتملا في ودوره  مالسإلاحقيقة  :ليدولا يمالسإلا رتمؤم  
   رصعاملا
  
  

 ٤-٦ نامع -االردن 
  م.٢٠٠٥ وزتم

  

 لسبو عةيرشلا دصقام" عةيرشلا دصقامل يملعالا رتمؤملا  
 هلوصوأ يمالسإلا هلفقا –" رةصعاملا تعامجتملا في اهقيقتح
  نيرشلعاو دحوالا رنلقا تايدتحو

 ٢٠٠٦ طسسغأ ١٠-٨
 ةميالسإلا عةماجلا –
  ايزيالم – ةميلعالا

  

 رياين ١٨-١٦ نم  "ةميالسإلا قافةثلا ةصمعا ةمك" رىكبلا ةميالسإلا دوةنلا  
 ةكلمملا –م ٢٠٠٥

 ةمك – ةيودعسلا ةبيرلعا
  ةمرمكلا
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 فقاوألوزارة ا  داشرإلوا ظعولا رتمؤم  
 تاسدقملوا ؤونشلوا
  ردنألا – ةميالسإلا

الى  ٢٠٠٤-١١-٢٨
٢٠٠٥-١-٣١  

  

 داعإلبا مةظومن لتفعي" رعش ديلحاا نيردألا لعلميا وعألسبا  
  االردني دالقتصاا تنافسية نتحسي ونح: نيةوطلا

٢٠٠٥/ ٩/  ٢٠-١٨    

 تلياوآ مإلعالا في إلسالميا باطلخ"ا ولألا ءلعلماا ملتقى  
  "تحقيقه

29-30/7/2006   

 لثانيا ونكان 23-٢2   ملسالا صنعو شلتعايا ثلثالا ليدولا رتمؤلما  
 م٢٠٠٨

  

 في إلسالميةا وةعدلا قضايا في لمتخصصةا لعلميةا دوةلنا  
  ودانلسا

 15-13 نم رةلفتا في
م ٢/٢٠٠٨/ ريرافب/

  رطومبالخ

  

 ٢٠٠٧ رياأ ٢٠-١٧  يةددلتعوا بلتعصا رتمؤم  
  ردنألا – نعما

  

    نيرلبحا مملكة ٢٠٠٧  ملأليتا لثانيا رتمؤلما  

    م٢٠١٠ ملعا ودانلسا  السالميةا وةعدلا ضاياق في لمتخصصةا لعلميةا دوةلنا  

  
    الدورات التدريبية

  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

 ٢٠٠٦\١٢\٤ – ٢٠٠٦\١١\٥ نم  .ةنيردألا عةماجلا-راتاستشالا زكرم -  ايلعلا دارةإلدورة ا  
  "ةيكيرمألا دةمتحلا تايالولا في بيقطتلوا ةسدرالا م،السإلدورة "ا  

 – ايلفداليف ،ةيكيرمألا عةماجلوا ونات ورجج عةماج – طنشنوا-
  .ردفراه عةماج – سستوسشام ،فاوناليف عةماج

  ٢٠٠٧\٣\\١٣الى  ٢\٢٠

 زكرم -  Training of trainers نبيدرملا بيدرتدورة   
  .ةنيردألا عةماجلا-راتاستشالا

١٥/٤/٢٠٠٤-٥  

 زكرم - ujcdl وبساحلا دةايلق ةنيردألا عةماجلا ةخصر  
  .ةنيردألا عةماجلا-راتاستشالا

  ٢٠٠٧/٨/٣٠ – ٢٠٠٧/٧/٨ نم

 ركفلل يملعالا دهعملا - ةميالسإلا عةيرشلا في يملعلا ثبحلا تالمشك  
   وكمريلا عةماج عم ونعاتالب – يمالسإلا

  ١/٥/٢٠٠٤ – ٣/٤ نم

 زكرم – نيةردألا لجامعةا في" كةرلمشتا تالمتحاناا سئلةأ متصمي"  
  .يةرلبشا وىلقا تنمية

  

    .نيةردألا لجامعةا – ثةدلمحاودورات ا يةزجليإلنا للغةا تياومست  
  
  

    األنشطة التدريسية
  
  الدراسات   البكالوريوس  التي  الدراسية والمواد المقررات  
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  ٦  

  العليا  تدريسهاب قام
      القانون المدني االردني  
      المصارف االسالميه  
     الحكم الشرعي والدالالت  
     المعامالت الماليه المعاصره  
     صادر االحكامم  
     فقه العقوبات  
     االقتصاد االسالمي  
     عمليات مصرفيه خارجيه  
     االسالم وقضايا العصر  
     فقه المعاوضات  
     فقه االحوال الشخصيه  
  

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

  
  التاريخ

    نردألا - ينردألا ونيزلفتلوا عةذاإلا ةسسؤم -  إدارة سلمج وضع  
    نردألا -ميعلتلا على فقول/ ا فقاوألزارة او - ةيقفولا جمرابلا ءامنأ سلمج وضع  
  ٢٠١١  يةلهاشما نيةردألا لمملكةا -ت رالحضاا فلتحال نيةوطلا للجنةا وعض  
  ٢٠٠٨الى  ٢٠٠٥  رةلصغيا تاعرولمشا ليوتمو لتنمية ليةهألا كةرللش -عيرش رمستشا  
    نيةردألا لجامعةا – يعةرلشا كلية لبةطلل يميدألكاا دشارإلا لجنة سئير  
     نيةردألا لجامعةا – يميدألكاا دشارإلا لجنة وعض  
    نيةردألا لجامعةا - إلسالميةا رفلمصاا صتخص فتح لجنة سسؤم وعض  
      
 
 
  
  
  
  
 
  

    المنح والجوائز التي حصل عليها 
  
  التاريخ  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  زةاسم الجائ  

  ٢٠٠٧  مملكه البحرين  جائزه البحث العلمي لمؤتمر الثاني لأليتام  
    االردن   مسابقات حفظ القرآن مسابقه الهاشميه   
        
        
  
 


