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راه ان ومل رسالة ال     ع

  

ان و    ود ع راه (في ح ة) ١٥٠مل رسالة ال   ل

عا م   ض وحة م ه اال اول ه الف ت ق على اخ ع ام ال ل في اح اض ي نا ال ا في ع ا وح ه
ام ع االح ل على ج عة ق اش ل على ان ال للة ب ، م علقة به ة ال ائل الفقه اته في ال ي  ف ال
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ان  ة والل ال اإلدار     األع
    

ال االدارة :  -أ   االع

ل اإلدار    ى الع خ  م ار   ال

  قائم باعمال نائب عميد كلية الشريعة للشؤون االدارية   

  
  م٢٠١٦/  ٢٠١٥

  عدة مرات –مساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الطلبة   
  
  
  
  

 م ٢٠٠٦/   ٢٠٠٥ -أ
 م٢٠٠٥ /٢٠٠٤ -ب
 م٢٠٠١/٢٠٠٢ -ت
 م٢٠٠٠ /١٩٩٩ -ث
 م١٩٩٧/١٩٩٨ -ج
 م١٩٩٧ /١٩٩٦ -ح
 م١٩٩٥/١٩٩٦ -خ
  م١٩٩٤/١٩٩٥ -د

  مساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الدراسات المسائية     
  

  م٢٠٠٢ /٢٠٠١

  مساعد عميد كلية الشريعة لخدمة المجتمع  
  

  م٢٠٠٠ /١٩٩٩
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ان  -ب   الل

  

  

ى    انم خ  الل ار   ال

  م٢٠١٧/٢٠١٨  عضوا  -والقيم والغايات للكلية"  "وضع الرؤية والرسالة   

  م١٩٩٤ /١٩٩٣  مقررا  –" تنظيم ارشيف الكلية "   

  م ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢  عضوا  –" طواريء في الكلية "   

  م ٢٠١٧ /٢٠١٦  -مقررا   " االنتخابات في الكلية "     
  م  ٢٠١٦ /٢٠١٥ –عضوا 

  م ٢٠٠٤ /٢٠٠٣ –عضوا   "التوجيه المسلكي "  
  م  ٢٠٠٣ /٢٠٠٢عضوا 

  م٢٠٠٦ /٢٠٠٥ –عضوا   "التحقيق"   
  م٢٠٠٥/  ٢٠٠٤ –عضوا 

  م٢٠١٧/٢٠١٨ –عضوا   "المؤتمرات والندوات"   
  م ٢٠١٧ /٢٠١٦ –عضوا 

  م  ٢٠١٥ /٢٠١٤مقررا 
  م  ٢٠١٤ /٢٠١٣  عضوا  -"البحث العلمي"      

  م٢٠١٥ /٢٠١٤   عضوا –لمؤتمر "ادارة السيولة في المصارف االسالمية"  التحضير  

  م١٩٩٩ /١٩٩٨  عضوا  –"وضع وصف ومفردات مادة الفكر االسالمي"   

  م١٩٩٨ /١٩٩٧  عضوا  –"وضع وصف ومفردات مادة نظام االسالم"   

  م٢٠٠٠ /١٩٩٩  عضوا  –"تطوير العملية التدريسية"   

 لشرعي"اضاء ين لبرنامجي دكتوراة الفقه واصوله والق"مقابالت الطلبة المتقدم  
  عضوا  –

  م٢٠١١/  ٢٠١٠

   –الوصايا والمواريث"  –"االمتحان الشامل / القضاء الشرعي   
  عدة مرات ) -( مقررا

  م٢٠١٥ /٢٠١٤  -مقررا
  م٢٠١٦ /٢٠١٥ -مقررا

   م٢٠١٧ /٢٠١٦ –مقررا 
  م٢٠١٨ /٢٠١٧ –مقررا 

  م ٢٠١٦/  ٢٠١٥ –مقررا   "معادلة المواد "  
  م  ٢٠٠٥ /٢٠٠٤ –عضوا 

  م ١٩٩٨ /١٩٩٧ –مقررا   "التخصص واالرشاد االكاديمي"   
  م١٩٩٧ /١٩٩٦ –مقررا 

  م١٩٩٤ /١٩٩٣  عضوا  –"االشراف على وضع البرنامج الدراسي"   

  م١٩٩٣/  ١٩٩٢  عضوا  –"الجامعة والمجتمع"   

  م١٩٩٥ /١٩٩٤  عضوا  –""اللجنة االجتماعية   

  م ٢٠١١ /٢٠١٠عضوا   "النشاطات "  
  م  ٢٠١٠ /٢٠٠٩عضوا 

  م١٩٩٩ /١٩٩٨  مقررا  –"استقبال وتسجيل طلبة السنة االولى"   

  م١٩٩٥ /١٩٩٤  عضوا   –"المعارض"   

  م٢٠١٦ /٢٠١٥  عضوا -" تطوير الخطط االكاديمية في القسم ".   
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ى  هامم خ  ال ار   ال

  م١٩٩٨ /١٩٩٤  تواها العلمي خدمة الكلية ورفع مس

  م٢٠١٨ /٢٠١٧  وضع الرؤية والرسالة والقيم والغايات للكلية 

يئة هضاء مندوب الكلية لدى مركز تنمية القوى البشرية بخصوص تقييم الطلبة الع
  التدريس 

  م٢٠٠٥/  ٢٠٠٤

  م١٩٩٤ /١٩٩٣  تنظيم واالشراف على ارشيف الكلية

  م٢٠٠٩ /٢٠٠٨  في عمادة شؤون الطلبة منصب مستشار نادي الهالل االحمر 

  م٢٠١٥ /٢٠١٤  االشراف على عمليتي االقتراع والفرز في االنتخابات ( عدة مرات) 
  م٢٠١٦ /٢٠١٥
  م٢٠١٧ /٢٠١٦

يد في تحد ادهماستقبال الطلبة الجدد المقبولين في الكلية وتعريفهم بها، وكذلك ارش
  ي الفصلي لكل طالب.واختيار المواد الدراسية ووضع البرنامج الدراس

  م١٩٩٩ /١٩٩٨

 ددة علىلمتعاوضع وتحديد مواد البرنامج الدراسي الفصلي لطلبة الكلية في اقسامها 
  ة.لطلبضوء الخطط الدراسية المعتمدة لكل قسم باختالف المستويات الدراسية ل

  م١٩٩٤ /١٩٩٣

ي ضوء م فدهتوزيع طلبة السنة االولى على انواع تخصصات الكلية واقسامها، وارشا
  الخطط المعتمدة.

  م١٩٩٨ /١٩٩٧

ضوء  يرها فيغمن  معادلة المواد الدراسية للطالب المتقدم لاللتحاق بالجامعة االردنية
  خطته الدراسية الجديدة وبيان مدى اعتماد هذه المواد واحتسابها له.

  م٢٠١٦ /٢٠١٥
  م٢٠٠٤/٢٠٠٥
  م٢٠٠٢/٢٠٠٣

  م١٩٩٨ /١٩٩٧  انات مادة نظام االسالم .وضع وصف تفصيلي ومفردات وقراءات وامتح

  م١٩٩٩ /١٩٩٨  وضع وصف مادة الفكر االسالمي ومفرداتها.

تهم وصالحي اتهممقابلة الطلبة المتقدمين لبرنامج دكتوراة الفقه والقضاء لتحديد قدر
  لاللتحاق بالبرنامج الدراسي.

  م٢٠١١ /٢٠١٠

ل . ( الشام مسار االمتحان –ير وضع اسئلة مادة الوصايا والمواريث لطلبة الماجست
  عدة مرات )

  م ٢٠١٥ /٢٠١٤
  م٢٠١٦ /٢٠١٥
  م٢٠١٧ /٢٠١٦

. ( عدة تابعتهمق ومتوجيه الطلبة الذين يظهر منهم عدم التزامهم باالداب العامة واالخال
  مرات)

  م٢٠٠٤ /٢٠٠٣
  م٢٠٠٢/٢٠٠٣
  م١٩٩٨ /١٩٩٧

قوبة . تيب العوتر لتقرير الحق التحقيق مع الطلبة المخالفين فيما يرفع عليهم من قضايا
  ( عدة مرات )

  م٢٠٠٥/٢٠٠٦
  م٢٠٠٥ /٢٠٠٤
  م١٩٩٤/١٩٩٥

  م١٩٩٦ /١٩٩٥  ."سالمية ية اتدريس طلبة كلية العلوم التربوية بالجامعة مادة " اساليب تدريس ترب

  م٢٠٠٠ /١٩٩٩  القاء محاضرة بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج في جامعة فيالدلفيا.

مصارف ي الداد الترتيبات الالزمة النعقاد مؤتمر " ادارة السيولة فالتحضير واع
  االسالمية" .

  م٢٠١٥ /٢٠١٤

  م٢٠٠٠ /١٩٩٩  تدريس مادة " الفكر االسالمي" لطلبة الجامعة الهاشمية .

  تدريس مادة " الثقافة االسالمية" لطلبة الجامعة الهاشمية.
  ( عدة مرات) 

  م١٩٩٨ /١٩٩٧
  م١٩٩٧ /١٩٩٦
  م١٩٩٥/١٩٩٦

عضاء بة المندوب كلية الشريعة لدى مركز تنمية القوى البشرية بخصوص تقييم الطل
  هيئة التدريس .

  م٢٠٠٥ /٢٠٠٤

  م٢٠١٨ /٢٠١٧  منسق مادة فقه الزكاة والحج . ( عدة مرات)
  م٢٠١٤ /٢٠١٣

  م٢٠١٠ /٢٠٠٩  االشراف على رحلة الحج العلمية لطلبة مادة فقه الزكاة والحج

يق والتوث صادرلطلبة الدراسات العليا بعنوان" مهارات التعامل مع الم القاء محاضرة
  العلمي وقواعد المناقشات".

  م٢٠١٤ /٢٠١٣

  م١٩٩٥ /١٩٩٤  ارشاد الطلبة غير العرب قبل التخصص.
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ى  هامم خ  ال ار   ال

  م١٩٩٦ /١٩٩٥  اعداد دليل الكلية.

دمه ج وعتها باعتبار الجنس والتخراعداد رسم بياني لطلبة الكلية منذ نشأ
  ة .ديميوكذلك العضاء هيئة التدريس باعتبار العدد والجنس والرتبة االكا

  م١٩٩٣ /١٩٩٢

  م٢٠٠٠ /١٩٩٩  مراقبة امتحان مهارات االتصال باللغة العربية واالنجليزية .

  م٢٠٠٥ /٢٠٠٤  االشراف على عملية تقييم الطلبة العضاء هيئة التدريس.

  الرياضي والمشرف على االنشطة الرياضية في الكلية. المندوب
  ( عدة مرات )

  م١٩٩٨ /١٩٩٧
  م١٩٩٦ /١٩٩٥
  م١٩٩٥ /١٩٩٤

  م١٩٩٣ /١٩٩٢  امين سر مجلس قسم الفقه.

  م٢٠١٩ /٢٠١٨  منسق مادة االسالم وقضايا العصر

  م٢٠١٦ /٢٠١٥  تطوير الخطط االكاديمية في القسم

  م٢٠١٦ /٢٠١٥  عدة مرات )(  –) ٢منسق مادة فقه احوال شخصية (
  م٢٠١٧ /٢٠١٦
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رة ة ال اث العل ات األ     آخ خ س

  ( اح اح (ال خ   اس ال ار اش وال ان ال وال   ع

الني    ال ات "  د. س ز وث والدراس ة للبح ريعة والقانون"،مؤت ي الش دها ف انة ول ي حض ة ف ق المطلق لة سل –ح س

 م .٢٠٠٩،  )٥ ( العدد )٢٤ (المجلدجامعة مؤتة، االجتماعية، العلوم االنسانية و

  

الني د. س    ال انون -  ز المي والق ه االس ي الفق الي ف الحق الم وت ب رض الم ريض م رار الم ة اق  حجي

ات ي"، دراس انون -االردن ريعة والق وم الش د  -عل ة، المجل ة االردني ، )٣٧(الجامع

 هـ.١٤٣١جمادى االولى م.٢٠١٠،  ايار )١(العدد

الني   ال ي الدراسات اال -  د. س ز ة ف المية،الوظيفة العامة في الفكر االسالمي" ، المجلة االردني امعة جس

 م.٢٠١١ م٢٠١١ هـ/حزيران١٤٣٢، رجب )٢(، العدد) ٧(المجلدال البيت، 

الني   ال االمن  (بعنوان  لمحكمالدولي الثاني المؤتمر ا "اثر احترام حقوق المواطنة في تحقيق األمن االجتماعي" ،  د. س ز
معات طة الجاراببالتعاون مع كلية الشريعة في جامعة ال البيت االجتماعي في التصور االسالمي ) 

ز  /٧ /٤-٣، الموافق ـه١٤٣٣شعبان  /١٤-١٣في الفترة  االسالمية المنعقد ي رحاب م ف٢٠١٢ت
ق  ف ، ال   .االردن –جامعة ال ال

ال    النيد. س ز
 وليلى مصطفى تفاحة

امعة ا"د عة  ة ال ل اني ل ولي ال ت ال اعي" ال ل االج ق ال ائ في ت لح الع اح ور ال ة ال ل
ة في رحاب جا عق ة ال ة الفل ة ال ل ة في ال ي ون ال عاون مع وزارة االوقاف وال اح معة الال

ة، نابل ار  -ال   م.٤/٤/٢٠١٢خ فل ب

الني   ال  د. س ز
 وفاطمة سري زيد

ة ال م" ان " رعا ع ال  ولي ال ت ال ة" ال ول اث ال ق ال في االسالم وال ر اسالمي  م حق
عق في رحابها ( نابل  ة ، ال اح ال عة في جامعة ال ة ال ل ني"،  خ –قان ار ) ب  /٤ /٢٥ فل

   م.٢٠١٣

الني   ال ة الدراسات االسالمي"   د. س ز ة/دبي ة والعربيالتربية على المواطنة من المنظور االسالمي" ، مجلة كلي

 م.٢٠١٣هـ / ١٤٣٤ ،) ٤٥( االمارات العربية المتحدة، العدد –

  
الني   ال شريعة م العلو –دراسات  "تدابير رعاية البيئة في الشريعة االسالمية" ، مجلة   د. س ز

م ، محرم ٢٠١٤)، تشرين الثاني ٢)، العدد(٤١والقانون، الجامعة االردنية ، ،المجلد(
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)اس ال اح خ   اح (ال ار اش وال ان ال وال   ع

لي و  ة ارش العق د. ام
الني    د. س ز ال

ي الدراس" مية ، ات االسالاثار الخطأ في الفتوى في الشريعة االسالمية"، المجلة االردنية ف

  م.٢٠١٧هـ / اب  ١٤٣٨) ذو الحجة ٣) العدد (١٣جامعة آل البيت ،المجلد ( 

ر  و  ل عاش اح ج ل
الني ل ال اع   د. س اس

المية  ة االس ة الجامع المي"، مجل ه االس ي الفق رهن ف د ال ي عق دل ف ام الع ات ل" احك لدراس

رون، الع امن والعش اير دد االولالشرعية والقانونية، الجامعة االسالمية غزة. المجلد الث ، ين

   مقبول للنشرم . ٢٠٢٠/

الني ي للنشر والتو كتاب  د. س ز ال ابعنوان " العدل في القسم بين الزوجات" دار زيد الكيالن ع، عم  –ن زي

  م .٢٠١٨هـ / ١٤٩٣، ١االردن، ط

  
  

ة وات العل ات وال ت ة في ال ار     ال
ات  -أ ت   ال

ة    هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

 رهالمجتمعي واثالمؤتمر الدولي بعنوان " االمن   
في وحدة االمة". المنتدى العالمي للوسطية 

  بالتعاون مع رابطة العالم االسالمي.

  االردن  –عمان 

  م٢٠١٨ /٤ /٥-٤

  حضور وتعليق

 ية" البيئة والمياه من منظور الشريعة االسالم  
الجامعة  -والعالم المعاصر".  كلية الشريعة

ي ف دولياالردنية والوكالة االلمانية للتعاون ال
  االردن .

 ٢٤و ٢٣عمان / االردن  –الجامعة االردنية 
  م٢٠١٧ /٤ /

  حضور وتعليق

ة ميالمؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف االسال  
 بعنوان " صكوك االستثمار االسالمية واثرهما

في التنمية االقتصادية".  كلية الشريعة في 
  الجامعة االردنية.

 /٨ /٤-٣ردن عمان / اال –الجامعة االردنية 
  م٢٠١٦

  حضور وتعليق

المؤتمر الدولي االول بعنوان " الخطاب   
 االسالمي .. واقعه ، مضامينه، افاقه". كلية

الشريعة بالجامعة االردنية ومركز زمزم 
  للدراسات. 

  عمان / االردن  –الجامعة االردنية 

  م٢٠١٥ /١١ /٢٥ -٢٤

  حضور وتعليق

والمصرفية المؤتمر الدولي الثاني للمالية   
 رفاالسالمية بعنوان " ادارة السيولة في المصا

  ة.نيكلية الشريعة في الجامعة االرد .االسالمية"

  عمان ، االردن –الجامعة االردنية 

  م٣٠/٧/٢٠١٥-٢٩

  عضو اللجنة التحضيرية
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ن نيالمؤتمر الدولي الثالث بعنوان " رعاية المس  
   .من منظور اسالمي قانوني"

  جامعة النجاح الوطنية . كلية الشريعة في

  نابلس / فلسطين  –جامعة النجاح 

  م٢٥/٤/٢٠١٣

بحث بعنوان " حقوق المسنين 
  في االسالم والمواثيق الدولية".

 منالمؤتمر الدولي الثاني المحكم بعنوان " اال  
ة االجتماعي في التصور االسالمي" كلية الشريع

ت بجامعة ال البيت بالتعاون مع رابطة الجامعا
  السالمية.ا

  المفرق / االردن -جامعة ال البيت

  هـ١٤٣٣شعبان  ١٤-١٣

  م ٢٠١٢تموز  ٤-٣الموافق 

بحث بعنوان " اثر احترام حقوق 
مواطنة في تحقيق االمن ال

  ".االجتماعي

ة    هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

ة المؤتمر الدولي الثاني لكلية الشريعة بجامع  
النجاح الوطنية بالتعاون مع وزارة االوقاف 

ة نيوالشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطي
 بعنوان " السلم االجتماعي من منظور اسالمي"

  كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.

  نابلس / فلسطين  –جامعة النجاح الوطنية 

  م ٢٠١٢ /٤ /٤

بحث بعنوان " اثر احترام حقوق 
  ة في السلم االجتماعي". المواطن

وبحث بعنوان " دور الصلح في 
  تحقيق السلم االجتماعي" .

 مؤتمر " االجتهاد واالسرة" كلية الشريعة  
  في جامعة مؤتة.

  الكرك / االردن  -جامعة مؤتة

  م٢٠٠٥ /٧/  ١٩ -١٧

  حضور وتعليق 

المؤتمر العلمي الرابع لكلية الشريعة   
االحتياجات بعنوان" رعاية االسالم لذوي 

الخاصة"  كلية الشريعة بجامعة جرش 
  االهلية.

  جرش / االردن. –جامعة جرش االهلية 

  هـ ١٤٢٣شعبان  ٢٤-٢٢

  م٢٠٠٢تشرين االول  ٣١-٢٩

بحث بعنوان " اهلية المعوق 
  للتكليف باالحكام الشرعية " 

ة لثالمؤتمر االقليمي بعنوان " االلفية الثا  
  لكبرىوحقوق االنسان" امانة عمان ا

  عمان / االردن 

٢٠٠٢/  ١٠/   ١١-٨   

بحث بعنوان " تشريعات 
االسالم في توفير التسهيالت 

البيئية لذوي الحاجات 
  الخاصة"

" علوم الشريعة في الجامعات.. الواقع   
والطموح". جمعية الدراسات والبحوث 

االسالمية والمعهد العالمي للفكر 
ة االسالمي بالتعاون مع الجامعة االردني

  وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.

بحث بعنوان" طرق   م١٩٩٤ –اب 
تدريس علوم الشريعة في 
التعليم الجامعي وضرورة 

  تطويرها". 

" المستجدات الفقهية االول" بعنوان "   
استحالة النجاسات واثرها في حل 

االشياء وطهارتها" جامعة الزرقاء 
  االهلية. 

ث بعنوان" النجاسات بح  م.١٩٩٨الزرقاء _ االردن . تموز 
انواعها واقسامها وكيفية 

  تطهيرها".
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  رة:ل الصوتكماوهناك بعض المؤتمرات ال املك وثائق ثبوتيتها لقدمها ولكني ادرجها الس

ة  هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

" نحو بناء نظرية تربوية اسالمية 
لبحوث معاصرة". جمعية الدراسات وا

االسالمية والمعهد العالمي للفكر 
  االسالمي.

  حضور ومداخالت   م١٩٩٠االردن.  تموز  -عمان

" الخطابة االول". كلية الشريعة في 
  الجامعة االردنية

االردن . تشرين االول  –عمان 
  م.١٩٩٢

 حضور ومداخالت 

" المستجدات الفقهية في معامالت 
ي البنوك االسالمية". كلية الشريعة ف
الجامعة االردنية والبنك االسالمي 

  االردني. 

 حضور ومداخالت   م.١٩٩٤االردن. ايار  –عمان 

الواقع  -" التربية الخاصة العربي
  والمأمول"

  كلية التربية في الجامعة االردنية.

 حضور ومداخالت   م ٢٠٠٥نيسان 

" الدور العملي لتيار الوسطية في 
 االصالح ونهضة االمة". حزب الوسط

  االردن –االسالمي 

 حضور ومداخالت   م.٢٠٠٦االردن . نيسان  –عمان 

مؤتمر كلية الشريعة والقانون الدولي 
االول بعنوان " التشريع االسالمي 

ومتطلبات الواقع" كلية الشريعة 
  والقانون في الجامعة االسالمية بغزة. 

بحث بعنوان " نحو   م ٢٠٠٦فلسطين. مارس  –غزة 
جديدة  منهجية اجتهادية

في التعامل مع الواقع في 
  ضوء التحديات المعاصرة" 
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وات  -ب   ال

  
  وهناك بعض الندوات ال نملك وثائق ثبوتيتها لقدمها ولكني ادرجها الستكمال الصورة:

هة وةاس ال ة  وال خ انعقاده  ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

" الزكاة في الفقه االسالمي".  كلية 
  الشريعة في الجامعة االردنية.

االردن. تشرين الثاني  –عمان 
  م١٩٨٥

 حضور ومداخالت 

" العرف العشائري بين الشريعة 
والقانون". كلية الشريعة في الجامعة 

  االردنية.

اني االردن. تشرين الث –عمان 
  م.١٩٨٩

 حضور ومداخالت 

" السيوطي واسهامه في الثقافة العربية 
االسالمية". كلية الشريعة في جامعة 

  مؤتة.

االردن. تشرين  -جامعة مؤتة / الكرك
  م.١٩٩٣االول 

بحث بعنوان " 
السيوطس االمام المجتهد 

  والمجد لعصره"  

 " االقتصاد االسالمي". كلية الشريعة في
  ية.الجامعة االردن

االردن.  –الجامعة االردنية / عمان 
  م.١٩٩٤ايار 

 حضور ومداخالت 

وةاس  ة  ال هة ال خ انعقاده  وال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

" نحو تفعيل دور كلية الشريعة في رعاية 
  ذوي االعاقة". 

  كلية الشريعة / الجامعة االردنية.

  كلية الشريعة / الجامعة االردنية 

  م٢٠١٣/  ١٢ /٢٦

  

ة بعنوان" احكام ذوي ورق
  االعاقة في الفقه االسالمي". 

  " نحو حياة افضل لكبار السن".

  دارات سمير شما .

  عمان / االردن 

  م٢٠٠٢ /٤ /٦

  حضور ومداخالت وتعليق.

" راس السنة الهجرية: دروس مستفادة 
  منها".

  الجامعة الهاشمية. 

  الزرقاء/ االردن –الجامعة الهاشمية 

  م٢٠٠٠ /٤ /٢

ور ومحاضرة ومداخالت حض
وعنوان المحاضرة:" من 
دروس الهجرة: التضحية 

  والثبات".

  
  "بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج"

  عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا.

  االردن  –جامعة فيالدلفيا 

  م١٩٩٩ /١١ /٩

حضور ومحاضرة ومداخالت 
وعنوان المحاضرة" حقيقة 

معجزة االسراء والمعراج وما 
ضمنته من التثبيت ت

  والتكليف".

الحلقة الدراسية" بديع الزمان النورسي" 
  المعهد العالمي للفكر االسالمي .

  عمان / االردن

  م١٩٩٧ /٦ /١٢

  حضور ومداخالت وتعليق.
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" الندوات الرياضية النسوية الثالثة" 
االتحاد االردني لالعالم الرياضي 

والشبابي بالتعاون مع جامعة البنات 
  االردنية.

 –جامعة البنات االردنية عمان 
  م.١٩٩٤االردن. تشرين الثاني 

بحث بعنوان " الرياضة 
 في االسالم"  

  
ة ر ورات ال ل  ال     وورش الع

ل  -أ   ورش الع

لاس    ة ورشة الع هة ال   وال
  

خ ار   ال

  المفتوحة" . " الموارد التعليمية  

  مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة االردنية.

  الجامعة االردنية .

  م٢٠١٧ /٢ /٢٣-٢٢

  ".   google scholar citation" انشاء حساب   

  ة.الردنيعة امركز االعتماد وضمان الجودة بالتعاون مع مركز الحاسوب في الجام

  الجامعة االردنية

  م٢٠١٤/  ١٢ /١١

  فعيل المشاركة الديمقراطية في الجامعات" ." اليات ت  

في  مدنيمكتب خدمة المجتمع في الجامعة االردنية ومركز تنمية المجتمع ال
ي بدعم بريطاني الجامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية بالتعاون مع المركز الثقاف

  من المفوضية االوروبية.

  االردن  –تل الرمان 

  م٢٠٠٢ /٨ /٦-٥

  سر الجامعية واالستفادة من خدمة المجتمع" ." ادارة اال  

 قافيمكتب خدمة المجتمع في الجامعة االردنية بالتعاون مع المجلس الث
  البريطاني.

  الجامعة االردنية 

  م ٢٠٠٠شهر ايلول / 

  " مواصفات االسئلة الجيدة واحصائيات االختبار".  

  مكتب تطوير العملية التدريسية في الجامعة االردنية. 

  جامعة االردنية ال

  م١٩٩٧ /٥ /١٣-١١

  

وةاس  ة  ال هة ال خ انعقاده  وال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

" االسالم واالرهاب". كلية الشريعة في 
  الجامعة االردنية.

المركز الثقافي االسالمي بالجامعة 
  م٢٠٠٢االردنية. ايار 

 حضور ومداخالت 

" القانون الدولي االنساني واحكام 
لية الشريعة في الشريعة االسالمية". ك

الجامعة االردنية بالتعاون مع اللجنة 
  الدولية للصليب االحمر في عمان.

االردن.  –الجامعة االردنية / عمان 
  م.٢٠٠٤كانون االول 

 حضور ومداخالت 
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 وهناك بعض الورش ال نملك وثائق ثبوتيتها لقدمها ولكني ادرجها الستكمال الصورة: 

  

لاس  ة ورشة الع هة ال   وال
  

خ ار   ال

. ويم"" ورشة العمل الخاصة باعضاء هيئة التدريس في مجال القياس والتق
  الجامعة االردنية .

يلول ا -الجامعة االردنية
  م١٩٩٣

ة ". كلياليد" ورشة العمل الخاصة بالبرنامج تاوطني الصحي للمباعدة بين المو
  الجامعة االردنية. –التمريض 

ايلول -الجامعة االردنية 
  م١٩٩٣

 علوم"ورشة الربط بين الجامعات وقطاعات االنتاج والخدمات". جامعة ال
  والتكنولوجيا.

اربد. ايلول  –االردن 
  م١٩٩٧

لعالي اليم العمل المتعلقة بالمحور الحادي عشر للمؤتمر الوطني للتع " ورشة
  نية.بعنوان" المرأة والتعليم العالي: واقع وتطلعات". الجامعة االرد

تموز  –الجامعة االردنية 
  م.٢٠٠٥

  
  
  
  

ورات  -ب   ال

ة هة ال ورة وال   اس ال
  

خ ار   ال

  ية.ردنب في الجامعة اال" استخدام برمجة التحليل االحصائي" مركز الحاسو

  

  الجامعة االردنية 

  م١٩٩٦/  ١٠ /١٢



امعة ا ة ال ة                             ألردن ات ة ال ذج ال دةم اال                    ن ان ال اد وض   ع

 

  

  
ة ر ة ال      األن

رات   ق اد ال ة وال راس ي  ال   ال
هاب قام   ر

س ر ال راسات   ال   ال
ا   العل

ام االسالم        x  ن
ج   اة وال    x  فقه ال
ة (    ال ش     x  )  ٢اح
ور   ان ون     x  فقه ا
عاوض      x  ات فقه ال
ام    الة وال هارة وال    X  فقه ال
ة    ة معاص ا فقه ا    X  ق
ادات    ات في الع    X  م
له   ر في الفقه واص اهج ال وال    X  م
ات       X  فقه العق
ات   ق االث اء و     X  فقه الق
خل الى الفقه االسالمي      X  ال
ة (    ال ش    X  ) ١اح
ة   ول    X  العالقات ال
اد االسالمي      X  االق
ا الع    ا    X  االسالم وق
ة   اب وال    X  فقه ال
ة      اع الفقه  X  X  الق
ف    ة على ال ا  X   ال
عة    X   مقاص ال
واج    X   فقه ال
ات في الفقه االسالمي    X   ق االث
ار    ا وال صا  X   ال
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ات ال ع ات وال ة في اله ةالع ه ة ال     عل
  

انها   ة وم ه ة ال ة العل ع ة وال   اس اله
  

خ ار   ال

ي للف االسالمي   عه العال   وم ١٩٩٠م عام   ال

ة / االردن    ث االسالم راسات وال ة ال ع   وم ١٩٩٠م عام   ج
ان ال / االردن    ة على الق اف ة ال ع   وم ١٩٩٣م عام   ج
ة / االردن    ة ال ة على ال اف ة ال ع   وم ١٩٩٩م عام   ج
ي والفقه / االردن      وم ٢٠٠٤م عام   دار ال
ة   ة را ع اء االردن ج   وم  ٢٠١٧م عام   عل
      
      
      

  
  
  

ها  ل عل ي ح ائ ال ح وال     ال
  

ة   ائ انها  اس ال ة وم ائ ة لل ان هة ال خال  ال   ار

        
        
        
        

  
 


