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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  رائد نصري جميل أبو مؤنس  االســـــــم  

  ١٥/١٠/١٩٧٥ليبيا  :    تاريخ ومكان الميالد  

  عةالشري  الكلية  

  الفقه وأصوله  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  م٢٠١١  والمصرفيةالعلوم المالية   إلسالميةالمصارف ا  دكتوراة  
  م٢٠٠٤  األردنيةالجامعة   الفقه وأصوله  دكتوراة  
  م٢٠٠١  األردنية الجامعة   الفقه وأصوله  ماجستير  
  م١٩٩٧  األردنيةالجامعة   الفقه والتشريع  بكالوريوس  
  م١٩٩٣  وزارة التربية والتعليم  الفرع األدبي  ثانوية عامة  
  

    االهتمامالتخصص ومجاالت 
  
  الفقه واصوله-١  التخصص العام  

  اإلسالميةف المصار-٢

  الفقه أصول-١  ص الدقيقالتخص  
  تمويل وصكوك-٢

  الفقه ومقاصد الشريعة  أصولعلم   مـجاالت االهتمام  
  التشريع مناهج

  معاصرةه المعامالت المالية الفق
  إسالميويل تم

  إسالميةصكوك 
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    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

    
    
    
    
    

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  ٢٠٢٠-٢٠١٨  وقفية الجامعة االردنية  مدير برامج الوقفية  

  ٢٠١٩-٢٠١٨  المجلس االعلى للقيم  رئيس المجلس  

  وحتى تاريخه ٢٠١٦ /٨  ألردنفروع ا الراجحيمصرف   عضو الهيئة الشرعية  

عضو اللجنة الشرعية ـ   
  األردن

هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية 
  اإلسالمية

  وحتى تاريخه ٢٠١٦ /٢

 صولهوأ الجامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه  أستاذ مشارك  
  اإلسالميةوقسم المصارف 

  وحتى تاريخه ٦/٢٠١٤

 صولهوأ جامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقهلا  أستاذ مساعد  
  وقسم المصارف اإلسالمية

٦/٢٠١٤-٢/٢٠٠٨  

وم مركز التطوير األكاديمي والقيمي ـ جامعة العل  مدير المشاريع  
  التطبيقية

٢٠١٦-٢٠١٣  

مدير برنامج التدريب   
لطلبة المصارف العملي 

  ٢٠١٤-٢٠١٣  سالميةالجامعة األردنية ـ قسم المصارف اإل

  المرشد األكاديمي لطلبة البكالوريوس  مرشد أكاديمي  
  قسم المصارف اإلسالمية

-٢٠١١العام الدراسي 
١٠١٢  

  وحتى تاريخه٢٠١٣  منظومة فرسان القيم  خبير  

  ٢٠٠٨-١٩٩٨  وزارة التربية والتعليم  خبير  

  ٢٠٠٤-٢٠٠١  جمعية الصداقة للمكفوفين  إداري  

  لحسنار والقرض اجمعية اإلدخ  إداري  
  

  وحتى تاريخه٢٠١٠

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل  

  ٢٨/٤/٢٠١٩  اقتراح مشاريع صيفية تتمثل بدورات مدفوعة األجر  
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  ١٢/٢/٢٠١٩  لجنة متابعة القاضيا المالية لكتاب االسالم وقضايا العصر  

  ٢٧/١١/٢٠١٨  لفقهادة المدخل الى اصول اوضع المخطط الدراسي لم  

  ٢٤/١٠/٢٠١٨  عضوية مجلس متولية وقفية الجامعة  

  ١/١٠/٢٠١٨  لجنة االستشارات الشرعية والفتوى  

في  بيانات النشر العلمي العالمي ألعضاء هيئة التدريسلجنة مناقشة قاعدة   
  الجامعة األردنية

١٦/٤/٢٠١٨  

  ١٥/٤/٢٠١٨  لدين مفاهيم شائكة"اليوم العلمي" انا حر:الحرية وا  

  ١٦/١١/٢٠١٧  لجنة الدعم التقني لمواد التعليم المدمج  

  ١٦/١١/٢٠١٧  عضوية لجنة دعم التعليم المدمج  

  ١٥/١٠/٢٠١٧  لجنة الخطة االستراتيجية والتنفيذية  

  ٢٧/٩/٢٠١٧  لجنة سنبنيها بايدينا  

  ١٣/٦/٢٠١٧  التبرعات لجنة الدعم اللوجستي واالعالمي لوقف الجامعة وصندوق  

  ٧/٢/٢٠١٧  لجنة البحث العلمي وااليفاد واالبتعاث  

  ١٥/٣/٢٠١٦  وضع وصف وخطة مادة فقه البيئة في االسالم  

  ٧/٢/٢٠١٦  ٢٠١٧-٢٠١٦لجنة تطوير خطة بكالوريوس الفقه واصوله   

  ١٤/١٢/٢٠١٥  -٢٠١٦-٢٠١٥مشرفين على رسائل طلبة الدراسات العليا لجنة تعيين   

  ٢٥/٤/٢٠١٥  يةلمانتحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعية بالتعاون مع الوكالة األ نةلج  

ايير االسالمية بما يتوافق مع المعلجنة اعادة النظر في خطة قسما المصارف   
  الدولية

٢٥/٤/٢٠١٤  

  ١٠/١١/٢٠١٣  تكليف بادارة التدريب العملي لقسم المصارف  

  ٨/٥/٢٠١٢  "٢٠١٢ت ره  في االصالح الواقع والتحديااليوم العلمي" طالب الشريعة ودو  

  ١٦/٦/٢٠١١  لجنة تطوير خطة برنامج قسم المصارف اإلسالمية  

  ٢٠/٩/٢٠١٠  لجنة المسابقات  

  ٢٠١٠  لجنة التطوير األكاديمي قسم المصارف اإلسالمية  

  ٢٠١٠  لجنة المؤتمرات والندوات  

  ٢٠١٠  لجنة معادلة المواد  

  ١٠/٥/٢٠١٠  ميلجنة اليوم العل  

  ٢٠٠٩  لجنة إنشاء قسم المصارف اإلسالمية  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٠  لجنة المكتبة  
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  ٤  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٠  اللجنة الثقافية  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٠  لجنة الجامعات  
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    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث (الباحثين)  
 رائد نصري أبو مؤنس  

  ليمانآية س
  الملك المشترك في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردنيهبة 

  جامعة عمار ثليجي باألغواط-مجلة دراسات 
٩/٢٠٢٠  

 رائد نصري أبو مؤنس  
  د.موسى القضاه

  المعايير الضابطة لتأثير إذن الحاكم في ارتفاع ضمان المتلفات
  العالمية العلومجامعة  -مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية والقانونية

٧/٢٠٢٠  

 رائد نصري أبو مؤنس  
  د.محمود ازدمير

 الحنفيّة في صيغة العموم عند المتكلّمينأثر مدرسة العراق 
Centre of excellence 

2020 

 رائد نصري أبو مؤنس  
  عبدالمعز حريز

 اتجاهات علماء أصول فقه المتكلمين في داللة اإليماء على العلية
  ةدراسة أصولية تحليلي

The Islamic Quarterly -Islamic Cultural Centre, London  

 رائد نصري أبو مؤنس  
  مجدي علي غيث

وعناصرها ماهية الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية أبعادها 
 وخصائصها: دراسة تحليلية

  المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية 
٢٠١٩  

  رائد نصري أبو مؤنس  
  شوشان خديجة

  اعتبار السوق المالي سوقا إسالمي وطشر
  مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون 

٢٠١٩  
  هية تحليليةالوساطة المالية في المصارف اإلسالمية دراسة فق  رائد نصري أبو مؤنس  

  العلوم اإلنسانية مجلة جامعة النجاح لألبحاث
 ٢٠١٨  

  موسى القضاة  
  رائد نصري أبو مؤنس

اسة وثائق في التأمين اإلسالمي: درية لحساب حملة الالشخصية االعتبار
  تطبيقية تحليلية

  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 
٢٠١٩  

ذج المشاركة المتزايدة نموذجا إلدارة التأمين اإلسالمي أطراف النمو  نصري أبو مؤنسرائد   
  وعمليات التشغيل ووسائل النجاح

  العلوم اإلنسانية مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
٢٠١٨ 

  إشكالية النص واالجتهاد بالرأي في العصر الحديث  رائد نصري أبو مؤنس    
  مجلة إسالمية المعرفة 

  عبدالرحمن المطاوعة  
  رائد نصري أبو مؤنس

  تجاهات فقهاء الشافعية في تحديد أصحاب الوجوه
 ٢٠١٨/جلة الميزان للدراساتم
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  رائد نصري أبو مؤنس  
  عبد المعز حريز

  ثمجدي غي

  التمويل اإلسالمي الماهية والخصائص المعيارية
  ٢٠١٨/مجلة جامعة فلسطين للدراسات واألبحاث /

  مجال االجتهاد بالرأي في األحكام الشرعية وأدواته  رائد نصري أبو مؤنس  
 /2018/ مجلة جامعة فلسطين للدراسات واألبحاث

  ةصولينقدية أ في أصول الفقه دراسة خان وآراءه التجديديةتيار سيد أحمد   رائد نصري أبو مؤنس  
  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية /

/2018  

  إشكالية تخريج االمام الشافعي المسألة على قولين  رائد نصري أبو مؤنس  
  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية

/2018/ 

ئق ع لتأصيل العالقة بين حملة وثاااللتزام بالتبر مدى صالحية نموذج  رائد نصري أبو مؤنس  
 التأمين وشركة التأمين اإلسالمي

  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية
/2018/ 

لة وااللتزام بالشريعة في المصارف اإلسالمية دراسة حامخاطر السمعة   رائد نصري أبو مؤنس  
  يةلشرعاعلى االحتياطات في البنوك المركزية وكيفية تشكيل هيئات الرقابة 

  مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون
/2015/ 

  قواعد هندسة المنتجات المالية اإلسالمية  رائد نصري أبو مؤنس  
  نونمجلة دراسات علوم الشريعة والقا 2015

  
  ميةاإلسالمدى إمكانية التعامل بحقوق الخيارات في األنشطة االقتصادية   رائد نصري أبو مؤنس  

 مجلة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية
2015  

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  خ انعقادهمكان وتاري  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

ية األول تعليم اللغة العرب المؤتمر الدولي  
للناطقين بغيرها االستراتيجيات 

جامعة جاكرتا -اندونيسيا-جاكرتا
الحكومية وجامعة االزهر 

  رئيس المؤتمر  ١٣/١/٢٠١٩-١٠

المؤتمر الدولي القيمي الثاني"الهندسة   
  القيمية للمناهج والبرامج"

جامعة العلوم -تركيا-اسطنبول
  قيةالتطبي

  رئيس المؤتمر  ٣٠/٦/٢٠١٨-٢٩

االسالموفوبيا المؤتمر الدولي   
  واستشراف المستقبل

الجامعة االردنية -تركيا-اسطنبول
  وجامعة صقارية

  عضو اللجنة العلمية  ٢٣/٤/٢٠١٨-١٢

 تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية  
  للنهوض

  باالقتصاد خارج قطاع المحروقات

  بحث  ٢٨/١١/٢٠١٨-٢٧  -٢ةالبليد-جامعة علي لونسي

مؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء ال  
  الشريعة في المالية االسالمية

  بحث  ٢/١١/٢٠١٧-١  ماليزيا-اسرا 
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 المؤتمر الدولي الرابع "االسواق المالية  
المالية االسالمية والمعايير من منظور 

  الدولية

  ية وعلميةلجنة تحضير  ١٧/٨/٢٠١٧-١٦  الجامعة االردنية-االردن–عمان 

ادماج القيم في المؤسسات التربوية من   
  خالل االنشطة والبرامج المصاحبة

الجامعة االردنية -تركيا-اسطنبول
  والعلوم التطبيقية الخاصة

  رئيس اللجنة التحضيرية  ٥/٨/٢٠١٧-٤

المؤتمر العالمي الثامن للتسويق   
  االسالمي"

  بحث  ٥/٥/٢٠١٧-٣  تركيا

ن منظور الشريعة مؤتمر البيئة والمياه م  
  االسالمية والعالم المعاصر

  بحث  ٢٤/٤/٢٠١٧-٢٣  االردن –عمان 

ة المؤتمر الدولي الثالث للمالية االسالمي  
واثرها في  اإلسالميةصكوك االستثمار 

  التنمية االقتصادية

  بحث  ٤/٨/٢٠١٦-٣  الجامعة االردنية-االردن-عمان

الدراسات االسالمية وااللتزام المجتمعي   
  اخالقيةبيئي مقاربة وال

  بحث  ٢/٤/٢٠١٦  المانيا-جامعة مونستر

المؤتمر االقتصادي الثاني " االقتصاد   
  تمويل اقتصاديات االلفية الجديدة

الجمعية األردنية  –األردن  –عمان 
  للبحث العلمي

  بحث  ١٦/٤/٢٠١٦

 المؤتمر الدولي الثاني ادارة السيولة في  
  المصارف االسالمية

  لجنة علمية  ٣٠/٧/٢٠١٥-٢٩  الجامعة االردنية-االردن –عمان 

المؤتمر القيمي الدولي االول " المنهج   
  النبوي في تعزيز القيم"

جامعة العلوم -االردن-عمان
  التطبيقية الخاصة

  بحث  ٢٩/١٠/٢٠١٥-٢٨

المؤتمر االقتصادي األول " االقتصاد   
  األردني في عالم متغير "

ة الجمعية األردني –األردن  –عمان 
  للبحث العلمي

  بحث  ١٩/٤/٢٠١٤

مؤتمر االسرة المسلمة في ظل التغيرات   
  المعاصرة

  تحكيم وتعقيب  ٢٠/٤/٢٠١٣  المعهد العالمي للفكر االسالمي

المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد   
  والتمويل االسالمي

المعهد األسالمي –تركيا  –استنبول 
للبحوث و التدريب و جامعة خليفة 

  ربن حمد / قط

  بحث  ١١/٩/٢٠١٣-٩

مؤتمر األزمة المالية و االقتصادية   
العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي 

  إسالمي

جامعة العلوم اإلسالمية  -عمان
العالمية و المعهد العالمي للفكر 

  اإلسالمي

  تعقيب  ٢/١٢/٢٠١٠-١
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 مؤتمرالتأمين التعاوني:أبعاده و آفاقه و  
  موقف الشريعة اإلسالمية منه

الجامعة األردنية و مجمع -عمان
الفقه اإلسالمي الدولي والمنظمة 

اإلسالمية للتربية والعلوم و 
الثقافة(إيسيسكو) والمعهد اإلسالمي 

  للبحوث والتدريب

  بحث  ١٣/٤/٢٠١٠-١١

المؤتمر الدولي للتقارب بين الشريعة و   
  القانون

  بحث  ٢٠٠٩ /٩/١٢-٨  ماليزيا ـ الجامعة العالمية اإلسالمية

تمر مشاريع بحوث في الشريعة و مؤ  
  القانون

كلية أحمد إبراهيم للحقوق في 
ماليزيا  –الجامعة اإلسالمية العالمية 

  وكلية الشريعة في الجامعة اإلردنية

  بحث  م٢٠٠٨ /١٥/١٢-١٤

مؤتمر التعامل مع النصوص الشرعية   
  القرآن و الحديث عند المعاصرين

  بحث  ٢٠٠٨/  ٦/١١ -٤  الجامعة األردنية

  
    الدورات التدريبية

  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

  ٢٠٠٨ /٣/٤ – ٣ /١٦  spssالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج   
  ٢٠٠٨/ ٢٢/٥- ٦/٤  دورة التحضير للتوفل  
 –٢٠٠٨/ ١٠ \٢٦  دورة اللغة اإلنجليزية الشاملة  

٢/٢/٢٠٠٩  
  ٩/٨/٢٠١٠-١/٨  القياس و التقويم  
  ٩/٨/٢٠١٠-١/٨  نيةالخرائط الذه  
  ٢٠٠٨  أعضاء هيئة التدريسدورة تأهيل   
-١  دورة إدارة شبكات التواصل االجتماعي  

٢/٤/٢٠١٦١٨/١١/
٢٠١٥  

  ٤/١/٢٠١٦  ورشة التعليم االلكتروني في الجامعة االردنية  
  ٢/٤/٢٠١٦-١  المانيالدراسات االسالمية وااللتزام المجتمعي والبيئي جامعة مونستر اورشة   
  ٢/٨/٢٠٠٢  شة تنمية المهارات االدارية والقياديةور  
  ٢٨/١٠/٢٠١٥  االسالمية"ماليزيا "تطبيق القيم والمثل –ورشة مدارس امتياز   
  
  
  

    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  العليا
      فقه المعامالت  
      القياس  
      اد والتقليداالجته  
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      االقتصاد االسالمي  
      الحكم الشرعي والدالالت  
      العالقات الدولية في اإلسالم  
     المدخل الى اصول الفقه  
     المدخل إلى الفقه اإلسالمي  
     علم أصول الفقه  
     فقه األيمان والنذور  
     فقه التوثيقات والتبرعات  
     فقه الزكاة والحج  
     هارة معدلةفقه الط  
     فقه العقوبات  
     فقه القانون المدني  
     فقه المعاوضات والمشاركات  
     مصادر األحكام في اصول الفقه  
     معامالت مالية  
     مناهج البحث  
     أصول فقه عام  
     التسويق  
     الخدمات المصرفية  
     الشركات  
     العمليات المصرفية االسالمية  
     ماليةالمعاوضات ال  
     توصيف التدريب العملي  
     محاسبة العمليات المصرفية  
     مشروع التخرج  
     مناهج البحث في المعامالت المالية  
  
  

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

  
  التاريخ

  تى تاريخهح-٢٠١٨  األردن-المجلس األعلى للقيم  
  حتى تاريخه-٢٠١٧  تركيا-جامعة اتاتورك اإللهياتمجلة   
  حتى تاريخه٢٠١٦  بحرينال-المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة   
  حتى تاريخ-٢٠٠٠  واشنطن-المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  
  حتى تاريخه-٢٠١٥  األردن-جمعية الدراسات اإلسالمية  
  ٢٠١٠-٢٠٠٧  ردناال-المصرفيةلعربية للعلوم المالية و االكاديمية ا  
  

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