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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  عارف عزالدين حامد حسونه  االســـــــم  

  م / عمان١٤/٣/١٩٦٨  تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  الفقه وأصوله  القسم  

  
  

        المؤهالت الدراسية
  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  م١٤/٢/٢٠٠٥  الجامعة األردنية  ولهالفقه وأص  الدكتوراه  
  م٢٢/٢/٢٠٠١  جامعة آل البيت  الفقه وأصوله  الماجستير  
  م٩/٣/١٩٩٩  جامعة آل البيت  الفقه وأصوله  البكالوريوس   
  
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
  الفقه وأصوله  التخصص العام  

  الفقه وأصوله  التخصص الدقيق  

  السياسة الشرعيةأصول الفقه ، و  مـجاالت االهتمام  
  
  

    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  ) مناهج االجتهاد الفقهي المعاصرعنوان رسالة الدكتوراه : (   
  الملخص

ر خصو الرسالةتناولت هذه       ذا العص ى ه يةما له من مناهج االجتهاد الفقهي المعاصر بالنسبة إل ة  ص ن جه م

ة  ك المناهجظهوره فيه ، أو الغلو في استعماله ، أو ترك التعويل عليه ؛ هادفة من ذلك إلى بيان حقيقة تل ن جه م

ة قينها وزالمفهوم والتعريف ، والكشف عما ترتد إليه من األصول والمأخذ األصولية ، والتمكين من و ا معرف مه

روعيته ا أو مش ى حجيته الم عل يل الك ة بتفص ة مالذاتي ان بطائف ا ، واإلتي وليين فيه ذاهب األص ةا وم  ن األمثل

  ليها من االجتهاد الفقهي المعاصر.التطبيقية ع

ذه  الةوقد اعتمد في ه دين المع الرس ق المجته ع طرائ الل تتب ن خ تنباطي م تقرائي االس نهج االس ي الم رين ف اص

ذا الع وازل ه ة  لن ر االجتهاد ، وأساليبهم في استنباط األحكام الفقهي م النظ تجداته ، ث ر ومس ك الطفص ق ي تل رائ

  .واألساليب ؛ الستخالص المناهج الكلية التي لها بالنسبة إلى هذا العصر خصوصية بوجه ما 
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  ٢  

ن معة أنواع أما نتائج البحث في تلك المناهج المعاصرة فتلخصت في أن مناهج االجتهاد المعاصر تدور على سب

اعي ني ، والجنشائي ، واالستصالحي ، والظاهري ، والتسويغي ، والقانوالمناهج هي المذهبي ، واالنتقائي اإل م

وغ  . اموان من هذه المناهج ما هو حري بالترك واالطراح ؛ لما يقوم عليه من أخطاء منهجية ال يس ا اعتم ده عه

ويغي  اهري والتس المنهجين الظ ك ك ه ؛ وذل ل علي ل ٠وال التعوي ي المقاب اهج ف ذه المن م ه ن أه درها و وأن م أج

الحي  اعي واالستص ان الجم ذ المنهج اد واألخ د ٠باالعتم رورية بق اد ض ي االجته ع ف ة الواق ا أن وأن رعاي ر م

اد ٠تسويغه على عالته في المنهج التسويغي خطير ومرذول  اهج االجته ن من انوني م نهج الق ر  وأن الم المعاص

ريعة ف تلك منهج جائز ومشروع على الراجح من قولي العلماء فيه ، وأنه ع الش ل بعد ذلك ضروري لوض ي مح

دون المع ه المجته ل إلي ا وص ى م و أرق امه فه ن أقس المي م ر اإلس ا التنظي ال ؛ وأم ذ واالمتث ي التنفي رون ف اص

   .استكمال ما بدأه األقدمون في التقعيد والتأصيل والنظر الكلي العام 

نه ا أمك ل م ر ، وأفض ذا العص ي ه دين ف ع للمجته ا وق ن م ن أحس وازوأن م ايرة الن ى مس درة عل ن الق ل م م

  .إحياءهم سنة ميتة في االجتهاد هي االجتهاد الجماعي الشوري  -والمستجدات الكاثرة فيه 

رة  اد كبي ة اجته ه حرك ت في د وقع ر ق ذا العص ى قهذا ولعل أولى ما استنتجته من هذه الدراسة هو أن ه ت عل ام

ة مناهج خاصة توزعت بين مناهج االجتهاد القديمة وم دة المحدث اهج م ٠ناهجه الجدي ك من أت وأن هنال م نش ن ث

ة  ثال لكن علىأو وجد لها م –في هذا العصر واستحدثت فيه ، ال يكاد يوجد لها مثال سبق ، كالمنهج القانوني  قل

    .وندرة ، كالمنهج الجماعي 

  
      

    السجل الوظيفي 
  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  قاض كاتب / مساعد   
  

  م٢٠٠٥ -٢٠٠٢  تالع العليدائرة قاضي القضاة / عمان / 

    م٢٠٠١ -٢٠٠٠  المدارس العمرية /عمان / تالع العلي  مدّرس  

  م٢٠٠١  الكلية العربية / شارع وصفي التل  محاضر غير متفرغ  

  تاريخه - ٢٠٠٥  الجامعة األردنية / عمان   عضو هيئة تدريس   

  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  ٢٠١٥/٢٠١٦ لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله   

  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤  لجنة المؤتمرات والندوات في كلية الشريعة  

  ٢٠١٥/٢٠١٦  لجنة اإلعالم والتوجيه في كلية الشريعة   



 نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة    الجامعة األردنية         
 

  ٣  

ورسائل  لجنة استخراج موضوعات بحثية ألطروحات الدكتوراة  
  الماجستير في القانون الدولي وحقوق اإلنسان

  

٢٠١٥  

لجنة مراجعة أوراق إجابات االمتحانات النهائية للمعترضين على   
  عالماتهم

  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤

  ٢٠١٣  لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لبرنامج الفقه وأصوله  

  ٢٠١٤إلى  ٢٠١١  لجنة االتصال بالمجتمع  

  ٢٠١٢  الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله لجنة تطوير خطط  

  ٢٠١٢  لجنة إنجاز خطط لبرامج الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله  

  ٢٠١٢  لجنة تطوير كلية الشريعة  

  ٢٠١٣إلى  ٢٠١٠  لجنة معادلة المواد الدراسية في قسم الفقه وأصوله  

  ٢٠١٢  لجنة مراجعة مادة نظام اإلسالم  

  ٢٠١٣ إلى ٢٠١١  لرعايةلجنة التوجيه وا  

ة امعلجنة النظر في مذكرة نوايا للتعاون األكاديمي الموقعة بين الج  
  األردنية وكلية السلطان أزالن شاه

٢٠١١  

  ٢٠١١و ٢٠٠٩  لجنة انتخابات اتحاد الطلبة في كلية الشريعة  

لجنة اإلستراتيجية في كلية الشريعة لوضع رؤى مستقبلية للنهوض   
  يا وفنيابالكلية أكاديم

٢٠١٠  

  ٢٠١١  لجنة تخريج طلبة كلية الشريعة  

  ٢٠٠٩  لجنة متطلب الجامعة المقترح من كلية الشريعة  

  ٢٠٠٩  لجنة وضع خطة مبدئية لبرنامج ماجستير أصول الفقه اإلسالمي  

ي فلجنة تقييم البحوث المقدمة لمؤتمر التعامل مع النصوص المنعقد   
  كلية الشريعة الجامعة األردنية

٢٠٠٨  

ي لجنة استقبال المشاركين في مؤتمر التعامل مع النصوص المنعقد ف  
  كلية الشريعة في الجامعة االردنية

٢٠٠٨  

  ٢٠٠٨  لجنة النظر في خطة البكالوريوس لقسم الفقه وأصوله  

  ٢٠٠٨  لجنة المسابقات العلمية والثقافية في كلية الشريعة  

  ٢٠٠٨  لمي لكلية الشريعةلجنة اإلعداد لليوم الع  

  ٢٠٠٨  لجنة اإلشراف على استقبال الطلبة الجدد  
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    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
ن وقانربط مهارات التفكير في تدريس علم أصول الفقه اإلسالمي لطلبة ال(  د . عارف عزالدين حسونه  

ة المجلة الدولية التربوي )،باستمدادات علم القانون من علم األصول
   ١٠/٢٠١٩المتخصصة الصادرة عن  مركز ديبونو لتعليم التفكير 

،  حكمهو( العمل بالشبهين عند الحنفية ، مفهومه ، والشبه المعتبر فيه ،   د . عارف عزالدين حسونه  
  . م٢٠١٥وشروطه ) ، مجلة دراسات ، 

 ئاسة( الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع تولية المرأة ر  عارف عزالدين حسونهد .   
  م٢٠١٨ العلوم اإلنسانية، /مجلة جامعة النجاح  ) الدولة

جلة ( مباحثات أصولية في رد تجويز إنكاح الكتابي المسلمة ) نشر في م  د. عارف عزالدين حسونه   
  م٢٠١٨، في جامعة الكويتالشريعة والدراسات االسالمية 

( ثبوت النسب والميراث بإقرار الوارث على مورثه الميت في الفقه   د. عارف عزالدين حسونه  
 )اإلسالمي مع اإلشارة إلى موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي 

   م٢٠١٩،بجامعة اإلمارات ،مجلة الشريعة والقانون

  

  
    ميةالمشاركة في المؤتمرات والندوات العل

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

المؤتمر الثالث لكلية الشريعة في   
جامعة مؤتة بعنوان ( العنف 
المجتمعي : ماهيته وأسبابه وسبل 
معالجته في ضوء الشريعة 

  اإلسالمية )

 /١١عقد في جامعة مؤتة بتاريخ 
  م ٢٠١١تموز / 

  علمية تقديم ورقة 

مؤتمر دولي حول ( وضع أجندة   
عالمية لحماية الناس من العنف 

  واإلرهاب )

عقده مركز الدراسات االستراتيجية 
والعالمية في الواليات المتحدة 
األمريكية / واشنطن بتاريخ 

  م .٢٣/١٠/٢٠٠٧

غرف  مشاركة في
  الحوار 

الملتقى العلمي الثالث لجمعية   
الحديث الشريف وإحياء التراث في 

لمملكة األردنية الهاشمية ، ا
وعنوانه ( منهجية التعامل مع 

  السنة النبوية ) 

عقد في الجامعة األردنية بتاريخ 
٢٤/٣/٢٠١٥  

  تقديم ورقة علمية
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  ٥  

الورشة الختامية لمشروع ( تعزيز   
القيم اإلسالمية في مجاالت الحفاظ 

  على المياه والطاقة والبيئة )

عقدت في فندق زمزم برعاية 
رئيس الجامعة األردنية معالي 

وبالتعاون مع كلية الشريعة في 
الجامعة ، والوكالة األمريكية 

  للتنمية

  تقديم محاضرة

أصول الفقه اإلسالمي ،  ندوة (  
  ) منهج بحث ومشكالت دراسة 

 عبدالعزيز الخياطعقدت في مدرح 
الجامعة كلية الشريعة في في 

  م١/١٢/٢٠١٣بتاريخ  األردنية

  تقديم محاضرة

عقدت في مدرح الحسن بن طالل   ندوة ( الحج / آداب وأحكام )   
بتاريخ ردنية في الجامعة األ

  م ١٠/٢٠١١

  تقديم محاضرة

  
  
  
  
  
  

    الدورات التدريبية
  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

 ةدورة ( تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد ) ، نظمها مركز تنمي  
  عة األردنية الجام –القوى البشرية 

  م٢٠٠٦

ية لبشردورة ( أساليب القياس والتقويم ) ، نظمها مركز تنمية القوى ا  
  في الجامعة األردنية 

  م٢٠٠٦

ن دورة ( الخرائط الذهنية ) نظمتها كلية الشريعة بإشراف مختص م  
  كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية 

  م٢٠١٠

 ي نظمتهاكلية الشريعة بإشرافدورة ( التعليم اإللكتروني ) الت  
  مختص من كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية 

  م٢٠١٠

 اني الثدورة ( التعليم اإللكتروني ) ، نظمتها كلية الملك عبدهللا  
  في الجامعة األردنيةلتكنلوجيا المعلومات 

  م٢٠١٥

ث حتدريب معلم المب( دورة تدريبية مدتها أربعون ساعة في برنامج   
بإشراف مختص  المدارس العمرية في عمان) ، نظمتها  والمجال

  تربوي من وزارة التربية والتعليم في األردن 

  م٢٠٠٠
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  ٦  

ي   اعة ف بعون س دتها س ة م تخدام  ( دورة تدريبي ة واس امج الطباع برن

وص ة النص ة معالج ا  ،)  برمجي ي نظمه دريب ف وطني للت د ال المعه

  . ان بتنسيب من دائرة قاضي القضاة عم

  م٢٠٠٢

ي   اعة ف انون س دتها ثم ة م تخدام  ( دورة تدريبي ة باس امج الطباع برن

ن ) ، نظمها  الحاسوب ان بتنسيب م ي عم دريب ف وطني للت د ال المعه

  .دائرة قاضي القضــاة 

  م٢٠٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  

    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  لعلياا
      اإلجتهاد والتقليد  
      الفروق الفقهية  
      الفروق األصولية  
      التعارض والترجيح  
      المناهج األصولية لالجتهاد بالرأي   
      االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح  
      الحكم الشرعي والدالالت  
      علم أصول الفقه   
      مصادر األحكام في الفقه اإلسالمي  
      نظام الحكم في اإلسالم  
      العالقات الدولية في اإلسالم  
      الفقه المقارن  
      فقه المعاوضات المالية  
      فقه التوثيقات والتبرعات  
      فقه العقوبات في اإلسالم  
      فقه الزكاة والحج  
      نظام اإلسالم   
  
  
  

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

  
  التاريخ
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  ٧  

حتى  ٧/١٢/٢٠١٤  عضو رابطة علماء األردن / األردن  
  تاريخه

حتى  ١٠/٣/٢٠١٣  ردنمستشار شرعي ثان لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بفروعها في األ  
  تاريخه

  تى تاريخهح ٢٠١٣  مستشار شرعي لجمعية الفرقان الخيرية في عمان   
      
  

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

        
        
        
        
  
 


