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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية 
 
 لطوالبة حممد حممود علي ا  االســـــــم  
 2/1973/ 15راسون:   -عجلون -األردن  تاريخ ومكان الميالد 
 الشريعة  الكلية 
 الفقه وأصوله  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص  الدرجة العلمية  
 م 2003 اجلامعة األردنية  الفقه وأصوله  ة دكتورا 
 م 1999 اجلامعة األردنية  الفقه وأصوله  ماجستي  
 الفقه والدراسات اإلسالمية  بكالوريوس  

 
 م 1994 جامعة اليموك

 
  التخصص ومجاالت االهتمام 

 
 الفقه وأصوله  التخصص العام  
 الفقه وأصوله  ص الدقيق التخص 

عبادات، فقه األحوال الشخصية، فقه العقوابت واملسؤولية  ه، فقه ال أصول الفق مـجاالت االهتمام 
 إلسالمي. والضمان، االقتصاد ا
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 املسؤولية املدنية واجلنائية عن فعل الغي يف الفقه اإلسالمي  
الفقه اإلسالمي، وهو موضوع هام للغاية، يف  تناولت الرسالة موضوع املسؤولية املدنية واجلنائية عن فعل الغري يف        

على اآلابء  سلطة  فيه  ضعفت  الصغار    أبنائهم،  زمن  من  واألموال،  واألعراض  األنفس  على  اجلناايت  فيه  وكثرت 
 والكبار، عمدا وخطأ، وهدفت الدراسة إىل: 

 ي. تبيني احلاالت اليت يسأل فيها اإلنسان عن فعل غريه مدنيا وجنائيا يف الفقه اإلسالم -
 إجالء احلكم الفقهي اإلسالمي يف املسؤولية عن فعل الغري يف مجيع حاالهتا.  -

 وتوصلت إىل نتائج عدة، أبرزها: 
وإن مل تكن معروفة  -ثبوت املسؤولية عن فعل الغري بنصوص القرآن والسنة، واآلاثر عن الصحابة والتابعني   -

 هبذا املصطلح. 
 ه اإلسالمي: من تطبيقات املسؤولية عن فعل الغري يف الفق -

اء موظفيها يف حدود الواجب املطلوب  مسؤولية املتبوع عن فعل اتبعه، وتشمل )مسؤولية الدولة عن أخط
منهم، مسؤولية العاقلة عن أخطاء أفرادها، مسؤولية املستأجر عن فعل أجريه يف حدود ما عمله املستأجر  

 عليه(. 
 رمها متسببني. مسؤولية كل من املكره واآلمر عن فعل املأمور؛ ابعتبا
 ري؛ ابعتباره مقصرا. مسؤولية صاحب احليوان واجلماد عما ينتج عنها من أضرار للغ

 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

وحىت   2013/ 3/ 10 اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه وأصوله   أستاذ مشارك   
 وإىل اآلن  -2015 مكة املكرمة  -أم القرىعة جام أستاذ مشارك   اترخيه 

 2013-2008 امعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه وأصوله  اجل أستاذ مساعد   
 2008-2006 اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه وأصوله  حماضر متفرغ  
 2006-1995 وزارة الرتبية والتعليم   معلم  
جامعة أم   -ي لطلبة الدراسات العليا األكادمياملرشد  مرشد أكادميي  

 القرى  
 م 2016-2020
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  األعمال اإلدارية واللجان  
 

 املدة الزمنية  التاريخ البلد  اجلهة اليت عمل فيها  الوظيفة 
 إىل  من 

 2008 2007 األردن  اجلامعة األردنية  أمني سر قسم الفقه وأصوله  
   2008 األردن  ية األردن اجلامعة  مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 
7/9/2008 -  
6/12 /1020 

 2010 2008 األردن  اجلامعة األردنية  كلية الشريعة  أمني سر جملس  
مرشد أكادميي لطلبة  

 البكالوريوس 
 م 2014 2013 األردن  اجلامعة األردنية 

اإلشراف على طلبة  
 الدراسات العليا 

 م 2018 2008 األردن  اجلامعة األردنية 

طلبة  اإلشراف على  
 ت العليا الدراسا

السعودية/ مكة   جامعة أم القرى 
 املكرمة 

 اآلن 2015

 م 2006 م 1995 األردن  وزارة الرتبية والتعليم  معلم يف وزارة الرتبية والتعليم
  -مجعية املعلمني التعاونية

 عجلون 
 اآلن 2000 األردن  وزارة الرتبية والتعليم 

جلنة مجع التربعات لبناء  
 جلون  ع  -مسجد الطالبية

وزارة األوقاف  
والشؤون واملقدسات  

 اإلسالمية 

 اآلن م 1996 األردن 

  -جلنة بناء مسجد الطالبية
 عجلون 

وزارة األوقاف  
والشؤون واملقدسات  

 اإلسالمية 

 اآلن م 2015 األردن 

مجعية االدخار والقرض  
 كلية الشريعة   -احلسن

 اآلن م 2010 األردن  اجلامعة األردنية 

 هـ1441 1440 السعودية  جامعة أم القرى  2منسق مقرر فقه األسرة
تاسع من  رئيس املعيار ال
 معايري اجلودة 

 هـ1440 1436 السعودية  جامعة أم القرى 

رئيس املعيار اخلامس من  
 معايري اجلودة 

 هـ1441 1440 السعودية  جامعة أم القرى 

 اآلن هـ1438 السعودية  جامعة أم القرى رئيس جلنة متابعة أنشطة  
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 التطوير املهن 
حتكيم األحباث العلمية يف  

 اجملالت احملكمة 
اجملالت   عدد من 
 العلمية  

 اآلن 2010 األردن والسعودية 

حتكيم عدد من الرسائل  
العلمية لبيان صالحيتها  

 للمناقشة 

  -جامعة أم القرى
 اجلامعة اإلسالمية 

 م 2020 2015 السعودية 

جلنة أتليف املوسوعة الفقهية  
 امليسرة

 2014   2011 دن ر األ دار املنهل 

رئيس وعضو جلنة طرح املواد  
 فقه  يف قسم ال 

 2015 2008 األردن  اجلامعة األردنية 

رئيس وعضو جلنة اجلدول  
 الدراسي يف قسم الفقه 

 2015 2008 األردن  اجلامعة األردنية 

عضو جلنة انتخاابت احتاد  
 الطلبة  

 2015 2014 األردن  اجلامعة األردنية 

 هـ1440 هـ1438 السعودية  جامعة أم القرى  لشامل عضو جلنة االختبار ا
نة تطوير املستوى  عضو جل

األكادميي لطلبة كلية  
   -الشريعة

 2013 2013 األردن  اجلامعة األردنية 

منسق لعدد من املقررات يف  
 جامعة أم القرى  

 هـ  1441 1438 السعودية  جامعة أم القرى 

 
 

 اللجان:
 
 اللجنة فرتة عمل  مهام اللجنة  اسم اللجنة  م
،  2006/2007 عضو جلنة تقييم أداء أعضاء اهليئة التدريسية للعامني اجلامعيني   1

 م 2007/2008
جلنة طرح املواد يف قسم الفقه وأصوله من الفصل الدراسي األول   2

 العام اجلامعي  
 م  2015 - 2006 عضو

  –م  2007/2008 مقرر  دراسي يف قسم الفقه وأصوله  اجلنة الربانمج ال 3
 م  2015
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جلنة ندوة تقومي أداء خرجيي كليات الشريعة يف سوق العمل،   4
 م  2008املنعقدة يف شهر حزيران من عام 

 م 2008 عضو

 م 2008 - 2007 عضو جلنة مراجعة وتطوير أسئلة مادة نظام اإلسالم .  5
د اليت تدرس يف قسم الفقه  جلنة إعداد اخلطط الدراسية للموا 6

 وأصوله  
 م 2008 عضو

 م 2010 -2007 مقرر  نة التوجيه والرعاية  جل 7
 2010 - 2008 مقرر  جلنة النشاطات   8
م  2008/2009 مقرر  جلنة ختريج الطلبة   9

 م . 2010/2011،
 جلنة التحقيق   10

 
،  2008/2009 عضو

 م. 2009/2010
  –م  2007/2009 عضو اللجنة االجتماعية   11

 م. 2015
 م 2008 عضو ية لكلية الشريعة  جلنة وضع اخلطة اإلسرتاتيجية الوطن  12
 م. 2008 عضو احلواسيب   –جلنة املواصفات اخلاصة ابللوازم واألجهزة واملعدات   13
 م 2007/2008 عضو جلنة تطوير كلية الشريعة   14
 جلنة الندوات واملؤمترات   15

 
م،  2010/2011 عضو

 م 2011/2012
 م. 2011،  2010 عضو معة األردنية  جلنة انتخاابت احتاد الطلبة يف كلية الشريعة اجلا 16
دكتوراة املتقدمني للقبول لعام    –جلنة مقابلة طلبة الدراسات العليا   17

 م 2012/2013
 م 2012/2013 عضو

 جلنة التحضري واإلعداد لليوم العلمي لكلية الشريعة   18
 

،  2010/2011 عضو
 م . 2011/2012

الشريعة رقم   جلنة التحقيق يف الكلية مبوجب كتاب عميد كلية  19
، وكتاب عميد الكلية    م2012/ 12/12املوافق  4/1/6/1276

 م 2013/ 26/2املوافق  4/1/6/199رقم 

 م 2012،2013 عضو

 م. 2012/2013 عضو ومقرر  جلنة انتخاابت احتاد طلبة اجلامعة األردنية   20
 هـ1438 عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر احلسبة الذي أقامته جامعة أم القرى   21
 جلنة اجلودة والتطوير يف قسم الشريعة جامعة أم القرى   22

 
،  1435/1436 عضو

1436/1437  ،
1438/1439 
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جلنة املعيار التاسع يف جلان اجلودة واملتعلق بعمليات التوظيف يف   23
 عة جامعة أم القرى  قسم الشري

،  1437/1438 رئيس اللجنة 
1438/1439  ،
1439/1440 

 
دراسات العليا يف قسم  ت للطلبة املرشحني للجلنة إعداد االختبارا 24

 الشريعة / جامعة أم القرى  
،  1435/1436 عضو

1436/1437 
جلنة االختبار الشامل لطلبة الدكتوراة يف قسم الشريعة / جامعة أم   25

 القرى  
 هـ  1440 - 1439 وعض

جلان حتكيم الرسائل اجلامعية لبيان مدى صالحيتها للمناقشة يف   26
 يعة جامعة أم القرى قسم الشر 

إىل    –  1435من عام  عضو
 اآلن

  – 1438من عام   عضو جلنة معادلة املواد يف قسم الشريعة جامعة أم القرى  27
 وما زال 

  –  1436من عام  عضو لشريعة جامعة أم القرى  جلان مناقشة الرسائل اجلامعية يف قسم ا 28
 اآلن

 قسم الشريعة جامعة أم  هـ يف1440جلنة معادلة اخلطة القدمية لعام  29
 القرى 

 هـ1440 عضو

جلنة توصيف املقررات ملرحلة الدراسات العليا يف قسم الشريعة   30
 جامعة أم القرى 

 هـ  1440 عضو
 

 2014-2012 عضو جلنة املؤمترات والندوات  31
 2011 عضو جلنة معادلة املواد  32
 اآلن -2013 عضو حتكيم أحباث علمية يف عدد من اجملالت احملكمة  33
 2012-2008 عضو جلنة اإلرشاد األكادميي  34
 2009 رئيس  جلنة نشاطات الطلبة  35
 2014-2008 عضو جلنة االختبار النهائي ملادة نظام اإلسالم لعدة سنوات  36
  -ة القياس والتقومي لقياس خمرجات التعلم ملقررات البكالوريوسجلن 37

 جامعة أم القرى 
 هـ1441 عضو

 هـ 1441-1440 عضو ملقررات  نسقي اجلنة م 38
 هـ 1440-1939 عضو جلنة تسلم املقررات  39
 هـ1440 عضو جلنة توصيف مقررات الفقه ملرحلة البكالوريوس  40
جامعة أم   -هن يف قسم الشريعةجلنة متابعة أنشطة التطوير امل 41

 القرى 
 هـ1438 رئيس 
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عد الفقهية وقاعة  جلنة فحص وتقييم اختبارات مقررات الفقه والقوا 42
 البحث يف الفقه 

 هـ1441 عضو

 هـ1441 عضو جلنة إعادة حتديث توصيف برانمج الشريعة واملقررات  43
 هـ 1438-1437 ضوع جلنة إعداد االمتحاانت للمتقدمني للدراسات العليا  44
 اآلن -2008 رئيس وعضو  مناقشة الرسائل العلمية يف األردن والسعودية  45
 هـ1441 عضو رج تعلم املعارف األول خم -التعلم قياس خمرجات  46
عضو وأمني   عجلون  -جلنة مجع تربعات لبناء مسجد الطالبية 47

 الصندوق 
 م 1996-2020

و وأمني  عض عجلون -جلنة إعمار مسجد الطالبية  48
 الصندوق 

 م 2015-2020

 هـ  1438-1437 عضو جلنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة 49
 هـ1441 عضو ر املوحدة د التقاريجلنة إعدا 50
 هـ1441 عضو جلنة الدراسة الذاتية ألعمال اجلودة واالعتماد األكادميي  51
معايري   جلنة مقياس التقومي والدراسة الذاتية للمعيار اخلامس من  52

 اجلودة "عمليات التوظيف" 
 هـ1441 رئيس 

عضو ورئيس املعيار   قرى جامعة أم ال -كلية الشريعة   -قسم الشريعة -جلنة اجلودة 53
 اخلامس 

 هـ1441

 هـ1441 عضو جلنة مراجعة عدد كبري من تقارير املقررات الدراسية  54
  جامعة أم -جلنة توصيف مقررات املاجستري يف قسم الشريعة 55

 2+ 1مقرر تطبيقات القواعد الفقهية   -القرى
 هـ1440 عضو

 2009 عضو طالب  -جلنة التوجيه والرعاية 56
 2009 عضو التحقيق يف قضااي الطلبة  نة جل 57
 2014 عضو جلنة الشعوب اإلسالمية  58
 2019-2018 عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر احلسبة يف اإلسالم  59
مرور أربعني عاما على انضمام كلية الشريعة  جلنة االحتفال بذكرى   60

 إىل اجلامعة األردنية 
 2011 عضو

،   2006/2007 عضو تدريسية للعامني اجلامعيني  تقييم أداء أعضاء اهليئة ال 61
 م 2007/2008

طرح املواد يف قسم الفقه وأصوله من الفصل الدراسي األول العام   62
 اجلامعي  

 م  2015 - 2006 عضو

  –م  2007/2008 مقرر  مج الدراسي يف قسم الفقه وأصوله  الربان  63
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 م  2015
وق العمل، املنعقدة يف  ندوة تقومي أداء خرجيي كليات الشريعة يف س 64

 م  2008شهر حزيران من عام 
 م 2008 عضو

-1440 مقرر  جامعة أم القرى   2تنسيق فقه األسرة 65
 هـ1441

 هـ1441 عضو جامعة أم القرى -جلنة القياس والتقومي  66
جلنة فحص وتقييم االختبارات الفقه والقواعد الفقهية وقاعة   67

 جامعة أم القرى -البحث يف الفقه 
 

 هـ1441 عضو

 ، جامعة أم القرى جلنة إعداد تقرير الدراسة الذاتية  68
 

 1441- 1440 عضو

 جلنة إعداد االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة، جامعة أم القرى   69
 

  - 1437 عضو
 هـ1438

 جلنة إعداد التقارير املوحدة، جامعة أم القرى  70
 

-1439 عضو
 هـ1440

مهارة تعلم    -برانمج البكالوريوس  جلنة قياس خمرجات تعلم 71
 املعارف، جامعة أم القرى 

 

 هـ1441 عضو

اجلامعة   -عضو جلنة مقابلة الطلبة املتقدمني ملرحلة الدكتوراة  72
   األردنية 

 

 2012 عضو

 هـ 1437  جامعة أم القرى -قسم الشريعة   -رئيس جلنة متابعة التطوير املهن  73

 
  خمس سنوات  خرآ األبحاث العلمية المنشورة

 
 اجلهة اليت اسم اجمللة  عنوان البحث   الرقم 

 تصدرها
 اتريخ 

 الصدور 
 ضمان األضحية الواجبة دراسة فقهية مقارنة   1

 
 جملة دراسات، علوم الشريعة  

 2، عدد45والقانون، جملد  
عمادة البحث العلمي يف اجلامعة  

 األردنية 
 م 2018

دراسة فقهية  ع احلول،  على انقطا  ، وأثرهالتصرف مبال الزكاة 2
 م 2020مقبول للنشر  اجلامعة األردنية  دراسات علوم الشريعة والقانونجملة  تطبيقية 
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دراسة حتليلية للقاعدة األصولية "إمكان األداء هل هو شرط   3
 جامعة أم القرى  جملة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  هية للوجوب أو لألداء؟" وتطبيقاهتا األصولية والفق

اتريخ   مقبول للنشر
 هـ 10/1441/ 18

 احليلولة   4
 وأثرها يف الزكاة؛ 

 دراسة أتصيلية تطبيقية 
 جملة األندلس 

  القاهرة، جامعة  -العلوم دار  كلية 
  " الوظيفية  اللغة نظرية   "خمرب  يصدرها
 اجلزائر  الشلف،  جبامعة

 18/7اتريخ   مقبول للنشر
 م 2020/

 م 2016هـ/ أبريل  1437رجب  جامعة القصيم 9، ع3جملة العلوم الشرعية، م قه اإلسالمي تزاحم احلقوق املتعلقة ابلرتكة يف الف  5
التكييف الفقهي للعقود العاجلة واآلجلة يف سوق األوراق املالية   6

 )البورصة(، والبدائل الشرعية هلا 
اإلسالمية،  جملة الصراط، كلية العلوم 

   27العدد 
 2013/ 15/7 جامعة اجلزائر 

الدماء الطبيعية؛ دراسة   دوية لرفعاستخدام األ 7
 فقهية مقارنة 

 

 جملة دراسات، علوم الشريعة  
 4، ملحق  4، ع45، جملد  والقانون

عمادة البحث العلمي يف اجلامعة  
 األردنية 

 م 2018

 أثر الدين يف الوعاء الزكوي، وآلية احتسابه   8
 

جامعة اإلمام حممد بن سعود   46جملة العلوم الشرعية، ع
 ة اإلسالمي

 هـ 1439حمرم  

 املسؤولية اجلنائية عن نشر صور االعتداء   9
 

جملة اجلامعة اإلسالمية  
للدراسات الشرعية  

 1، ع26والقانونية، م

اجلامعة اإلسالمية  
 غزة

 م 2018

األحكام الفقهية للمسائل املتفرعة على ضمان   10
 ائع يف املصارف اإلسالمية  الود

جملة علوم الشريعة  
،  ميةوالدراسات اإلسال 

 73ع

 جامعة أم القرى 
   -هـ1439/ 17/8

 جملة دراسات، علوم الشريعة   صفة قضاء الصالة املرتوكة عمدا  11
،  38  ، جملدوالقانون

   1ع

 اجلامعة األردنية 
 م 2011

12  

 أحكام اهلجر يف الفقه اإلسالمي 

 

 لوم الشريعة  جملة دراسات، ع
 2، عوالقانون

 اجلامعة األردنية 
 م 2009

الد يف اهلبة واألحكام املتفرعة  بني األو التفضيل  13
 عنه 

اجمللة األردنية يف  
الدراسات اإلسالمية،  

 5/أ م2

 جامعة آل البيت 
 م 2009

أحكام اإلمامة الكربى عند القرطيب من خالل   14
 تفسريه اجلامع ألحكام القرآن 

 ، علوم الشريعة  جملة دراسات
،  40  ، جملدوالقانون

 1ع

 اجلامعة األردنية 
 م 2013

 م 2013 جامعة آل البيت اجمللة األردنية يف   حق هللا وحق العبد وأثرمها يف احلدود 15
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الدراسات اإلسالمية،  
 9/أ م1

اجمللة األردنية يف   نقل الدم بني الطب والفقه  16
الدراسات اإلسالمية،  

 11، م1

 يت جامعة آل الب 
 م 2015

دراسة    ؛وقف وجوب القضاء على دليل جديدت 17
قضاء الصالة املرتوكة عمدا  - أصولية فقهية 

 -أمنوذجا 

جملة العلوم الشرعية،  
 2، ع9م

 جامعة القصيم
 م 2016

أحكام صالة اجلماعة يف ضوء األحاديث   18
 النبوية 

اجمللة األردنية يف  
الدراسات اإلسالمية،  

 4ع

 جامعة آل البيت 
 م 2009

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 نوع املشاركة  اتريخ االنعقاد عقادمكان االن والدورات  ات الندو و املؤمترات  م
1 

  -لتدريب والتدريس يف جامعة مرمرةا
 تركيا ممثال للجامعة األردنية  -إسطنبول

رب وحماضر  دم م 2015-4-24-17 تركيا  -جامعة مرمرة
ألعضاء هيئة  

التدريس وطلبة  
البكالوريوس  

 والدراسات العليا 
لعايل لألمر  املعهد ا " وأمن فكريمؤمتر احلسبة "انتماء وطن  2

ابملعروف والنهي عن  
املنكر يف جامعة أم  
 القرى مبكة املكرمة 

 -هـ 1439/05/24
 هـ 1439/06/02

حضور، وعضو  
 اللجنة التحضريية. 

 املؤمتر الدويل األول:  3
 "مستجدات العلوم الشرعية" 

-األردن–عمان  
 اجلامعة األردنية 

 حضور  30/31/7/2019

 الدويل:  العلمي  املؤمتر 4
 ه االنتماء للمجتمع واألمة "فق 

-األردن–عمان  
 اجلامعة األردنية 

 حضور  23-24/3/2011

املؤمتر الدويل: "قضااي معاصرة يف   5
الشريعة والقانون والبحوث الشرعية  

والقانونية يف ماليزاي واململكة األردنية  

-األردن–عمان  
 اجلامعة األردنية 

 حضور  15-16/12/2008
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 اهلامشية 
6  

مل مع النصوص الشرعية  مؤمتر التعا 
 القرآن واحلديث عند املعاصرين 

  -اجلامعة األردنية
 عمان

4- 6/11 / 2008 
 

 حضور 

املؤمتر الدويل الرابع "األسواق املالية من   7
 منظور املالية اإلسالمية واملعايري الدولية 

  -اجلامعة األردنية
 عمان

16-17/8/2017 
 

 حضور 

اإلسالمية   دويل الثالث للمالية املؤمتر ال 8
صكوك االستثمار اإلسالمية واثرها يف  

 التنمية االقتصادية 

  -اجلامعة األردنية
 عمان

3-4/8/2016 
 

 حضور 

املؤمتر الدويل الثاين إدارة السيولة يف   9
 املصارف اإلسالمية 

  -اجلامعة األردنية
 عمان

29-30/7/2015 
 

 حضور 

عاده وآفاقه  أب   التأمني التعاوين: مؤمتر 10
 الشريعة اإلسالمية منه وموقف 

اجلامعة  -عمان
األردنية و جممع  
الفقه اإلسالمي  

 الدويل  

11-13/4/2010 
 

 حضور 

مؤمتر العمل اخلريي؛ مقاصده وقواعده،   11
 وتطبيقاهتا 

/ مجادى اآلخرة/  7-6 جامعة أم القرى 
/  12-11 -هـ   1440
 م 2019فرباير/ 

 حضور 

املعهد العايل لألمر   "ء وطن وأمن فكريمؤمتر احلسبة "انتما  12
ابملعروف والنهي عن  
املنكر يف جامعة أم  
 القرى مبكة املكرمة 

 -هـ 1439/05/24
 هـ 1439/06/02

حضور، وعضو  
 اللجنة التحضريية. 

والندوات   13 املؤمترات  إدارة  دورة 
 واالجتماعات  

مركز االستشارات،  
 األردنية اجلامعة 

  – 14/1/2007من 
 م   1/2/2007ولغاية 

 حضور 

  –مركز االستشارات   دورة إدارة املوارد البشرية  14
 اجلامعة األردنية 

  – 28/10/2007من 
 م 8/11/2007ولغاية 

 حضور 

دورة هتيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد   15
 هـ 1437/  1436لعام 

 هـ 29/12/1436-28 جامعة أم القرى 
 م 2015//أكتوبر 11-12

 حضور 

  –ه 2/1/1437 جامعة أم القرى  دورة أساليب التقومي  16
 م 2015/أكتوبر/15

 حضور 

 حضور   –ه  30/12/1437 جامعة أم القرى  دورة اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي 17
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 م 2015/أكتوبر/13
  –ه 1/1/1437 جامعة أم القرى  دورة التعلم النشط  18

 م 2015/أكتوبر/14
 حضور 

تهاد والقياس، أصالة، جتديد،  مؤمتر االج 19
 استشراف

 مشارك   م 2014 إسطنبول 

دورة إعداد ملف التقومي الذايت يف   20
 اجلودة 

 حضور  م 2020/ 2 / جامعة أم القرى 

 حضور ومشاركة  هـ1441 جامعة أم القرى  دورة إعداد تقرير الدراسة الذاتية  21
دورة تدريبية على قواعد معلومات دار   22

 املنظومة 
 حضور، ومشاركة  م 2016 عة أم القرى جام

دورة الدراسة البينية وأثرها يف الدراسات   23
 الشرعية 

 حضور  هـ1440/ 20/6 جامعة أم القرى 

 حضور  هـ1440/ 27/1 جامعة أم القرى  دورة الدقة يف البحث العلمي  24
 حضور  هـ2/4/1440 جامعة أم القرى  دورة بناء احملتوى اإللكرتوين  25
 حضور، ومشاركة  هـ1440/ 13/2 م القرى جامعة أ  يف البحث العلمي  حترير حمل النزاعدورة  26
ندوة مفاتيح الفقه احلنبلي ضمن برانمج   27

 صناعة الفقيه 
 حضور  هـ1441/ 10/6 جامعة أم القرى 

حلقة مقاصد الشريعة من التنظري إىل   28
 التنزيل ضمن برانمج صناعة الفقيه   

 حضور، ومشاركة  هـ1441/ 15/7 جامعة أم القرى 

ملخطوطات الفقهية  دورة معايري حتقيق ا 29
 ضمن برانمج صناعة الفقيه  

 حضور  هـ1441/ 14/8 جامعة أم القرى 

دورة املصادر األصولية ضمن برانمج  30
 صناعة الفقيه  

 حضور، ومشاركة  هـ1441/ 21/8 جامعة أم القرى 

 حضور، ومشاركة  هـ1440/ 11/7 جامعة أم القرى  احملكمة ورشة النشر يف اجملالت العلمية  31
ة نقاش اإلشراف على الرسائل  حلق 32

 العلمية بني الواقع واملأمول 
 حضور  هـ1441/ 15/6 جامعة أم القرى 

املصادر اإللكرتونية يف  دورة استخدام  33
 الدراسات الشرعية 

 حضور، ومشاركة  هـ  1440/ 10/7 جامعة أم القرى 

 ور حض هـ1440/ 24/3 جامعة أم القرى  دورة استخدام بوابة التعلم اإللكرتوين 34
مؤسسة رسوخ   الفقهي  دورة التمكني  35

 الوقفية/ الرايض
 حضور، ومشاركة  
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 حضور ومشاركة  هـ  1438 جامعة أم القرى  امللتقى األول للبحث العلمي  36
 حضور  م 2016 جامعة أم القرى  دورة تدريبية على قواعد دار املنظومة  37
اجلامعة األردنية/   حماضرة عن بر الوالدين  38

 ات سكن الطالب
 حماضر  2015/  3/ 22

جلنة مناقشة مشروع الزكاة املقدم من   39
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات  
اإلسالمية/ األردن برتشيح من كلية  

 الشريعة يف اجلامعة األردنية. 

قاعة املؤمترات التابعة  
كز الثقايف  ر للم 

اإلسالمي يف مسجد  
الشهيد املؤسس/  

 عمان

 عضو جلنة مناقشة  2015/  5/ 16

الدورة العلمية األوىل يف احلديث   40
 ابلتنسيق مع احتاد طلبة كلية الشريعة  

  -كلية الشريعة
 اجلامعة األردنية 

 حماضر  2014

دورة مهارات استخدام املكتبة الشاملة   41
 يف الوصول إىل املعلومة  

  -كلية الشريعة
 جامعة أم القرى 

 حماضر  1440

دورة مشكلة الدراسة يف األحباث   42
 مية  علال

  -كلية الشريعة
 جامعة أم القرى 

 حماضر  1438

  -كلية الشريعة حماضرة اإلجيابية يف التعامل مع اآلخرين   43
 جامعة أم القرى 

 حماضر  1439

ورشة عمل إنشاء حساب جوجل   44
 سكولر  

  -مركز االستشارات
 اجلامعة األردنية 

 حضور، ومشاركة  2014

دورة استخدام قواعد البياانت على   45
 اعدة أبسكو  ق

  -مركز االستشارات
 اجلامعة األردنية 

 حضور، ومشاركة  م 2007

حلقة نقاش مناقشة الرسائل العلمية بني   46
 الواقع واملأمول 

  -جامعة أم القرى
قسم   -كلية الشريعة

 الشريعة 

 حضور، ومشاركة  هـ1438

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى   دورة أساليب التقومي  47
 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى  التعلم النشط دورة  48
  -دورة اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي 49

 م 2015جامعة أم القرى، 
 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى 

دار   -حضور دورة قواعد املعلومات 50
 م 2016املنظومة، 

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى 

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى يئة التدريس  هحضور دورة هتيئة أعضاء  51
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 هـ 1437-1436اجلدد للعام اجلامعي  
حتكيم عدد من قضااي الشقاق والنزاع   52

 واإلصالح بني الزوجني  
  عمان حمكمة مشال 

 الشرعية. 
 حمكم م 2014

القيام أبعمال مراقبة االختبارات احملوسبة   53
 ملادة: "نظام اإلسالم"   

  -بسو مركز احلا
 اجلامعة األردنية 

خالل األعوام اجلامعية  
2006 - 2015 

 مدير ومراقب 

54 

يف عدد من  علمية  دروس ة  إلقاء عد
 مساجد اململكة األردنية اهلامشية  

 

)مسجد علي عايد  
اجلبيهة،   -أبو سويلم

مسجد زيد بن  
اجلبيهة،   -اثبت

مسجد أبو احلاج  
اجلبيهة،   -التالوي

مسجد اإلمام  
ة،  بيهاجل -النووي 

مسجد إسكان  
العاملني يف اجلامعة  

اجلبيهة،   -األردنية
  -مسجد جربان

مسجد د  اجلبيهة،  
حي  -شاداي التل 

 عجلون(.  -الطالبية

خطيب وواعظ   وإىل اآلن - 2006
 ومدرس 

55 

املشاركة يف إحياء ليلة السابع والعشرين  
عدد من  من خالل حماضرة علمية يف 

 مساجد اململكة األردنية اهلامشية  

سجد علي عايد  )م
اجلبيهة،   -أبو سويلم

مسجد زيد بن  
اجلبيهة،   -اثبت

مسجد إسكان  
العاملني يف اجلامعة  

اجلبيهة،   -األردنية
مسجد د شاداي التل  

  -حي الطالبية-
 عجلون(. 

  م 2007-2016

املشاركة يف جلان اختبار التالوة   56
 . والتجويد النهائي للطلبة الذكور 

  -قسم أصول الدين
  -عةلشريكلية ا

  م 2013
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 اجلامعة األردنية 
57 

 علمية  ال اتاضر عدد من احملتقدمي 
مركز البشرى القرآين  
الواقع يف جبل القلعة  

 القسم النسائي  /

  م 2012-2014

ضيف يف عدد من الربامج على إذاعة   58
 القرآن الكرمي 

اململكة األردنية  
 اهلامشية 

  م 2008-2009

يع يف  أساب 4 دورة يف فقه الصيام مدهتا  59
 القسم النسائي 

مركز حي النصر  
 القرآين 

  م 2014

 
  الدورات التدريبية 

 
 نوع املشاركة  اتريخ االنعقاد عقادمكان االن والدورات  الندوات و املؤمترات  م
والندوات   1 املؤمترات  إدارة  دورة 

 واالجتماعات  
مركز االستشارات،  

 األردنية اجلامعة 
  – 14/1/2007من 

 م   1/2/2007ولغاية 
 حضور 

  –مركز االستشارات   دورة إدارة املوارد البشرية  2
 اجلامعة األردنية 

  – 28/10/2007من 
 م 8/11/2007ولغاية 

 حضور 

دورة هتيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد   3
 هـ 1437/  1436لعام 

 هـ 29/12/1436-28 جامعة أم القرى 
 م 2015//أكتوبر 11-12

 حضور 

  –ه 2/1/1437 لقرى جامعة أم ا  دورة أساليب التقومي  4
 م 2015/أكتوبر/15

 حضور 

  –ه  30/12/1437 جامعة أم القرى  دورة اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي 5
 م 2015/أكتوبر/13

 حضور 

  –ه 1/1/1437 جامعة أم القرى  دورة التعلم النشط  6
 م 2015/أكتوبر/14

 حضور 

تهاد والقياس، أصالة، جتديد،  مؤمتر االج 7
 استشراف

 مشارك   م 2014 إسطنبول 

دورة إعداد ملف التقومي الذايت يف   8
 اجلودة 

 حضور  م 2020/ 2 / جامعة أم القرى 

 حضور ومشاركة  هـ1441 جامعة أم القرى  دورة إعداد تقرير الدراسة الذاتية  9
دورة تدريبية على قواعد معلومات دار   10

 املنظومة 
 حضور، ومشاركة  م 2016 عة أم القرى جام
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نية وأثرها يف الدراسات  دورة الدراسة البي  11
 الشرعية 

 حضور  هـ1440/ 20/6 جامعة أم القرى 

 حضور  هـ1440/ 27/1 جامعة أم القرى  دورة الدقة يف البحث العلمي  12
 حضور  هـ2/4/1440 جامعة أم القرى  دورة بناء احملتوى اإللكرتوين  13
 حضور، ومشاركة  هـ1440/ 13/2 جامعة أم القرى  يف البحث العلمي  حترير حمل النزاعدورة  14
ندوة مفاتيح الفقه احلنبلي ضمن برانمج   15

 صناعة الفقيه 
 حضور  هـ1441/ 10/6 جامعة أم القرى 

حلقة مقاصد الشريعة من التنظري إىل   16
 التنزيل ضمن برانمج صناعة الفقيه   

 حضور، ومشاركة  هـ1441/ 15/7 جامعة أم القرى 

دورة معايري حتقيق املخطوطات الفقهية   17
 ضمن برانمج صناعة الفقيه  

 حضور  هـ1441/ 14/8 جامعة أم القرى 

دورة املصادر األصولية ضمن برانمج  18
 صناعة الفقيه  

 حضور، ومشاركة  هـ1441/ 21/8 جامعة أم القرى 

 حضور، ومشاركة  هـ1440/ 11/7 جامعة أم القرى  احملكمة ورشة النشر يف اجملالت العلمية  19
ى الرسائل  حلقة نقاش اإلشراف عل 20

 العلمية بني الواقع واملأمول 
 حضور  هـ1441/ 15/6 جامعة أم القرى 

املصادر اإللكرتونية يف  دورة استخدام  21
 الدراسات الشرعية 

 حضور، ومشاركة  هـ  1440/ 10/7 جامعة أم القرى 

 حضور  هـ1440/ 24/3 جامعة أم القرى  دورة استخدام بوابة التعلم اإللكرتوين 22
مؤسسة رسوخ   الفقهي  ني دورة التمك 23

 الوقفية/ الرايض
 حضور، ومشاركة  

 حضور ومشاركة  هـ  1438 جامعة أم القرى  امللتقى األول للبحث العلمي  24
 حضور  م 2016 جامعة أم القرى  دورة تدريبية على قواعد دار املنظومة  25
اجلامعة األردنية/   حماضرة عن بر الوالدين  26

 سكن الطالبات 
 اضر حم 2015/  3/ 22

27 
جلنة مناقشة مشروع الزكاة املقدم من  
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات  
اإلسالمية/ األردن برتشيح من كلية  

 الشريعة يف اجلامعة األردنية. 

قاعة املؤمترات التابعة  
كز الثقايف  ر للم 

اإلسالمي يف مسجد  
الشهيد املؤسس/  

 عمان

 عضو جلنة مناقشة  2015/  5/ 16

 حماضر  2014  -كلية الشريعةية األوىل يف احلديث  الدورة العلم  28
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 اجلامعة األردنية  ابلتنسيق مع احتاد طلبة كلية الشريعة  
دورة مهارات استخدام املكتبة الشاملة   29

 يف الوصول إىل املعلومة  
  -كلية الشريعة

 جامعة أم القرى 
 حماضر  1440

دورة مشكلة الدراسة يف األحباث   30
 مية  العل

  -عةكلية الشري
 جامعة أم القرى 

 حماضر  1438

  -كلية الشريعة حماضرة اإلجيابية يف التعامل مع اآلخرين   31
 جامعة أم القرى 

 حماضر  1439

ورشة عمل إنشاء حساب جوجل   32
 سكولر  

  -مركز االستشارات
 اجلامعة األردنية 

 حضور، ومشاركة  2014

دورة استخدام قواعد البياانت على   33
 اعدة أبسكو  ق

  -االستشارات مركز
 اجلامعة األردنية 

 حضور، ومشاركة  م 2007

حلقة نقاش مناقشة الرسائل العلمية بني   34
 الواقع واملأمول 

  -جامعة أم القرى
قسم   -كلية الشريعة

 الشريعة 

 حضور، ومشاركة  هـ1438

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى   دورة أساليب التقومي  35
 حضور، ومشاركة  م 2015 ة أم القرى جامع التعلم النشط دورة  36
  -دورة اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي 37

 م 2015جامعة أم القرى، 
 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى 

دار   -حضور دورة قواعد املعلومات 38
 م 2016املنظومة، 

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى 

هيئة التدريس  حضور دورة هتيئة أعضاء  39
 هـ 1437-1436للعام اجلامعي   اجلدد

 حضور، ومشاركة  م 2015 جامعة أم القرى 

حتكيم عدد من قضااي الشقاق والنزاع   40
 واإلصالح بني الزوجني  

  عمان حمكمة مشال 
 الشرعية. 

 حمكم م 2014

القيام أبعمال مراقبة االختبارات احملوسبة   41
 ملادة: "نظام اإلسالم"   

  -سوبمركز احلا
 ية اجلامعة األردن

خالل األعوام اجلامعية  
2006 - 2015 

 مدير ومراقب 

42 
يف عدد من  علمية  دروس ة  إلقاء عد

 مساجد اململكة األردنية اهلامشية  
 

)مسجد علي عايد  
اجلبيهة،   -أبو سويلم

مسجد زيد بن  
اجلبيهة،   -اثبت

مسجد أبو احلاج  

خطيب وواعظ   وإىل اآلن - 2006
 ومدرس 
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اجلبيهة،   -التالوي
مسجد اإلمام  

بيهة،  اجل -النووي 
مسجد إسكان  

املني يف اجلامعة  الع
اجلبيهة،   -األردنية

  -مسجد جربان
مسجد د  اجلبيهة،  

حي  -شاداي التل 
 عجلون(.  -الطالبية

43 

املشاركة يف إحياء ليلة السابع والعشرين  
عدد من  من خالل حماضرة علمية يف 

 مساجد اململكة األردنية اهلامشية  

)مسجد علي عايد  
اجلبيهة،   -سويلمأبو  

مسجد زيد بن  
اجلبيهة،   -اثبت

مسجد إسكان  
العاملني يف اجلامعة  

اجلبيهة،   -األردنية
مسجد د شاداي التل  

  -حي الطالبية-
 عجلون(. 

  م 2007-2016

املشاركة يف جلان اختبار التالوة   44
 . والتجويد النهائي للطلبة الذكور 

  -قسم أصول الدين
  -لشريعةكلية ا

 نية اجلامعة األرد

  م 2013

45 
 علمية  ال اتاضر عدد من احملتقدمي 

مركز البشرى القرآين  
الواقع يف جبل القلعة  

 القسم النسائي  /

  م 2012-2014

ضيف يف عدد من الربامج على إذاعة   46
 القرآن الكرمي 

اململكة األردنية  
 اهلامشية 

  م 2008-2009

أسابيع يف   4 دورة يف فقه الصيام مدهتا  47
 ئي القسم النسا 

مركز حي النصر  
 القرآين 

  م 2014
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  األنشطة التدريسية 
 

 املقررات واملواد الدراسية اليت   
 بتدريسها  قمت

 الدراسات   البكالوريوس 
 العليا 

 املقررات الدراسية اليت قمت بتدريسها يف اجلامعة األردنية:  
 ❑ ✓ نظام اإلسالم  
 ❑ ✓ فة اإلسالمية الثقا 
 ❑ ✓ فقه الطهارة والصالة  
 ❑ ✓ فقه الزكاة واحلج  
 ❑ ✓ فقه العقوابت  
 ❑ ✓ فقه املعاوضات واملشاركات  
 ❑ ✓ فقه التوثيقات والتربعات  
 ❑ ✓ ( 1الشخصية) األحوال فقه  
 ❑ ✓ ( 2فقه األحوال الشخصية ) 
 ❑ ✓ األميان والنذور واحلظر واإلابحة فقه  
 ❑ ✓ اإلسالم نظام احلكم يف  
 ❑ ✓ اإلسالم  العالقات الدولية يف  
 ❑ ✓ فقه القانون املدين األردين  
 ❑ ✓ القواعد الفقهية  
 ❑ ✓ اء وطرق اإلثبات فقه القض 
 ❑ ✓ معامالت مالية معاصرة  
 املقررات الدراسية اليت قمت بتدريسها يف جامعة أم القرى/ مكة املكرمة:  
 ❑ ✓   101344ه الفق  
 ❑ ✓ 101352الفقه املقارن  
 ❑ ✓ 101421ام أحاديث األحك 
 ❑ ✓ 101443الفقه  
 ❑ ✓ 101311آايت األحكام  
 ❑ ✓ 101132أصول الفقه  
 ❑ ✓ 101244الفقه  
 ❑ ✓ 101143الفقه  
 ❑ ✓ 101142فقه العبادات  
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 ❑ ✓ 101240الفقه  
 ❑ ✓ 101141فقه العبادات  
 ❑ ✓ 101343 الفقه 
 ❑ ✓ 101342الفقه  
 ❑ ✓ 101341الفقه  
 ❑ ✓ 1011205لصيام واملناسك فقه ا 
 ❑ ✓ 101241الفقه  
 ❑ ✓ 1013210/  2فقه األسرة  
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية 
 

 اسم اهليئة واجلمعية العلمية املهنية ومكاهنا 
 

 التاريخ 
 اآلن -2003 حمافظة عجلون  -عضو مجعية املعلمني اخلريية  
 اآلن -2010 نية اجلامعة األرد -كلية الشريعة  -لقرض احلسنعضو مجعية االدخار وا 
 اآلن  -م1999 حمافظة عجلون  -عضو جلنة مجع التربعات لبناء مسجد الطالبة 
 اآلن  -م2015 حمافظة عجلون  -عضو جلنة إعمار مسجد الطالبية  
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ ا الجهة المانحة للجائزة ومكانه  اسم الجائزة  

    
    
    
    
 
 


