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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

  البيانات الشخصية
 
 أحمد شحدة عمي أبو سرحافأ.د. االســـــــم 
 الزرقاء 7/11/1978 تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكمية 

 المصارؼ اإلسالمية القسم 

المممكة األردنية الياشمية،عماف، الجامعة األردنية، كمية الشريعة، قسـ  العنوان البريدي 
 (11942لمصارؼ اإلسالمية، ص.ب )ا

 (555545756/66760) ىاتف جوال 
 (a_abusarhan@ju.edu.jo) البريد اإللكتروني 

 
    المؤىالت الدراسية

 
 المعدل والتقدير التاريخ الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
( 4مف  4) 2007 الجامعة األردنية الفقو وأصولو دكتوراه 

 ممتاز
( 4مف  3775) 2003 الجامعة األردنية الفقو وأصولو ماجستير 

 ممتاز
( 4مف  3788) 2000 الجامعة األردنية الفقو وأصولو بكالوريوس 

 ممتاز
 (100مف  80) 1996 وزارة التربية والتعميـ األردنية الفرع األدبي الثانوية العامة 

 جيد جدا
 
 

  التخصص ومجاالت االىتمام
 
 الفقو وأصولو امالتخصص الع 
 المعامالت المالية التخصص الدقيق 

 المعامالت المالية، االقتصاد اإلسالمي، المصارؼ اإلسالمية مـجاالت االىتمام 
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 .ية في الفقو اإلسالميأثر فوات محل العقد في المعامالت المالالعنواف:  
، تتناوؿ أثر فوات محل العقد في المعامالت المالية سواء في العقود الالزمة مف الجانبيف: كالبيع، واإلجارة،  

. أـ في العقود الالزمة مف جانب واحد: كالرىف، والكفالة. أـ في العقود غير الالزمة مف الجانبيف: والحوالة
 الوكالة، والشركة، والمضاربة، والوديعة.كاليبة، والوصية، واإلعارة، و 

ومف خالؿ ىذه الدراسة تبيف أف أثر فوات المحل يختمف مف عقد آلخر، كما يختمف في العقد الواحد تبعا 
الختالؼ حالة الفوات: فقد يكوف أثره انفساخ العقد أو عدمو، صيرورة العقد غير الـز أو عدـ ذلؾ، الضماف أو 

 دمو.عدمو، وجوب األجرة أو ع

  
   

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جية العمل وعنوانيا الوظيفة 

 حتى تاريخو 26/1/2020 الجامعة األردنية/كمية الشريعة/قسـ المصارؼ اإلسالمية أستاذ 

 25/1/2020_26/1/2015 الجامعة األردنية/كمية الشريعة/قسـ المصارؼ اإلسالمية أستاذ مشارؾ 
 25/1/2015_19/3/2012 ألردنية/كمية الشريعة/قسـ المصارؼ اإلسالميةالجامعة ا أستاذ مساعد 

 18/3/2012_11/9/2011 الجامعة األردنية/كمية الشريعة/قسـ المصارؼ اإلسالمية محاضر متفرغ 

 جامعة اإلسراء/كمية اآلداب/قسـ الشريعة والدراسات  أستاذ مساعد 
 اإلسالمية

 
 اإلسالمية

2010/2011 

جامعة الجوؼ/السعودية/كمية العمـو اإلدارية  أستاذ مساعد 
 واإلنسانية/قسـ الدراسات اإلسالمية

2009/2010 
 
جامعة عمر المختار/ليبيا/ كمية المعمميف/ قسـ الدراسات  أستاذ مساعد  

 اإلسالمية
2007/2009 
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  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والميام 
ئيس لجنة وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص المصارؼ اإلسالمية ر  

)برنامج البكالوريوس في كميات العمـو اإلدارية(، ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ 
 العالي وضماف جودتيا، عماف.

2018 

 2019_2012 عضو مجمس الكمية    
 2019_2014 عضو لجنة البحث العممي 

 2014_2011 عضو لجنة النشاطات 

 2019_2013 عضو لجنة المؤتمرات والندوات 

 2019_2011 عضو المجنة االنتخابية لإلشراؼ عمى عممية انتخاب اتحاد الطمبة 

 2012/2013 عضو لجنة استقباؿ الطمبة الجدد 

 2017/2018 عضو لجنة التحقيق 

 2019_2017 عضو لجنة الجودة والخطة 

 2016/2017 عضو لجنة الحوكمة 

 2017/2018 و لجنة التحميل البيئيعض 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
". منشور في التأمٌن التجاري واإلسالمً دراسة مقارنة مبدأ الحلول فً" . أحمد شحدة أبو سرحاف أ.د 

 .م(0616( )4( ملحق)43المجلد)األردنية ، ، الجامعة  مجلة دراسات

". منشور في المجلة األردنية في الفائض التأمٌنً فً التأمٌن اإلسالمً" أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 م(.0616) (3( العدد )10الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، المجلد )

 بالسمم في المصارف اإلسالمية""التدابير الشرعية لمعالجة مخاطر التمويل  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 ـ(2017( )2( العدد )32منشور في مجمة مؤتة، جامعة مؤتة، مجمد )



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 4  

،  منشور في مجلة دراسات"الشراء باليامش: حقيقتو وأحكامو الفقيية".  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 .م(0615( )4)العدد( 44األردنية ، المجلد)الجامعة 

منشور في المجلة "حسم األوراق التجارية: حقيقتو وتكييفو الفقيي".  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 (3( العدد )13األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، المجلد )
 م(.0615)

منشور في  "حكم عطية الزوجة في الفقو اإلسالمي _دراسة مقارنة_". أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

( 14ت اإلسالمية، جامعة آل البيت، المجلد )المجلة األردنية في الدراسا
  م(.0615) (1العدد )

منشػػور فػػي مجمػػة  "صــور انتفــاع المقــرض مــن القــرض وأحكاميــا الفقييــة". أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 ـ(.2018( )3)العدد( 45الجامعة األردنية ، المجمد) ،تدراسا
،  منشور في مجلة دراساتالجاري وآثاره". "التكييف الفقيي لمحساب  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.   

 .م(0615)( 4ملحق )( 4)العدد( 45األردنية ، المجلد)الجامعة 

"تأجير المستأجر العين المستأجرة وتطبيقاتو المعاصرة دراسة فقيية مقارنة  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
ية ، األردن، الجامعة  منشور في مجلة دراساتبالقانون المدني األردني". 

 .م(0617( )1)العدد( 46المجلد)
منشور  (: حقيقتو وتكييفو الفقيي وحكمو الشرعي".(B.O.T"عقد البوت  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 .م(0617( )3)العدد( 46األردنية ، المجلد)، الجامعة  في مجلة دراسات

ردني والشريعة اإلسالمية "مبدأ السرية المصرفية في قانون البنوك األ  أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
منشور في المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة دراسة مقارنة". 

 م(.0617) (4( العدد )15آل البيت، المجلد )
 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 د. عمي عبد هللا أبو يحيى
 في المجلة األردنية في منشور"داللة اإليماء عمى العمية عند األصوليين". 

 .م(0601) (1( العدد )15المجلد )الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، 

 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 عبد هللا تشاقير

"الوقف لغرض القرض الحسن والمخاطر التي قد يواجييا وعالجيا )دراسة 
، (لعمـو اإلنسانية)ا لألبحاث في مجمة جامعة النجاح منشورفقيية نظرية(".
 ـ(.2021(، )12(، العدد )35المجمد ) الوطنية، نابمس، جامعة النجاح

". منشور في مجمة مؤتة الفروع المصرفية اإلسالمية لممصارف الربوية" أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 .ـ(2015( )5( العدد )30لمبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، المجمد )

 
منشور في  ته فً المصارف اإلسالمٌة".خلط مال المضاربة وتطبٌقا" أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

( 11المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، المجلد )
 م(.0615( )3العدد )
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 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 د. وائل عربيات

، اإلسالمية  مضاربة المضارب بمال المضاربة وتطبيقاتيا في المصارف
 ـ(.2013(، )1( ، ممحق)40مجمد) مجمة دراسات، الجامعة األردنية،

 
 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  

 د. عمي أبو يحيى
، فسخ اإلجارة بالعذر في الفقو اإلسالمي وموقف القانون المدني األردني

 .ـ(.2013) ،(1)، عدد(40)مجمة دراسات، الجامعة األردنية، مجمد

 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د.  
 د. عمي أبو يحيى

ة العنان حقيقتو وشروطو وكيفية تقسيمو في الفقو "الربح في شرك
مجمة الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد  اإلسالمي".

 ـ(.2010(، )43)

 
 

 أحمد شحدة أبو سرحافأ.د. 
 د. عمي أبو يحيى

ــار المجمــس  مجمػػة الشػػريعة والقػػانوف،  فــي الفقــو اإلســالمي"."مشــروعية خي
 ـ(.2009(، )38العربية المتحدة، العدد )جامعة اإلمارات 

 
        

  كتب غير المنشورةال
 وىو في األصل أطروحة الدكتوراه. .أثر فوات محل العقد في المعامالت المالية في الفقو اإلسالمي _1
 وىو في األصل رسالة الماجستير. ._ أثر الموت في الحقوؽ المالية والشخصية في الفقو اإلسالمي2
 
    مشاركة في المؤتمرات والندوات العمميةال
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجية المنظمة  
المؤتمر الدولي األوؿ لممالية _ 1 

والمصرفية اإلسالمية، قسـ المصارؼ 
اإلسالمية، كمية الشريعة، الجامعة 

 األردنية.
 
 

 عضو المجنتيف ـ7/8/2014_6 الجامعة األردنية
 العممية والتحضيرية

المؤتمر الدولي الثاني لممالية _ 2 
والمصرفية اإلسالمية بعنواف: إدارة 
السيولة في المصارؼ اإلسالمية، قسـ 
المصارؼ اإلسالمية، كمية الشريعة، 

 الجامعة األردنية.

عضو المجنتيف  ـ30/7/2015_29الجامعة األردنية
 العممية والتحضيرية

الثالث لممالية المؤتمر الدولي _ 3 
والمصرفية اإلسالمية بعنواف: صكوؾ 
االستثمار اإلسالمية أثرىا في التنمية 
االقتصادية، قسـ المصارؼ اإلسالمية، 

 كمية الشريعة، الجامعة األردنية.

عضو المجنة  ـ4/8/2016_3الجامعة األردنية
 التحضيرية
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المؤتمر الدولي الرابع لممالية _ 4 
بعنواف: األسواؽ والمصرفية اإلسالمية 

المالية مف منظور المالية اإلسالمية 
والمعايير الدولية، قسـ المصارؼ 
اإلسالمية، كمية الشريعة، الجامعة 

 األردنية.

عضو المجنة  ـ17/8/2017_16 الجامعة األردنية
 التحضيرية

_ مؤتمر شورى السابع لمتدقيق 5 
الشرعي، شركة شورى لالستشارات 

ىيئة المحاسبة  الشرعية بالتعاوف مع
والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية 

 وبرعاية البنؾ المركزي األردني.

عماف   Le Grandفندؽ 
 ـ18/10/2018_16

 المشاركة في الحضور

المؤتمر الدولي األوؿ بعنواف: _ 6 
الخطاب اإلسالمي الواقع والمستقبل، كمية 
الشريعة، الجامعة األردنية بالتعاوف مع 

 األردنية لمبناء. المبادرة

 المشاركة في الحضور ـ25/11/2015_24الجامعة األردنية

_ مؤتمر: دور العمماء في تعزيز قيـ 7 
 رابطة عمماء األردفاألمف الشامل، 

بالتعاوف مع كمية الشريعة، الجامعة 
 األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ4/10/2018_3الجامعة األردنية 

شرعية في ندوة بعنواف: حوارات _ 8 
السياسة النقدية، كمية الشريعة، الجامعة 

 األردنية.

 المشاركة في الحضور ـ19/9/2018الجامعة األردنية، 

ندوة بعنواف: القانوف الدولي اإلنساني _ 9 
واإلسالـ: جذور وجسور، كمية الشريعة، 
الجامعة األردنية بالتعاوف مع المجنة 

 الدولية لمصميب األحمر.

 المشاركة في الحضور ـ17/10/2017نية، الجامعة األرد
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ندوة مناقشة مسودتي المعياريف _ 10 
( المسابقات والجوائز 50الشرعييف: )

( ضماف مدير االستثمار، 56والمعيار )
ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 
المالية اإلسالمية بالتعاوف مع قسـ 
 المصارؼ اإلسالمية، كمية الشريعة،

 .الجامعة األردنية

 المشاركة في الحضور ـ4/2/2016الجامعة األردنية، 

ندوة بعنواف: زواج المغتصبات، _ 11 
بالتعاوف مع كمية  رابطة عمماء األردف

    الشريعة، الجامعة األردنية.

 ـ30/9/2015الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

ندوة بعنواف: حقيقة داعش، كمية _ 12 
 دنية.الشريعة، الجامعة األر 

 ـ8/3/2015الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

ندوة بعنواف: ال لمتطرؼ واإلرىاب، _ 13 
 كمية الشريعة، الجامعة األردنية.

 ـ10/3/2015الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

_ ندوة بعنواف: الجرائـ اإللكترونية 14 
وأثرىا عمى المجتمع، المركز الثقافي 

 ، الجامعة األردنية.اإلسالمي

 ـ27/11/2018الجامعة األردنية، 
 

 المشاركة في الحضور

 _ ندوة بعنواف: االنتماء إلى المجتمع،15 
، المعيد كمية الشريعة، الجامعة األردنية

العالمي لمفكر اإلسالمي، المنتدى 
 العالمي لموسطية. 

 المشاركة في الحضور ـ2/12/2018الجامعة األردنية، 

_ ندوة بعنواف: القانوف في ظالؿ 16 
 .كمية الشريعة، الجامعة األردنية الشريعة،

 المشاركة في الحضور ـ11/12/2018الجامعة األردنية، 

_ ندوة بعنواف: رسالة السماحة 17 
 .كمية الشريعة، الجامعة األردنية والوئاـ،

 المشاركة في الحضور ـ11/12/2018الجامعة األردنية، 

بعنواف: المنيج اإلسالمي في  _ ندوة18 
كمية  التكافل اإلنساني: األردف أنموذجا،

 .الشريعة، الجامعة األردنية

 المشاركة في الحضور ـ12/2/2019الجامعة األردنية، 

_ ندوة بعنواف: كرامة األوطاف مف 19 
كمية الشريعة، الجامعة  وحي اإليماف،

 .األردنية

 اركة في الحضورالمش ـ21/3/2019الجامعة األردنية، 

 _ ندوة بعنواف: القدس بوابة السماء،20 
  .كمية الشريعة، الجامعة األردنية

 المشاركة في الحضور ـ2/4/2019الجامعة األردنية، 
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_ المؤتمر الدولي لكمية الشريعة 21 
 بعنواف: مستجدات العمـو الشرعية.

عضو المجنة  ـ31/7/2019_30الجامعة األردنية، 
 التحضيرية

لممالية  خامسالمؤتمر الدولي ال_22 
االقتصاد والمصرفية اإلسالمية بعنواف: 

، قسـ السموكي: ماىيتو ومجاالت تطبيقو
المصارؼ اإلسالمية، كمية الشريعة، 

، الجمعية األردنية الجامعة األردنية
 لممالية اإلسالمية.

 عضو المجنة العممية ـ28/7/2022_26الجامعة األردنية، 

 
  تدريبيةالدورات ال

 
 اسم الدورة والجية المنظمة 

 
 التاريخ

خػػالؿ  مػػدتيا خمسػػوف سػػاعة صػػفيةدورات تدريبيػػة لتطػػوير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  
الجامعػػػػػػة  _ـ مركػػػػػػز تنميػػػػػػة القػػػػػػوى البشػػػػػػرية 17/9/2012 -26/8الفتػػػػػػرة مػػػػػػف: 

 األردنية. وذلؾ في المواضيع التالية: 
 _ تصميـ الخطط الدراسية. 

 واستراتيجياتو. _تصميـ التدريس 
اؿ.   _ميارات التدريس الجامعي الفعَّ

 _تقويـ تعمـ الطمبة وا عداد االختبارات. 
 _قوانيف وأنظمة وتعميمات الجامعة األردنية. 

 _أخالقيات العمل الجامعي.   
 

26/8_17/9/2012 

دورة تدريبيػػػة بعنػػػواف: "كيػػػف تزيػػػد مػػػف معػػػدؿ االستشػػػياد ببحوثػػػؾ العمميػػػة"، مركػػػز  
 اد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.االعتم

 ـ1/10/2018

دورة تدريبيػػػة بعنػػػواف: "إجػػػراءات ضػػػماف الجػػػودة لمبػػػرامج األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػػة  
 األردنية"، مركز االعتماد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ17/10/2018

االسػػػػتجابة دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: " التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي المتقػػػػدـ: اسػػػػتخداـ أنظمػػػػة  
الصػػفية )كمكػػرز( واألجيػػزة الذكيػػة فػػي التػػدريس"، مركػػز االعتمػػاد وضػػماف الجػػودة، 

 الجامعة األردنية.

 ـ20/10/2018

دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: "تعمػػػػيـ ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد"، مركػػػػز االعتمػػػػاد وضػػػػماف  
 الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ23/10/2018

القػائـ عمػى حػل المشػكالت"، مركػز االعتمػاد وضػماف دورة تدريبية بعنواف: "التعميـ  
 الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ30/10/2018
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دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: "حقػػػػائق ونصػػػػائر حػػػػوؿ كيفيػػػػة النشػػػػر فػػػػي قاعػػػػدة البيانػػػػات  
 سكوبس"، مركز االعتماد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.

 ـ17/7/2019

سػػػػل المسػػػػتوى األساسػػػػي إلػػػػى المتوسػػػػط "، دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: "مايكروسػػػػوفت اك 
 مركز االعتماد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.

6/2/2020 

دورة تدريبيػػة بعنػػواف: "الحقػػوؽ الفكريػػة والتعامػػل معيػػا فػػي ظػػل التعمػػيـ عػػف بعػػد"،  
 مركز االعتماد وضماف الجودة، الجامعة األردنية.

25/7/2021 

صػػاؿ الفعػػاؿ"، مركػػز االعتمػػاد وضػػماف الجػػودة، دورة تدريبيػػة بعنػػواف: "ميػػارات االت 
 الجامعة األردنية.

14/4/2022 

دورة تدريبيػػػػة بعنػػػػواف: "إدارة الوقػػػػت"، مركػػػػز االعتمػػػػاد وضػػػػماف الجػػػػودة، الجامعػػػػة  
 األردنية.

18/4/2022 

دورة تدريبيػػػة بعنػػػواف: "ميػػػارات اإلدارة والقيػػػادة"، مركػػػز االعتمػػػاد وضػػػماف الجػػػودة،  
 ة.الجامعة األردني

21/4/2022 

 إجازة المحاماة الشرعية ، صادرة عف دائرة قاضي القضاة بعّماف/ األردف. 
 

 ـ2003

/26/2_31/8/1994 .وزارة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات األردنية، دورتاف في التالوة والتجويد 
1995 

15/9/1993_8/3/
1994 

 (،السيرة العقيدة، الفقه،)القرآن الكريم، الحديث،  ثالث دورات في العمـو الشرعية 
 .وزارة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات األردنية

1/11/1994_27/2/
1995 

5/7/1993_5/8/
1993 

20/6/1992_20/7/
1992 
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسياب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
  X ت المالية المعاصرةمناىج البحث في المعامال 
  X العمميات المصرفية اإلسالمية االستثمارية والخدمية 
  X العمميات المصرفية اإلسالمية الخارجية 
  X صيغ االستثمار اإلسالمية 
  X المصارؼ اإلسالمية 
  X معامالت مالية ومصرفية معاصرة 
  X التأميف اإلسالمي 
  X مبادئ االقتصاد اإلسالمي 
  X الشركات في الفقو اإلسالمي 
  X المعاوضات المالية 
  X التوثيقات والمداينات والتبرعات 
  X أصوؿ فقو عاـ 
  X قواعد فقيية في المعامالت المالية 
  X فقو المعامالت 
  X فقو العبادات 
  X فقو المواريث 
  X فقو العقوبات 
  X المدخل إلى الفقو اإلسالمي 
  X الـ وبناء المجتمعاإلس 
  X الثقافة اإلسالمية 
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  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية
 
 اسم الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ

 2014 الجمعية األردنية لممالية اإلسالمية/عماف 
 2014 جمعية رابطة عمماء األردف/عماف 
   
   
 

  ز التي حصل عمييا المنح والجوائ
 
 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسم الجائزة 
َصة جائزة التفوؽ العممي_ 1  )المخصَّ

للطالب األّول في الدراسات العليا/ 
 دكتوراه(

 2007 الجامعة األردنية/عماف

شػػػيادة تقػػػدير لمتفػػػػّوؽ العممػػػي )فػػػػي _ 2 
 مرحمة الدكتوراه(.

 
 

 2007 الجامعة األردنية/عماف

لوحػػػػػػة الشػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي التميػػػػػػػز فػػػػػػػي   _3 
 :الجامعة األردنية )في مرحمة الدكتوراه(

 _ قائمة الرئيس.
 قائمة عميد كمية الدراسات العميا._ 
 

 2007 الجامعة األردنية/عماف

 

 

  اإلشراف على األطروحات والرسائل الجامعٌة ومناقشتها
 أوال: اإلشراف:

 ـ.2017، ، )دكتوراه(، فيصل العازمياإلسالميوأحكاميا في الفقو _ أسواؽ السمع 1
 ـ.2019، ، )دكتوراه(، عبد هللا تشاقيروتطبيقاتيا المعاصرة )دراسة فقيية نظرية تطبيقية( _ مأسسة القرض الحسف2
 ـ.2016_ أحكاـ التبرع في العبادات المالية والكفارات والديات، )ماجستير(، آية سميماف، 3
 ـ.2016والتدابير الشرعية المقررة لمنعيا، )ماجستير(، منتيى حجازي، _ جرائـ االتجار بالبشر 4
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 ـ.2020، )ماجستير(، أمل زاىدة، دراسة فقيية مقارنة _ الغبف وتطبيقاتو المعاصرة5
 ـ.2022_ القرض بيف القانوف المدني والقانوف التجاري في الكويت دراسة فقيية مقارنة، )ماجستير(، عبد هللا العازمي، 6

 :يا: المناقشةثان
، منػاقش خػارجي، 2021_ تطبيقات قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو في المصػارؼ اإلسػالمية،)دكتوراه(، أسػامة دالؿ، 

 جامعة اليرموؾ.
 ، مناقش خارجي، جامعة اليرموؾ.2019_ الرقابة ودورىا في تطوير أداء المصارؼ اإلسالمية، )دكتوراه(، ميند جفاؿ، 

 ـ.2016ي المعامالت المصرفية اإلسالمية، )دكتوراه(، ريما القريوتي، _ أثر الحاجة ف
 ـ.2016_ التوازف العقدي في المعاوضات المالية وتطبيقاتو في الفقو اإلسالمي، )دكتوراه(، سيريف الباز، 

 ـ.2016دراسة فقيية مقارنة، )دكتوراه(، أمجد عبيدات،  1994لسنة  11_ قانوف المالكيف والمستأجريف رقـ 
_ قانوف األسرة واألعراؼ المتعمقة بو في دولة كوسوفا في ميزاف الفقو اإلسالمي دراسة تطبيقية، )دكتوراه(، بيت هللا غاشػي،  

 ـ، مناقش خارجي، جامعة العمـو اإلسالمية العالمية.2022
ـ، منػاقش خػارجي، 2022  _ إسيامات المجامع الفقيية في تطوير صناعة الصيرفة اإلسػالمية، )ماجسػتير(، آسػيا يوسػف،

 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية.
_ مػدى التػػزاـ شػركات التػػأميف اإلسػالمية األردنيػػة بتطبيػق معػػايير اإلفصػاح الصػػادرة عػف األيػػوفي، )ماجسػتير(، نبػػاؿ زيػػاز، 

 ـ، مناقش خارجي، جامعة الزرقاء.2019
إلسػػػالمية األردنيػػػة، )ماجسػػػتير(، ميسػػػاء الحشػػػاكية، _ مػػػدى إمكانيػػػة تطبيػػػق التػػػدقيق الشػػػرعي الخػػػارجي عمػػػى المصػػػارؼ ا

 ـ، مناقش خارجي، جامعة الزرقاء.2019
ـ، 2020تقيػيـ األداء االسػػتراتيجي لمبنػػؾ اإلسػػالمي األردنػػي وفػػق أنمػوذج بطاقػػة األداء المتػػوازف، )ماجسػػتير(، آيػػة عبػػاد، _ 

 مناقش خارجي، جامعة الزرقاء.
غسػػاف العطاونػػة، )ماجسػػتير(،  ألردنػػي فػػي تحقيػػق االسػػتقرار االقتصػػادي األردنػػي،_ دور مؤشػػرات ماليػػة البنػػؾ اإلسػػالمي ا

 ـ، مناقش خارجي، جامعة الزرقاء.2020
منػاقش خػارجي،  ،2021_أثر المسؤولية االجتماعية عمى ربحية البنوؾ اإلسالمية األردنية، )ماجستير(، سػجى أبػو فػارس، 

 جامعة الزرقاء.
( الػػػذىب وضػػػوابط التعامػػػل بػػػو فػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية العاممػػػة فػػػي األردف، 57قػػػـ )مػػػدى تطبيػػػق المعيػػػار الشػػػرعي ر  _

 مناقش خارجي، جامعة الزرقاء. ،2021)ماجستير(، ىدى شريدة، 
ـ، منػػػاقش 2022)ماجسػػػتير(، عمػػػي دويػػػدار،  _ دور الصػػػكوؾ اإلسػػػالمية فػػػي تخفػػػيض عجػػػز الموازنػػػة العامػػػة فػػػي األردف،

 خارجي، جامعة الزرقاء.
 ـ.2021التمويل التعاوني عف طريق االدخار وتكييفيا الفقيي )تجربة تركيا(، )ماجستير(، عز الديف أصالف، _ماىية 

 ـ.2017دمحم عمياف، )ماجستير(،  حماية الحسابات االستثمارية في المصارؼ اإلسالمية،_ 
 ـ.2015ماف، _ تعارض الفتوى االقتصادية وأثرىا عمى المصارؼ اإلسالمية، )ماجستير(، أحمد أبو ر 
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 ـ.2016_ الرىف الرسمي وتطبيقاتو في بيت التمويل الكويتي، )ماجستير(، عبد الرحمف البالوؿ، 
 ـ.2017_ الوكالة التجارية دراسة فقيية مقارنة بالقانوف الكويتي، )ماجستير(، أحمد الضاوي، 

 ـ.2017لمعايطة، _ انفساخ الشركات في الفقو والقانوف المدني والتجاري، )ماجستير(، إسراء ا
ـ، منػاقش خػارجي، جامعػة 2018، رزكػار سػنكاوي  ،)ماجسػتير(_ تغيير المعقود عميو وأثره عمى العقد دراسة فقيية مقارنة، 

 آؿ البيت.
_ أحكاـ استخدامات المعادف _غير الذىب والفضة_ في الفقو اإلسالمي وتطبيقاتيا المعاصرة، )ماجسػتير(، خالػد البريػزات، 

 ـ.2018
ـ، منػاقش خػارجي، جامعػة 2016خالػد األنصػاري،  ،شر اإللكتروني دراسة فقيية مقارنػة بالقػانوف الكػويتي، )ماجسػتير(_ الن

 آؿ البيت.
 ـ.2019مصرؼ الغارميف وتطبيقاتو المعاصرة وآثاره االقتصادية دراسة فقيية تطبيقية، )ماجستير(، حامد العازمي،  _

كتػػاب شػػرح مشػػكالت القػػدوري لإلمػػاـ خػػواىر زاده، )ماجسػػتير(، سػػعد العنػػزي، _ تحقيػػق كتػػاب المعػػاف ومػػا بعػػده إلػػى آخػػر 
  ـ، مناقش خارجي، جامعة العمـو اإلسالمية العالمية.2016

 

  تحكيم األبحاث العممية

 منيا: محكـ معتمد لدى عدد مف المجالت العممية المحكمة
 _مجمة دراسات، الجامعة األردنية.1
 عة اليرموؾ._ مجمة أبحاث اليرموؾ، جام2
 جامعة مؤتة.  ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات_ 3

 .جامعة آؿ البيت ،الدراسات اإلسالمية_ المجمة األردنية في 4

 _مجمة جامعة الحسيف بف طالؿ لمبحوث، جامعة الحسيف بف طالؿ.5

 جامعة الزرقاء. ،مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية_ 6

 لجودة، جامعة الزرقاء._ المجمة الدولية لضماف ا7

 جامعة العمـو التطبيقية. ،مجمة األردنية لمعمـو التطبيقية_ ال8

 _ مجمة الفتوى والدراسات اإلسالمية المحكمة، دائرة اإلفتاء العاـ، األردف.9

 _مجمة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت.10

 
 
 


