
  

  لدكتور محمد خالد منصورألستاذ ا: االذاتية السيرة 
 

  دات والدرجات واألعمال العلمية  الجزء األول : السيرة الشخصية والشها
  الدكتور محمد خالد عبد العزيز منصور . االسم :  -
  التخصص : الفقه وأصوله  -
  م .  ٢٠١٢/ ٢٠١١رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة األردنية  -
  .م 2005رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة األردنية  -
  جامعة البلقاء التطبيقية سابقا. رئيس قسم القراءات القرآنية بكلية الدعوة وأصول الدين ب -
  رئيس شعبة التالوة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة البلقاء التطبيقية سابقا .  -
 المفرق سابقا  –بكلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت رئيس قسم التالوة  -

 ٢٩/١١/٢٠١٠أستاذ بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة األردنية من تاريخ  -   
   م .
  م . ١/١١/٢٠٠٤أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله من تاريخ  -
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة أستاذ مشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم ب -

  .م ( إجازة تفرغ علمي )  ٦/٩/٢٠٠٩،  ٢٠٠٧/ ٩/٩من 
  عي إلذاعة حياة أف إم في األردن سابقا .مستشار شر -
مستشار شرعي لشؤون التعليم اإللكتروني لمؤسسة كندا المتحدة ، ودار الرسم  -

  . سابقا العثماني 
  .سابقا عليمية الخيرية في المدينة المنورة مستشار شرعي لمؤسسة المدينة الت -
  لعدة أعوام .والكلية عموما عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الفقه وأصوله  -
 ينالجامعي ينأمين عام لجنة الدراسات العليا بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم للعام -

  هـ .١٤٢٩/١٤٣٠، ١٤٢٨/١٤٢٩
الدراسات العليا بالجامعة األردنية في تخصص  حاصل على درجة الدكتوراه من كلية -

اخل وأثره في األحكام م ، وكان عنوان الرسالة : " التد١٩٩٧الفقه وأصوله سنة 
    ”الشرعية

حاصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية في تخصص  -
حكام الطبية المتعلقة بالنساء م ، وكان عنوان الرسالة : " األ١٩٩٥الفقه وأصوله ، سنة 

  في الفقه اإلسالمي " .
حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -

  م . ١٩٩١في تخصص الفقه وأصوله ، سنة 
حاصل على دبلوم في التربية من معهد التدريب والتطوير بوكالة الغوث باألردن سنة  -

١٩٩٥ .  



 

 

٢

٢

سنة  % ٨٩، وبمعدل : صل على الثانوية العامة من الكويت ، القسم العلمي ،  حا -
  م .١٩٨٧

اه دكتورواإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والالجزء الثاني : اإلنتاج العلمي 
  :العلمية والكتب وتحكيم األبحاث 

ى عل، والتي حصلت بناء عليها أوال : البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمة 
لتالي ، وهي على النحو ام  ١/١١/٢٠٠٤في من الجامعة األردنية رتبة أستاذ مشارك 

 :  
ارن ، المق تغير قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة في الفقه اإلسالمي -١

) ٥، شهر ( ١) ، العدد٢٥المجلد ( مجلة دراسات الجامعة األردنية ، الشريعة والقانون ،
  م.٩٨، 
معة الجا الشركة مع غير المسلمين في الفقه اإلسالمي المقارن ، مجلة دراسات حكم -٢

  م .٩٨) ، ٥، شهر ( ١) ، العدد٢٥األردنية ، الشريعة والقانون ، المجلد (
 ،دنية السياسة الشرعية وقواعدها فيما ال نص فيه ، مجلة دراسات الجامعة األر -٣

  م .٩٨) ، ١١، شهر شهر ( ٢) ، العدد٢٥الشريعة والقانون ، المجلد (
ن ، لقانوالدور االقتصادي للزكاة ، مجلة دراسات الجامعة األردنية ، الشريعة وا -٤

  م .٩٩) ، ٥، شهر ( ١) ، العدد٢٦المجلد (
ون ، القاناالستحسان عند األصوليين ، مجلة دراسات الجامعة األردنية ، الشريعة و -٥

  . م٩٩) ، ٥، شهر ( ١) ، العدد٢٦المجلد (
تمحض قصد اإلضرار بالغير ، وتطبيقاته في األحوال الشخصية ، ومدى أخذ  -٦

مجلد ون ، اللقانالقانون المدني األردني به ، مجلة دراسات الجامعة األردنية ، الشريعة وا
  م .٩٩) ، ١١، شهر ( ٢) ، العدد٢٦(
ية ، ردنة األحكم االحتجاج بالقراءة الشاذة عند األصوليين ، مجلة دراسات الجامع -٧

  م .٩٩) ، ١١، شهر ( ٢) ، العدد٢٦الشريعة والقانون ، المجلد (
اسات لة دراألحكام المتعلقة بجنائز غير المسلمين في الفقه اإلسالمي المقارن ، ج -٨

  م ٢٠٠٠) ،١١، شهر ( ٢) ، العدد ٢٧الجامعة األردنية ، الشريعة والقانون ، المجلد (
د " عن لالجتهاد في مورد النص قطعي الثبوت والداللة داللة قاعدة : " ال مساغ -٩

جامعة ت الاألصوليين وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي ، والقانون المدني ، مجلة دراسا
  م . ٢٠٠٠) ، ١١، شهر ( ٢) ، العدد ٢٧األردنية ، الشريعة والقانون ، المجلد (

 لشريعةة ، االجامعة األردني الرياضة واحترافها في الفقه اإلسالمي ، مجلة دراسات-١٠ 
 م . ٢٠٠١) ، ٥، شهر (١) ، العدد ٢٨والقانون ، المجلد (

مجلة  ،الضوابط الشرعية لممارسة المرأة الرياضة في الفقه اإلسالمي المقارن  -١١
  م  . ٢٠٠١) /١٢الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة الكويت ، شهر (

شريعة ، ال مجلة دراسات الجامعة األردنيةليين ، رواية الحديث بالمعنى عند األصو -١٢
  م  . ٢٠٠٢) ، ٥شهر (والقانون ،



 

 

٣

٣

ء ، التكبير عند ختم المصحف الشريف ، مفهومه وأحكامه بين القراء والفقها -١٣
   منشور في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، الكويت .

ن تاذ مليها على رتبة أسوالتي حصلت بناء عثانيا : األبحاث واألعمال المنشورة ، 
  م  ، وهي على النحو التالي :  ٢٩/١١/٢٠١٠الجامعة األردنية في 

مجلة  ود ،أسباب تأخير الزواج وعالجها في الفقه اإلسالمي ، مجلة جامعة الملك سع -١
األوراق  م ، نشر في فترة إرسال ٢٠٠٤كلية العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ، 

  شارك ( منفرد ) .للترقية ألستاذ م
 ،عود ستجديد أصول الفقه ومالمحه عند ابن تيمية ، منشور ، مجلة جامعة الملك  -٢

 م ( منفرد ) . ٢٠٠٦مجلة كلية العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ، 
ت المنحى التطبيقي للقياس األصولي ، منشور بمجلة كلية الشريعة والدراسا -٣

 م ( منفرد ) . ٢٠٠٧،  اإلسالمية ، بجامعة الكويت
 "سات التبرع وعالقته بغير المسلمين في الفقه اإلسالمي ، منشور بمجلة " درا -٤

 م ، ( منفرد ) . ٢٠٠٧بالجامعة  األردنية ، 
مجلة " بشور حكم بيع العينة في الفقه اإلسالمي المقارن ، وتطبيقاته المعاصرة ، من -٥

 .، ( منفرد )  م ٢٠٠٧دراسات " بالجامعة  األردنية ، 
 ألردنيةاجلة سبل النهوض بالتشريعات القضائية الشرعية تقنينا وتطبيقا ، منشور بالم -٦

 عالمية لميةفي الدراسات اإلسالمية التابعة للتعليم العالي وجامعة آل البيت ، مجلة ع
 م ، ( منفرد ) . ٢٠٠٦محكمة ، 

 نشور االستنباط الفقهي ، متخصيص العموم بالسياق عند األصوليين ، وأثره في  -٧
 م ، ( منفرد ) . ٢٠٠٧بالمجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ، 

يم ة للتعلتابعالتعجل في الفتوى ، منشور بالمجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ال -٨
 م ، ( منفرد ) .  ٢٠٠٧العالي وجامعة آل البيت ، 

ات دراس األحكام الشرعية ، منشور بمجلة "العمل بالقول الشاذ وأثره في اضطراب  -٩
  م ، ( منفرد ) . ٢٠٠٨" بالجامعة األردنية ، 

منشور  في  أثر الموت في الوفاء بالطاعات المنذورة في الفقه اإلسالمي المقارن ، -١٠
  . م ، ( منفرد ) ٢٠٠٩جامعة الكويت  ،  –مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 ةلمنشور بالمج د التجارة اإللكترونية ، واآلثار المترتبة عليه ،التكييف الفقهي لعق -١١
ستل من ، م األردنية في الدراسات اإلسالمية التابعة للتعليم العالي وجامعة آل البيت

  م . ٢٠٠٨رسالة ماجستير للطالب علي أبو العز ، 
لة مج يف منشورالضوابط الشرعية للسياحة الترويحية في الفقه اإلسالمي المقارن  -١٢

امعة ئيسي ، نشر في مجلة دراسات الجالجامعة األردنية ، مشترك باحث ر –دراسات 
  .م  ٢٠٠٩األردنية 

معة الجاالموسوعة الشاملة في علم التجويد ، محكم من لجنة التعيين والترقية ب -١٣
  م . ٢٦/١٠/٢٠٠٨األردنية ككتاب متميز ، 

  : الكتب المنشورة : ثالثا  



 

 

٤

٤

، دار  ٣، ط ٢، ط ١ة المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي ، طاألحكام الطبي -١
  . م ٢٠٠٠م ، ١٩٩٩م ، ١٩٩٨النفائس ، عمان ، 

  . م١٩٩٨، دار النفائس ، عمان ،  ١التداخل وأثره في األحكام الشرعية ، ط -٢
  م .١٩٩٩، دار النفائس ، عمان ،  ١لوسيط في علم التجويد ، طا -٣
  . م٢٠٠٠، دار المناهج ، عمان ،  ٢، ط ١التجويد ، طالوسيط في علم  تنقيح -٤
 أحمد مقدمات في علم القراءات ، باالشتراك مع الدكتور أحمد شكري ، والدكتور -٥

حكم ، مم  ٢٠٠٩،  ٢، طم ٢٠٠١األردن  ،  –عمان  –، دار عمار  ١مفلح القضاة ، ط
  .من لجنة التعيين والترقية بالجامعة األردنية 

 راك معشرح الشاطبية والدرة في القراءات العشر المتواترة " باالشت" المزهر   -٦
 ، ٢، طم ٢٠٠١األردن ،  –دار عمار ، عمان  ، ٢ط ، ١مجموعة من األساتذة ، ط

  ، محكم من لجنة التعيين والترقية بالجامعة األردنية .م ٢٠٠٦
م  ،  ٢٠٠٢ن ، ناهج ، عمان ، األرددار الم،  ١طمختصر الوسيط في علم التجويد ،  -٧
  م .  ٢٠٠٨، دار طيبة الخضراء ، مكة المكرمة ،  ٣ط
ور توفيق باالشتراك مع الدكت" شرح السلسبيل الشافي للشيخ عثمان مراد الوافي "  -٨

  .م ٢٠٠١، دار عمار ، األردن ،  -رحمه هللا تعالى  –حمارشة 
مار ع، دار  ١، طأبحاث معاصرة في الفقه اإلسالمي وأصوله " دراسات مقارنة "  -٩
 م . ٢٠٠٥، 

على مستوى عشرين رسالة علمية خمسة و رابعا : قمت باإلشراف على أكثر من
ي فرسالة ماجستير ودكتوراه  مائة، ومناقشة ما يزيد عن الماجستير والدكتوراه

، والتربية والدراسات اإلسالمية تخصصات الفقه وأصوله والقراءات والحديث 
  .اإلسالمية 

  . ه وأصولهفي القراءات والفق اباوكتبحثا  خمسة وثالثينأكثر من مت بتحكيم ا : قخامس
ة ألئملسادسا : شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية ، منها : المؤتمر الثاني 

ر ومؤتمم ،  ٤/٢٠٠٨والثالث  ،  ٤/٢٠٠٦والخطباء ، وزارة األوقاف الكويتية ، 
،  ارقةموح ، بكلية الشريعة ، بجامعة الشالقضاء الشرعي المعاصر بين الواقع والط

  م . ٢٠٠٦
تية سابعا : استكتبت من قبل الموسوعة األصولية التابعة لوزارة األوقاف الكوي

 حكمت عددا منوبمصطلحي : " رواية عند األصوليين " و " اختالف الضابط " ، 
  األبحاث العلمية للموسوعة الفقه الطبي والتي مقرها الرياض . 

ة المتعلقوعية ، المتعلقة بالعلوم الشر: حكمت العديد من المشاريع العلمية التقنية تاسعا 
مج ، برنا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمن قبل وذلك بالتعليم اإللكتروني ، 

  أبحاث التطبيقات الشرعية واللغويات الحاسوبية ، ومنها :
  . لوم الشرعيةالع خدمة في المعلومات تقنية توظيف ضوابط  -١ 
  .دراسة مسحية للبرامج والمشاريع الحاسوبية في العلوم الشرعية  -٢ 



 

 

٥

٥

ومنها  ،عالقة التقنية بالعلوم الشرعية عاشرا : حكمت مجموعة من األبحاث في مجال 
ومات معلقنية المجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بعنوان : ضوابط توظيف ت

ظمها تي نحف اإللكتروني مفهومه وأحكامه ( ندوة التقنية والفي خدمة الدعوة ، والمص
  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ) .

ن : " عنواثامنا : ألقيت محاضرة على مستوى المدينة المنورة في الجامعة اإلسالمية ب
  تقنية المعلومات وأثرها في تعليم القراءات والتجويد " .

  ت التعليمية والمجتمع :الجزء الثالث : خدمة المؤسسا
 –المية ة العمية في هيئة اإلغاثة اإلسالمييعملت مديرا  للرعاية االجتماعية والتعل -١

  م . ٩٢-٩١فرع األردن عام 
 م . ٩٧- ٩٢عملت مدرسا في التعليم األساسي بوكالة الغوث باألردن من  -٢
كالة ع لوعمان التاب عملت محاضرا متفرغا في كلية العلوم التربوية ، ومعهد تدريب -٣

 م . ٩٨-٩٧الغوث في األردن العام الجامعي : 
لعام عملت محاضرا غير متفرغ في كلية الدعوة وأصول الدين في الفصل الصيفي ل -٤

  م .٩٨-٩٧الجامعي 
العام  ،لبيت عملت محاضرا متفرغا في كلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل ا -٥

  م .٩٩-٩٨الجامعي : 
العام  يقيةعملت أستاذا مساعدا في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة البلقاء التطب -٦

  . م  ٢٠٠١-٢٠٠٠و م ٢٠٠٠-٩٩الجامعي 
امعة ي الجعملت محاضرا غير متفرغ في كليتي العلوم واآلداب ، والعلوم التربوية ف -٧

  م . ٢٠٠٠-٩٩الهاشمية العام الجامعي 
ي لجامعااآلداب ، بجامعة البتراء الخاصة ، للعام عملت محاضرا غير متفرغ بكلية  -

  م .  ٢٠٠/٢٠٠١
محاضرا غير متفرغ في كلية الشريعة بالجامعة األردنية العام  عملت -٨

  .م  ٢٠٠١-٢٠٠٠الجامعي
ة ، ألردنياالجامعة  –في قسم الفقه وأصوله كلية الشريعة  مشاركاأعمل اآلن أستاذا  -٩

  . وال زلت على رأس عملي
) لتطوير المناهج   nooor.comشرعيا لموقع (ومطورا مستشارا عملت  -١٠ 

ير التفس –ه الفق –الحديث  –المنهاج السعودي ( التوحيد  –الشرعية في التعليم األساسي 
مج ) للبرا  Deeen.com) ، وموقع (   E- book) على هيئة الكتاب اإللكتروني ( 

  ) .م ٢٠٠٣،  م ٢٠٠٢، م ٢٠٠١، وذلك لألعوام (اإلسالمية 
  ومنها : شاركت في جامعة آل البيت في العديد من اللجان العلمية واألكاديمية ، -١١

  لجنة تطوير المناهج في الكلية . –أ 
  لجنة مشاريع التخرج في الكلية . -ب
  رئيسا لشعبة القراءات والتالوة في قسم أصول الدين . -ج
  . تها الجامعة داخليا وخارجياشاركت في تقييم النشاطات العامة التي أقام -د



 

 

٦

٦

ية كاديمشاركت في كلية الدعوة وأصول الدين في العديد من األقسام واللجان األ -١٢
  والعلمية والثقافية ، ومنها :

  م . ٢٠٠١-٢٠٠٠رئيسا لقسم القراءات القرآنية في الكلية العام  –أ 
نت قرآنية  ، وكأسهمت في بناء الهيكل األكاديمي ووضع خطط قسم القراءات ال -ب

  مقررا  للجنة التي أشرفت على الخطة الدراسية .
  م .٢٠٠٠- ٩٩شغلت رئيس شعبة التالوة العام الجامعي  -ج
  لكلية. في ا االجتماعية والثقافيةشاركت في لجنة البحث العلمي والمؤتمرات واللجان  -د
 لعملا، وبدأ ستراتيجية لقسم القراءات القرآنية مدتها أربع سنوات وضعت خطة ا -م

لجنة لررا بتنفيذها بإيجاد مكتبة مقروءة متخصصة في القراءات القرآنية ، كما كنت مق
 علم التأليف لمواد قسم القراءات ، وقد صدر عن اللجنة كتابان هما : مقدمات في

  شرح الشاطبية والدرة .في القراءات ، والمزهر 
ة ة الكليلخدم كلية الدعوة وأصول الدينالمشاركة في العديد من اللجان األكاديمية في  -ي

في  خليةوتطوير عالقتها مع الكليات األخرى ، إضافة لرئاسة العديد من اللجان الدا
  الكلية كلجنة تدقيق النتائج ، وغيرها .

وس لوريمن المواد التخصصية في الفقه وأصوله في مرحلة البكا قمت بتدريس العديد -
  والماجستير والدكتوراه .

علم  ت فيت بتدريس مواد القراءات القرآنية على مستوى البكالوريوس ، مثل مقدماقم -
وأصول  ، ، وقراءة نافع لطلبة الدبلوم قراءأعالم الالقراءات ، توجيه القراءات ، 

  وغيرها من المواد . ) ، ٢) ، (١القراءات ( الشاطبية ) (
ة ية على شبكردنية باللغة العربالجامعة األ –كلية الشريعة لموقع أول قمت بإنشاء  -١٣

  . ضمن موقع الجامعة –اإلنترنت 
ية قمت بتدقيق المصحف الهاشمي ، وزارة األوقاف ضمن لجنة التدقيق النهائ -١٤

  لطباعة المصحف .
 – قالون –بالروايات األربعة ( حفص اإللكتروني للنشر قمت بتدقيق المصحف  -١٥

يف من الدكتور أحمد خالد شكري ، بتكل ك مع) باالشتراالدوري عن أبي عمرو  –ورش 
  دار الرسم العثماني ، دبي .

 –حفص عة (قمت بالتخطيط ، والتأسيس ، والتنفيذ لمشروع الروايات القرآنية األرب -١٦
 الدوري عن أبي عمرو ) ، من أول سورة األحقاف إلى آخر سورة –ورش  –قالون 

لصوت انية الذاتي للروايات األربع ، بتق الناس ، عن طريق تلوين األحكام ، والتعليم
  والصورة ، بتكليف من دار الرسم العثماني ، دبي .

تسجيل ختمة مرتلة كاملة للمصحف الشريف برواية حفص عن عاصم ب قمت -١٧
ة ردنيمن طريق الطيبة ، وذلك إلذاعة القرآن الكريم في المملكة األبقصر المنفصل 

  .  الهاشمية
ي فذاعية واإلوالفضائية والتنفيذ للعديد من البرامج التلفزيونية قمت باإلعداد  -١٨

  المملكة األردنية الهاشمية .



 

 

٧

٧

تقديم لاألردن ؛ باإلضافة  –مستشارا شرعيا إلذاعة حياة أف أم في عمان  عملت -١٩
  . ، ومعلومة فقهية برامج فتاوى على الهواء 

رواية حفص عن عاصم بتسجيل ختمة مرتلة كاملة للمصحف الشريف بقمت  – ٢٠
فقة ، وهي مراألردن  –بقصر المنفصل من طريق الطيبة ، وذلك إلذاعة حياة أف أم 

  .كاملة ضمن الموسوعة الشاملة في علم التجويد 
ال ، عدة أعم، وقمت ببقسم القراءات بالجامعة اإلسالمية بكلية القرآن الكريم عملت  -٢٢

  منها : 
لية كفي  جويد لطلبة البكالوريوس والدراسات العلياالتدريس لمواد القراءات والت -١

لوقف وا ، ، فقد درست مادة المدخل إلى علم القراءات لطلبة الماجستيرالقرآن الكريم 
الوسائط  الشاطبية لطلبة البكالوريوس عن طريق استخدام، أيضا ) ٢) ، (١واالبتداء (

ليات فة كمادة القرآن في كا لكترونية ، والتعليم اإللكتروني ، باإلضافة لتدريساإل
  الجامعة : الشريعة والحديث واللغة العربية والدعوة .

في  قمت بتطوير الموسوعة الشاملة في علم التجويد لتكون أول مقرر إلكتروني -٢
  الجامعة اإلسالمية ، وكلية القرآن الكريم . 

هـ ،  ١٤٢٩-١٤٢٨ي لجامعأمينا عاما للجنة الدراسات العليا بقسم القراءات للعام ا -٣
 تصور النظر في العديد من المشاريع التطويرية لقسم القراءات إضافة لوضعحيث تم 

ن لقرآالمشروع الحلق القرآنية المتميزة بالتنسيق بين رئاسة شؤون الحرمين وكلية 
 ،برى الكريم ، لتمكين الراغبين بالقراءة المسندة بالقراءات العشر الصغرى والك

راه الدكتو إعادة النظر في خططوأخذ الموافقات عليه ، كما  تم الدراسة د والمشروع قي
  والماجستير لمواد قسم القراءات . 

  على مجموعة من رسائل الدكتوراه لطلبة قسم القراءات .  أشرفت -٤
لى إهـ  ١٣٩٤سنة أسهمت في وضع كتاب تعريفي بكلية القرآن الكريم منذ أنشئت  -٥

  . نيليماأحمد س دكتورسيق مع ال، وجمع المادة العلمية بالتن ، بوضع التصور له ١٤٢٩
 له ،شاركت في وضع التصور لكرسي القراءات المقدم إلدارة الجامعة بغية تموي -٦

  بعنوان : " الدراسات في القراءات والتجويد " . 
ذلك وي ، وضعت تصورا متكامال لتحويل كلية القرآن الكريم إلى التعليم اإللكترون -٧

ي ية فكترونية في الكلية ، وحوسبة مواد الكللعن طريق وضع تصور إنشاء مختبرات إ
وغيرها  يم ،القراءات والتجويد إلكترونيا ، وإكمال الجمع الصوتي في كلية القرآن الكر

  من المشاريع اإللكترونية . 
  عضو في لجنة التطوير والجودة بقسم القراءات القرآنية . -٨
ع لمجتموااإلسالمية راء المسابقات القرآنية على مستوى الجامعة المشاركة في إج -٩

  المحلي . 
الخيرية ية مؤسسة المدينة للتعليمعملت مستشارا شرعيا لشؤون التعليم اإللكتروني ل -٢٣

، ، وهي مؤسسة خيرية تعنى بنشر القرآن وعلومه على مستوى العالم بالمدينة المنورة 



 

 

٨

٨

كلية األنظمة والعلوم اإلسالمية ، والتأسيس لمقرأة إلكترونية عالمية ،  وذلك بتأسيس
  ومجلة إلكترونية عالمية أيضا ، باإلضافة للعديد من النشاطات والدورات العلمية .

 رفاققمت بإعادة طباعة كتاب مختصر الوسيط في علم التجويد بعد تنقيحه ، وإ -٢٤
  اإلسالمية بالمدينة المنورة .  الموسوعة الشاملة معه ، لطلبة الجامعة

لفقه اة قسم بجامعة الكويت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمي ازائر اأستاذانتدبت  -٢٥
 بقصد إلقاء المحاضرات للدراسات العليا ١٩/٢٣/٤/٢٠١٠والسياسة الشرعية من 

قاء لتم إوالبكالوريوس ، والنظر في خطط القسم ولقاءات علمية مع أساتذة الكلية ، و
   " يةمحاضرة عامة بعنوان : " تقنية المعلومات ، وأثرها في تعليم العلوم الشرع

نية ، ألردقمت بتعديل خطة دبلوم القراءات القرآنية بقسم أصول الدين بالجامعة ا -٢٦
) ، ٢، ( )١) ، وتطبيق القراءات ( ٢) ، (١وقمت بتدريس المواد : " أصول القراءات (

 ةلعام الجامعي األول بعد تعديل خط، وهو ا ٢٠٠٩/٢٠١٠ ) في العام الجامعي٣(
  الدبلوم . 

ن يف مقمت بالتأسيس العلمي والتقني لمشروع مصحف تعليم الرسم العثماني بتكل -٢٧
قواعد  عليمدار الرسم العثماني ، وسيمانور ، وذلك عن طريق وضع آلية مبتكرة لتعلم وت

 ضافةإوالذي يملؤه الطالب بخط يده ؛  الرسم العثماني عن طريق المصحف المنقوط ،
 لوضع قواعد الرسم والضبط وتفريغ الكلمات المتعلقة بهذه القواعد في جداول

 طبيقتمتخصصة مع تلوين موضع القاعدة ، إضافة لتمارين تطبيقية تعين الطالب على 
دا هيا تمالقواعد ، وقد صدر الجزء الثالثين من المشروع إلكمال القرآن الكريم ورقي

  إلكمال المشروع إلكترونيا .
والمنبثقة والمعينة من وزارة األوقاف عينت عضو لجنة المصحف الشريف  -٢٨

 عمالعن إجازة األ المسئولةوالشؤون والمقدسات اإلسالمية ، وهي اللجنة الرسمية 
وذلك من  ،المتعلقة بالمصحف الشريف واألعمال القرآنية على مستوى المملكة األردنية 

٢٠/٧/٢٠١٠  .     
ي ظر فعضو لجنة مشكلة من رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية إلعادة الن -٢٩

عة لجامخطة قسم القراءات في الجامعة ، وتطويرها نواة إلنشاء معهد القراءات في ا
  ه .ليمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القراءات والعلوم المتصلة ب

س يْ وَ رُ رواية ح وبهامشه وْ رَ بقراءة يعقوب ( رواية صحف عضو لجنة تدقيق م -٣٠
  .بتكليف من وزارة األوقاف األردنية الشيخ توفيق ضمرة : إعداد 

يفته ووظ انتدبت ممتحنا خارجيا لرسالة ماجستير بعنوان : " تعيين القاضي وعزله -٣١
م ، السال) بروناي دار  ١٨٤في الفقه اإلسالمي وقانون المحاكم الشرعية (الفصل 

يعة للطالب أوغكو الحاج محمد نور أجرين بن فغيران الحاج متوسين ، بكلية الشر
 ٢٠١٠م ، الشريعة والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بروناي دار السال

 م .



 

 

٩

٩

نة لمديألقيت محاضرة عامة على مستوى المدينة المنورة بالجامعة اإلسالمية با -٣١
تاريخ بد " : " تقنية المعلومات وأثرها في تعليم القراءات والتجوي المنورة ، بعنوان

١٥/٦/٢٠٠ .  
ريم آن الكعضو المجلس العلمي لمعهد القراءات التابع لجمعية المحافظة على القر – ٣٢

 في األردن .
قوق ة الحقمت بتحكيم ترقية في أصول الفقه اإلسالمي لجامعة األزهر ، غزة ، كلي -٣٣

  . ٢٠١٠، شهر ديسمبر اذ للدكتور محمد سعيد شحادة منصور إلى رتبة أست
  ناقشت الرسائل التالية :  -٣٤

ة : لطالبلأحكام المراهق في اللباس والزينة واالستئذان ، الجامعة األردنية ،  -
 . ١٠، شهر  ٢٠١٠، ماجستير ، يناس منير أبو حمد إ

بيت ، ل الني ، جامعة آالتطبيقات الفقهية ألحكام الطهارة ، للطالب ياسر بني ها -
 . ٢٠١٠،  ١٢اجستير ، شهر م

 زعبي ،نا الالتربية وقيم المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة ، للطالبة : لي -
 . ٢٠١٠،  ١٢دكتوراه ، جامعة اليرموك ، 

للطالب :  منهج اإلمام مكي بن أبي طالب في القراءات من خالل تفسيره الهداية ، -
 ٢٠١١،  ١جستير ، الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية ، محمد طاهر غزالن ، ما

 م .
من  رسالة دكتوراه بعنوان : " الفروق األصولية في الدالالتاإلشراف على  -

 .فايد مصاورة الطالب حيث الوضوح والخفاء " دراسة تطبيقية ، 
 عةلتابمية اقمت بتحكيم البحوث التالية من المجلة األردنية للدراسات اإلسال -٣٥

  :  ١٢/٢٠١٠للتعليم العالي ، شهر ، 
 الرياضة في الفقه اإلسالمي .  -
 مسؤولية القاضي في التحقق من ثبوت الهالل  -
 البصمة الوراثية وحجيتها في النسب . -

 تصفية  "تمت مناقشة الطالبة نادية عرفة ، دكتوراه ، مشرفا ، بعنوان :  – ٣٦
/  ١٢ ،قانون المدني األردني " شركة األموال في الفقه اإلسالمي مقارنا بال

٢٠١٠ . 
 لتابعةمية اقمت بتحكيم البحوث التالية من المجلة األردنية للدراسات اإلسال -37

  :  ١/٢٠١١للتعليم العالي ، شهر ، 
  ضوابط االجتهاد في فقه المعامالت المالية المعاصرة . -١
 ة . المساواة في االلتزامات العقد في عقود المعاوضات المالي -٢

القراءات العالي لمعهد لعضو لجنة وضع خطط الماجستير والدكتوراه  -٣٨
  م . ٣/٢٠١١، شهر العالمية باألردنالتابع لجامعة العلوم اإلسالمية 



 

 

١٠

١٠

 يثة ،المشاركة في مؤتمر جامعة الكويت بعنوان : " تقنية االتصال الحد -39
شرعية " النظرة ال ، بورقة عمل بعنوان :م  ١٦/٣/٢٠١١نظرة متوازنة " ، في 

 .لوسائل االتصال الحديثة " 
قهية سة فتحكيم بحث بعنوان : " مفهوم العاقلة وتطبيقاتها في تحمل الدية ، درا -40

  م .  ٦/٣/٢٠٠١مقارنة " من المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ، 
من د عن بع ليموالتعلشؤون التعليم اإللكتروني الموافقة على العمل مستشارا شرعيا  -41

تعليم للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، عن طريق عمادة ال ٢٩/٣/٢٠١١تاريخ 
ية سالم، عن طريق كتاب رسمي بتوقيع رئيس الجامعة اإلاإللكتروني والتعليم عن بعد 

  . بالمدينة المنورة األستاذ الدكتور محمد العقال
لدار ابن كثير ، ص عن عاصم عضو لجنة تدقيق المصحف الشريف برواية حف – 42

  دمشق .
ة ، المية الدكتوراه بجامعة اليرموك بقسم الدراسات اإلسعضو لجنة مناقشة رسال -43

م  ٢٥/٤/٢٠١١للطالبة خولة أكرم فالح الجراح ، بتاريخ تخصص التربية اإلسالمية ، 
 عضو لجنة تدقيق المصحف الشريف بخط أحمد الباري برواية حفص عن عاصم ، -44

  تلوين األستاذ نائل حجاز. 
ألردن ان اأستاذ القراءات بقسم القراءات بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية بعم -45

  .) ٢، لتدريس مادة أصول القراءات (م  ٢٠١٠/٢٠١١للفصل الدراسي الثاني 
 ظريةنصدر كتاب بعنوان : " أثر التقنية في تعليم القراءات والتجويد دراسة  -٤٦

ذجا " رة أنمولمنواسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة تطبيقية ق
  م . ٢٠١١ع دار عمار ، األردن ، الطبعة األولى ، طب
صدر كتاب بعنوان : " أبحاث معاصرة في الفقه اإلسالمي وأصوله دراسات  -٤٧

  م .  ٢٠١١مقارنة " الجزء الثاني ، دار عمار ، الطبعة األولى ، 
 وط ،المشاركة في المؤتمر الدولي األول للمتخصصين في القراءات ، في نواكش -٤٨

شرعية م ، والمشاركة ببحث الضوابط ال ٢٠١١ /٦ -١٠/١٢موريتانيا ، في الفترة من 
 . لإلجازة في القراءات عبر التقنية " 

 ،ق للمصحف الشريف برواية ورش عن نافع ، طبع دار الخير عضو لجنة تدقي - ٤٩
  م .  ١٢/٥/٢٠١١
مدينة ة باللعمادة التعليم عن التابعة للجامعة اإلسالميإعداد دراسة استشارية  -٥٠

 ٢٠/٥/٢٠١١، بتاريخ الموجه لالستشارة رة في الكراستين المرفقين بالخطاب المنو
  م. 
  متطورة .تفاعلية ) معامل الكترونية ٦كراسة شروط ومواصفات تجهيز (  -١
  تفاعلية .إلكترونية  ) قاعة٣٠تجهيز (واصفات كراسة شروط وم -٢

المساعد للشئون تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد  -٥١
للطالب فيصل أحمد األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية 



 

 

١١

١١

د األصولية التي انفرد ، بعنوان : " القواعاللميع ، برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه 
 م . ١٥/٥/٢٠١١جمع ودراسة " بتاريخ  –بها الحنابلة والفروع الفقهية المترتبة عليها 

ور ذ الدكتستاتحكيم الترقية الواردة من عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية األ -٥٢
رن مقالامبارك الهاجري ، للدكتور محمد يوسف أحمد المحمود ، المدرس في قسم الفقه 

  م .١٧/٥/٢٠١١بتاريخ  –ستاذ مشارك أ –والسياسة الشرعية ، لترقيته ألستاذ مساعد 
مدينة ة بالإعداد دراسة استشارية لعمادة التعليم عن التابعة للجامعة اإلسالمي -٥٣

يم ة التعللعماد البنية التحتية :بعنوان بالخطاب الموجه لالستشارة  كراسةالمنورة في ال
  . ٣٠/٥/٢٠١١لتعليم عن بعد ، بتاريخ اإللكتروني وا

 انيهم للفصل الدراسي الثاإلشراف على الطالب التالية أسماؤهم ، ورسائل -٥٤
  م :  ٢٠١٠/٢٠١١

  ة نظر قرآنية .ه، قاعدة سد الذرائع من وجالطالب محمد شاهر  -١
ة لمالياضوابط الفتوى في قضايا المعامالت الطالبة باسمة سالم عواد سالمة ،  -٢

  المعاصرة وآثارها االقتصادية .
 كتاب الطالبة أماني جمال حسن جوهر ، التطبيقات الفقهية لباب الدالالت من -٣

  إحكام األحكام البن دقيق العيد .
،  صالح بن إبراهيم ابن محمد الحصينالمشاركة في تحكيم ترقية الدكتور  -٥٥

  . شاركمرقيته إلى أستاذ ؛ لت األستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك فيصل
 رنة "دراسة مقا –تحكيم بحث بعنوان : " حكم التعامل بالربا في دار الحرب  -56

  م . ١٦/٦/٢٠١١من المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية ، 
ية الحصول على إجازة في القراءات السبع ، والعشر الصغرى بمضمن الشاطب -٥٧

 . يتانياموقراء  بن ماديك شيخالشيخ الحسن محمد والدرة من فضيلة 
في  ، والمشاركةم  ٢٠١١عضو لجنة التحكيم العلمية لجائزة مقرئ األردن ،  -٥٨

ردن ئ األني رمضاني في ثالثين حلقة لتصفية الفائزين ، واختيار مقرلفزيوبرنامج ت
ة مقرئ في هيئة جائز ا، وتم تعييني عضو، وهو الشيخ أحمد يحي جالل  ٢٠١١للعام 
  .ن األرد

ئون تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للش   -٥٩
نال علي م ةباألكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطال

ألهلية اارض أثر عو، برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : "  عبد هللا العنزي
 م . ١٤/٧/٢٠١١" بتاريخ  في أحكام األسرة

  . ١٥/٧/٢٠٠١مستشار التعليم اإللكتروني لجامعة القصيم من تاريخ  -٦٠
شام لب همناقشة رسالة دكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة األردنية للطا -٦١

 ني ،محمد بعنوان : " االختصاص القضائي بين الشريعة وقانون المرافعات األرد
  م .  ١٨/٨/٢٠١١ية ، بتاريخ وأصول المحاكمات الشرع

تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للشئون  -٦٢
مشعل محمد األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطالب 



 

 

١٢

١٢

 الوقف على أهل الذمة ،، برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : " المطيري 
  م . ٢٢/٨/٢٠١١" بتاريخ  واآلثار المترتبة عليه ، دراسة فقهية مقارنة 

د محمو مناقشة رسالة دكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة األردنية للطالب -٦٣
ي لمدنمحمد القيسي بعنوان : " دعوى القرض الشخصي في الفقه اإلسالمي والقانون ا

  م . ١٩/٨/٢٠١١األردني ، بتاريخ 
 ، نية "لقرآاول بحث بعنوان : " التعليم المحوسب وعالقته باإلجازة في القراءات قب -٦٤

  .م ١٧/٨/٢٠١١سات اإلسالمية ، بتاريخ في المجلة األردنية في الدرا
سار السمتحكيم بحث بعنوان : " عكس العينة والتطبيق على العالقة بين العميل و -٦٥

 ،للدراسات اإلسالمية ، بتاريخ  في الشراء بالهامش " ، من المجلة األردنية
  م . ٧/٩/٢٠١١

 عالمة : " الوصل أولى " في المصاحف وأثرها علىتحكيم بحث بعنوان : "  -٦٦
، من المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية ، بتاريخ ، القارىء وقراءته " 

  م. ٢٥/٨/٢٠١١
لفقهية عد ا: " القوا مناقشة رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة اليرموك بعنوان -٦٧

طالب : في المعامالت المالية المنهي عنها " لل ٤٨لرفع الحرج ، وأثرها في مسلمي 
 م .  ٩/١/٢٠١١أيمن المحاميد ، بتاريخ 

ن ة بعنواردنيمناقشة رسالة ماجستير بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة األ -٦٨
ت باداى األحكام الفقهية في بابي الع: " اجتماع حق هللا وحق العبد وأثر ذلك عل

  م . ٢٤/١١/٢٠١١والعقوبات " ، 
 مانةبحث بعنوان : " الوقف وأثره في األقليات المسلمة " مرسل من األتحكيم  -٦٩

 م .  ١١/٢٠١١العامة لألوقاف في الكويت ، شهر 
ون " ، لقانتحكيم بحث بعنوان : " الصلح الواقي من اإلفالس بين الشريعة وتطبيق ا -70

  م . ٨/١٢/٢٠١١مرسل من مجلة " دراسات الجامعة األردنية " ، بتاريخ 
في  ،ذ ستاتحكيم ترقية من جامعة األزهر بغزة ، من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أ -٧١

 م ، للدكتور مازن مصباح صباح عضو٨/١٢/٢٠١١الفقه اإلسالمي وأصوله بتاريخ 
  زهر بغزة . بجامعة األهيئة التدريس بكلية الشريعة 

راه دكتو أحمد عبد هللا صالح الزعبي في برنامجمناقشة رسالة الدكتوراه للطالب  -٧٢
عة ية بجامسالمالتربية اإلسالمية بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسات اإل

  م . ٢٩/١٢/٢٠١١ اليرموك بتاريخ
 وراهادي في برنامج دكترئيس لجنة مناقشة الدكتوراه للطالبة سونا عمر العب -٧٣

ر الدكتو ة عننيابالقضاء الشرعي بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة األردنية ، 
 سالميةرية اإل: " التحكيم في الصناعة المالية والمؤسسات االستثمابعنوان عباس الباز ، 

  م . ٢٨/١٢/٢٠١١(اليونسترال ) ، بتاريخ بين الفقه اإلسالمي والقانون النموذجي 
تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للشئون  -٧٤

األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطالب ، برنامج 



 

 

١٣

١٣

العام مباحث أسباب اختالف األصوليين في الفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : " 
للطالب : عبد هللا "  ام الزركشيخالل كتاب سالسل الذهب لإلموتطبيقاتها من والخاص 

  م . ١٨/١٢/٢٠١١بتاريخ رجب األنصاري ، 
 "المشاركة في مؤتمر : " المصحف الشريف ومكانته في الحضارة اإلسالمية  -٧٥

ة إلسالميلوم االتابع لجامعة العالذي نظمه المعهد العالي للقراءات والدراسات القرآنية 
كانون أول ديسمبر ١٥-١٣، الموافق  ١٤٣٣محرم  ٢٠-١٨، في الفترة  العالمية
م ، ببحث بعنوان : " أثر حوسبة المصحف الشريف في تعليم قواعد الرسم ٢٠١١

  العثماني " . 
ء مناقشة رسالة الماجستير للطالب خالد منصور علي العمرات في قسم القضا -٧٦

  م .  ٢/١/٢٠١٢اريخ الشرعي في كلية الشريعة بجامعة آل البيت بت
نسان اإل تحكيم بحث بعنوان : " دور الزكاة في تلبية متطلبات استراتيجية حاجات -٧٧

تاريخ بالي ، التابعة للتعليم الع" األساسية " من المجلة األردنية للعلوم اإلجتماعية 
  م .  ٢٠/١٢/٢٠١١
لة لمجامي " من تحكيم بحث بعنوان :" مظاهر العناية باألسنان في الفقه اإلسال -٧٨

  م . ٢٠/١٢/٢٠١١، بتاريخ األردنية في الدراسات اإلسالمية " 
عة لجامالتأسيس لمشروع التأليف المنهجي بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة با -٧٩

مية ، وذلك بتشكيل سبع لجان عل ٢٠١١/٢٠١٢، في الفصل الدراسي األول األردنية 
فقه  ،صوم الطهارة والصالة وال اإلسالمي ، فقه للتأليف في مواد : المدخل إلى الفقه

معاوضات ) ، أصول الفقه اإلسالمي ، فقه ال١الزكاة والحج ، فقه األحوال الشخصية (
  والتوثيقات ، المعامالت المالية المعاصرة .

ردن ان األأستاذ القراءات بقسم القراءات بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية بعم -٨٠
العلوم ودراسات في القراءات القرآنية ، لتدريس مادة م  ٢٠١١األول  للفصل الدراسي

 .المتصلة بها لطلبة الماجستير 
ن تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للشئو -81

مد ضاوي محب األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطال
اء وبية للاألحكام الفقهبرنامج الفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : " ، العصيمي 

 . م ١٢/١/٢٠١٢بتاريخ ،  " وى في الحج والعد
لة ألصارئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي بعنوان : " النص الشرعي بين ا -82

  . ٣٠/٢٠١٢- ٢٨الجمعية الثقافية األردنية ، في عمان األردن ، من والمعاصرة " تنظيم 
ن تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للشئو -٨٣

برنامج  ، ب األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطال
  .م ١٢/١/٢٠١٢بتاريخ ،  "الفروق الفقهية ف  الفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : " 

" أعراف  مرسل من مجلة المنارة التابعة لجامعة آل البيت ، بعنوان : تحكيم بحث -٨٤
  .  م ٢٠/٢/٢٠١٢الخطبة في المجتمع األردني ، وموقف الشريعة منها " ، بتاريخ ، 



 

 

١٤

١٤

 لعالي ،اليم تحكيم بحث مرسل من المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية التابعة للتع -٨٥
بتاريخ ،  ة على صحتها " دراسة فقهية مقارنة ،بعنوان : " أثر األفعال من جنس الصال

  م .  ٢١/٢/٢٠١٢
ن تحكيم رسالة ماجستير من جامعة الكويت بخطاب من العميد المساعد للشئو -٨٦

برنامج  ، ب األكاديمية ، لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة الدراسات اإلسالمية للطال
هية ل الفقوأثره في المسائرك اللفظي المشتالفقه المقارن وأصول الفقه ، بعنوان : " 

  .ي ، بإشراف الدكتور خالد العتيب م ٢٦/٢/٢٠١٢بتاريخ ،  "   مسائل العبادات 
 لمجلةقبول بحث بعنوان : " الحكم الشرعي لالتصاالت التقنية الحديثة " في ا -٨٧

  األردنية للدراسات اإلسالمية ، بتاريخ           . 
   .ية الحفاظ مدرسة متخصصة في تعليم القرآن الكريم مستشار شرعي ألكاديم -٨٨
 لعالي ،اليم تحكيم بحث مرسل من المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية التابعة للتع -٨٩

ج الخرو(وقفة مع رسائل التعليم وبعنوان : " قضايا المرأة في الفتاوى الشنقيطية 
 .م ٢٨/٢/٢٠١٢، بتاريخ ، ونوازل التبرج والسفور " 

نظام تحكيم بحث مرسل من مجلة المنارة التابعة لجامعة آل البيت ، بعنوان : "  -٩٠
بتاريخ  "  خبير مبسط لتقديم االستشارة في القانون الشرعي االردني

  م . ٢/٣/٢٠١٢،
  

  للمراسلة : 
  قسم الفقه وأصوله  –كلية الشريعة  –الجامعة األردنية  –األردن  –عمان 

  ) . ١١٩٤٢(ص.ب : 
   ٠٠٩٦٢٧٨٦٦٤١٧٨٥خلوي :  فهات

  drmkhm@hotmail.com :  اإللكترونيالبريد 
  
  
  


