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  الرحيم الرحمن هللا بسم
  

    الشخصية البيانات
  

  يشي البر حسن محمد إسماعيل  االســـــــم

  عمان م ٣١٩٦٥  ٦  الميالد ومكان تاريخ

  الجامعة األردنية - الشريعة  الكلية

     وأصوله الفقه  القسم
 dralbarrishi@yahoo.com  البريد اإللكتروني  

 0795678061  الجوال 
  
  
  

        لدراسيةا المؤهالت
  
  التاريخ  لها المانحة الجهة  التخصص  العلمية الدرجة  
  . م٢٠٠١  األردنية الجامعة  وأصوله فقه  شريعة دكتوراه  
  م١٩٩١  األردنية الجامعة  شرعي قضاء  شريعة ماجستير  
  . م ١٩٨٧  األردنية الجامعة  وأصوله فقه  شريعة بكالوريوس  
 علوم ماجستير  

  سياسية
  م١٩٩٣  األردنية عةالجام  دولية عالقات

 المحاماة في إجازة  
  الشرعية

  م١٩٩١  القضاة قاضي دائرة  شرعي قضاء

  
  
  

    االهتمام ومجاالت التخصص
  
  . وأصوله الفقه  العام التخصص  

  . الشرعي القضاء و وأصوله الفقه  الدقيق التخصص  

 تامالوالمع الشرعية السياسة و الشرعي القضاء و وأصوله الفقه  االهتمام مـجاالت  
  .  المالية
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  الدكتوراه رسالة وملخص عنوان

  
  )كلمة ١٥٠ حدود في( الدكتوراه رسالة وملخص عنوان

  ].  بها القضائي الحكم وورود األحكام موجبات نظرية[   الرسالة عنوان
  الرسالة ملخص

 لموضوعا أهمية عن فيها تحدثت فقد المقدمة أما ، وخاتمة فصول وثالثة مقدمة من الرسالة هذه تتكون  
  . العمل في منهجي ثم به، الكتابة في بذلت التي السابقة والجهود له، اختياري وأسباب

 لعصرا في القضائية الظروف عن األول المبحث في تكلمت مباحث، ثالثة في جاء فقد: األول الفصل وأما
 في مصرب الشرعي القضاء عن تحدثت ثم اإلسالمي، العالم في ظهورهم وكيفية بالمماليك معرفا المملوكي

 : الثاني لمبحثا وأما ، بالموَجب الحكم لبحث ذلك ومناسبة القضاة مذاهب تعدد أسباب موضحا المماليك عصر
 ثلثالا المبحث وفي تطوره، وأدوار استخدامه زمان ،" الموَجب"  للفظ القضائي االستعمال عن فيه تحدثت فقد

ً  بالنظرية الكتابة في بذلت التي الجهود عن تكلمت   . ومحدثيهم قديمهم الفقهاء مستعرضا
ً  ببالموجَ  الحكم عن األول المبحث في تحدثت مباحث، أربعة في جاء فقد: الثاني الفصل وأما  يثح من به معرفا
: يالثان لمبحثا وأما وحجيته، وأقسامه، وشروطه، وفائدته، بالمقتضى، عالقته وبيان واالصطالح، اللغة

 الحكم بين قةالعال عن فيه فتكلمت الثالث المبحث وأما وحجيته، وشروطه، بالصحة الحكم عن فيه فتحدثت
ً  ، بالموَجب والحكم بالصحة   . طهماوضاب منهما، ىاألقو وتحديد استوائهما ومدى بينهما التفرقة أوجه موضحا

 الحكمك القضائية التالتسجي في المتداولة باأللفاظ بالموَجب الحكم عالقة عن فجعلته: الرابع المبحث وأما
 يف القضائية كاماألح موجبات على التطبيقات في فجعلته: الثالث الفصل وأما. بالمضمون والحكم بالثبوت،

: ةالخاتم اوأم. لجناياتوا اإلثبات، وطرق والمعامالت، الشخصية، واألحوال كالعبادات،: اإلسالمي الفقه أبواب
  . البحث خالل من هاإلي توصلت التي النتائج ابرز عن فيها فتحدثت

 
 

  الوظيفي السجل

  
 الرتبة
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 الجامعة  عليها الحصول تاريخ
 التي
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  د
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  ٣  

  مساعد أستاذ
 الشريعة كلية

 الجامعة م٢٠٠٤ ٤  ١٢
 األردنية

 المملكة
 األردنية
 الهاشمية

١٢٤
 م٢٠٠٤

٨٥
 م٢٠١١

   مشارك أستاذ
 الشريعة كلية

٩  
 

 الجامعة م٢٠١١ ٥
 األردنية

 المملكة
 األردنية
 الهاشمية

٥  ٩  
٢٠١١ 

8 5 
٢٠١٦  

    أستاذ
 الشريعة كلية

٩  
 

 الجامعة ٢٠١٦ ٥
 األردنية

 المملكة
 األردنية
 الهاشمية

٥  ٩  
٢٠١٦ 

 لغاية
 اآلن

  
  
  

  واللجان اإلدارية األعمال
  

  التاريخ  والمهام اللجان  إلداريا العمل مسمى

ولغاية ١٨٩٢٠٠٥   يةاألردن الجامعة  التطوير لشؤون الشريعة كلية عميد مساعد .١
2006/9/9 

  
 لغاية -٩٢٠١٦ 4   ةاألردني الجامعة - الشريعة كلية - وأصوله الفقه قسم رئيس .٢

2017/2/8 

 "QUALITY ASSURANCE" " النوعي األداء تقييم لجنة عضو .٣
  األردنية الجامعة – الشريعة كلية

   

٢٠٠٤-٢٠٠٣  

 ليمالتع في واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام لجنة عضو .٥
  . األردنية الجامعة -الشريعة كلية -العالي

٢٠٠٤  

 -يعةالشر كلية - الطلبة مجلس انتخابات على اإلشراف لجنة عضو .٦

  ٢٠٠٤  . األردنية الجامعة

  -عةالشري كلية -الطلبة مجلس انتخابات على اإلشراف ةلجن عضو .٧
  .  األردنية الجامعة

  

٢٠٠٥  

 يعةالشر كلية  -الطلبة مجلس انتخابات على اإلشراف لجنة عضو .٨
   األردنية الجامعة -

٢٠٠٦  

 كلية– التدريس هيئة أعضاء تقييم على اإلشراف لجنة عضو .٩
  .  األردنية الجامعة -الشريعة

٢٠٠٤  

 كلية– التدريس هيئة أعضاء تقييم على إلشرافا لجنة عضو .١٠
  .  األردنية الجامعة -الشريعة

٢٠٠٥  
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  ٤  

   . نيةاألرد الجامعة الشريعة كلية -بالمجتمع االتصال لجنة عضو .١١
٢٠٠٧  

 امعةالج -الشريعة كلية -" الطالب "والرعاية التوجيه لجنة عضو .١٢
  .  األردنية

٢٠٠٧  

 معةالجا -الشريعة ةكلي -التدريس هيئة أعضاء تقييم لجنة عضو .١٣
 .  األردنية

  

٢٠٠٧  

  . ردنيةاأل الجامعة -الشريعة كلية - الطلبة مع التحقيق لجنة عضو .١٤
٢٠٠٧  

  دنيةاألر الجامعة - الرياضية األنشطة في الشريعة كلية مندوب .١٥
٢٠٠٧  

 جامعةال الشريعة كلية – الوطنية االستراتيجية الخطة لجنة عضو .١٦
  األردنية

٢٠٠٧  

   الشريعة كلية– الوطنية االستراتيجية الخطة لجنة عضو .١٧
  ٢٠٠٨  

 -اليالع التعليم مؤسسات اعتماد هيئة عن المنبثقة اللجنة عضو .١٨
  .  العالي التعليم وزارة

٢٠٠٨  

  .  دنيةاألر الجامعة– الشريعة كلية– والرعاية التوجيه لجنة عضو .١٩
٢٠٠٨  

   األردنية الجامعة– الشريعة كلية -الطلبة تخريج لجنة عضو .٢٠
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  .  دنيةاألر الجامعة – الشريعة كلية بالمجتمع االتصال لجنة عضو .٢١
  ٢٠٠٨  

 الجامعة – الشريعة كلية والندوات المؤتمرات لجنة عضو .٢٢
  . األردنية

  

٢٠٠٩  

    .  دنيةاألر الجامعة – الشريعة كلية بالمجتمع االتصال لجنة عضو .٢٣
٢٠٠٩  

  
  .  دنيةاألر معةالجا– الشريعة كلية– والرعاية التوجيه لجنة عضو .٢٤

٢٠٠٩  

 ةالجامع – الشريعة كلية -التدخين لضبط العليا اللجنة عضو .٢٥
  .  ٢٠٠٥ األردنية

  

٢٠٠٥  
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  ٥  

  .  دنيةاألر الجامعة– الشريعة كلية– والرعاية التوجيه لجنة عضو .٢٦
٢٠١٠  

  ٢٠١٠  . الجدد الطلبة استقبال لجنة عضو .٢٧

 الجامعة -الطلبة مجلس انتخابات على اإلشراف لجنة عضو .٢٨
  ٢٠١٠  .  ردنيةاأل

  اآلن ولغاية ٢٠١١  .  األردن علماء رابطة عضو .٢٩

- ٢٠١٣ -  ٢٠١١  .  .يةاألردن الجامعة – الشريعة كلية – بالمجتمع االتصال لجنة عضو .٣٠
٢٠١٥ -٢٠١٤  

  .  يةاألردن الجامعة – الشريعة كلية -المواد معادلة لجنة عضو .٣١
٢٠١١ ، ٢٠١٠، 

٢٠١٤،٢٠١٥ ،٢٠١٣  

   . القرى أم بجامعة العليا دراساتال طلبة قبول لجنة عضو .٣٢
١٤١٤-١٤١٣ .  

  .  ردنيةاأل الجامعة -الشريعة كلية - الطلبة مع التحقيق لجنة عضو .٣٣
       

  

٢٠١٣  

 صتخص الدكتوراه، لطلبة المعرفية الكفاءة امتحان لجنة عضو .٣٤
  .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية  -الشرعي القضاء

٢٠١٣ ،٢٠١٢، 
٢٠١٥ ، ٢٠١٤  .  

 صتخص الماجستير، لطلبة المعرفية الكفاءة امتحان لجنة عضو .٣٥
  .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية - لشرعيا القضاء

 ،٢٠١٢ األعوام
٢٠١٤ ،٢٠١٣ ، 

٢٠١٥ .  

 الدراسات لطلبة المناقشات ومواعيد لجان تعيين لجنة عضو .٣٦
  ٢٠١٦-٢٠١٥  . العليا

 صصتخ الماجستير، لطلبة المعرفية الكفاءة امتحان لجنة رئيس .٣٧
  ٢٠١٧-٢٠١٦  .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية -الشرعي القضاء

 صصتخ الدكتوراه، لطلبة المعرفية الكفاءة امتحان لجنة رئيس .٣٨
  ٢٠١٧-٢٠١٦   .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية - الشرعي القضاء
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  ٦  

 صصتخ الدكتوراه، لطلبة المعرفية الكفاءة امتحان لجنة رئيس .٣٩
  ٢٠١٧-٢٠١٦   .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية -وأصوله الفقه

 لشريعةا كلية - وأصوله الفقه قسم في العليا اساتالدر لجنة رئيس .٤٠
  ٢٠١٧ -٢٠١٦  .  األردنية الجامعة –

 االستئناف بمحكمة المركزية الشرعية المحاماة لجنة عضو .٤١
 . عمان – الشرعية

 

١٩٩١  

 منسق برنامج ماجستير القضاء الشرعي ودكتوراه القضاء  .٤٢
  ٢٠١٧-٢٠١٦  . والسياسة الشرعية 

  .قسم الفقه  –يا لإلشراف على انتخابات الكلية مقرر اللجنة العل .٤٣
2016-2017 

  
   
   

 
 
 
 
  

 المقدمة(سنوات خمس آخر المنشورة العلمية األبحاث
  ) األستاذية رتبة لنيل

  
  والتاريخ والناشر البحث عنوان  )الباحثين( الباحث اسم  الرقم

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .١
 ، اإلسالمية لمصارفا في وتطبيقاته المستأجرة العين ضمان

) ٤٠(المجلد – األردنية الجامعة - دراسات مجلة -منشور بحث
  . ٢٠١٣ ، ١ ملحق

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٢

 ، مشروعيته ، مفهومه:  اإلسالمي المالي الفقه في االدخار
 الدراسات في األردنية المجلة -منشور بحث ، ضوابطه
 ،  ل،أيلو ٣ العدد) ١٢(المجلد ، البيت آل جامعة,  اإلسالمية

٢٠١٦ .  

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٣
 دستوروال اإلسالمي الفقه في قراءة"  السلطات بين الفصل مبدأ

 ردنية،األ الجامعة ، دراسات ،مجلة للنشر مقبول بحث"  األردني
  . ٩٧٢٠١٥ النشر قبول تاريخ ، ١٩١٥٦٥٩٢ رقم
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  ٧  

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٤
 ارنةمق دراسة"  واالبتداع المشروعية بين ميةالسل المظاهرات

 – األردنية الجامعة – دراسات  مجلة ، منشور بحث ،"
  . ٢٠١٤ ، أيار ، ١ العدد) ٤١(المجلد

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٥
 بحث ، اإلسالمي الفقه في عنه المادي والتعويض األدبي الضرر

 راساتوالد الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة ، منشور
  م٢٠١٤ سبتمبر -١٤٣٥ ، الحجة ذو) ٦٣( ،العدد اإلسالمية

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٦

 ، التهامجا ، مفهومها ، اإلسالمي الفقه في الضريبية اإلعفاءات
 – األردنية الجامعة – دراسات مجلة ، منشور بحث ، وآثارها

  . ٢٠١٥ ، نيسان ، ١ العدد) ٤٢(المجلد
  

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٧

 وطرق ، وصوره ، وأسبابه ، حكمه:  الزكاة من التهرب
 الميةاإلس الدراسات في األردنية المجلة -منشور بحث مكافحته،

  . ٢٠١٦ ، كانون األول  ٤ العدد) ١٢(المجلد ، البيت آل جامعة, 
  

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٨
 – عمان، والنشر للطباعة المنهل دار: الناشر ، القضاء فقه كتاب

 قرار – يةاألردن الجامعة في الترقية لغايات تحكيمه وتم ، األردن
  .  ٢٠١٤-٢-٢٣ تاريخ) ٢٠١٤  ١٧٩(

  يشي البر محمد إسماعيل. د   .٩

 ر،عمانوالنش للطباعة المنهل دار: الناشر ,اإلثبات وسائل كتاب
 لجامعةا في الترقية لغايات مميز ككتاب تحكيمه وتم ، األردن –

-١١-٨ تاريخ) ١٢٤٢٠١٥٥٣٨٨  ل( رارق – األردنية
٢٠١٥ .  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) األستاذية رتبة نيل بعد المنشورة العلمية األبحاث

  
  

  والتاريخ والناشر البحث عنوان  )الباحثين( الباحث اسم  الرقم
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  ٨  

  
١-  

  

   الجهني صياح امجد
  محمد إسماعيل د. أ

  يشي البر 

 اتالتأمين حكم يف وأثرها المرسلة المصالح استخدام ضوابط
 الجامعة - دراسات مجلة -للنشر  مقبول بحث  المعاصرة

  ٢٠١٦-٧-١١– األردنية

٢-  

   أصبح أبو محمود يعقوب تغريد
  محمد إسماعيل د. أ

  يشي البر 
  

 بيالن عصر - وتأصيلها وأهميها مفهومها القضائية اإلدارة
 لةمج -للنشر  مقبول بحث  - أنموذجا) وسلم عليه هللا صلى(

  ٢٠١٦-١٠-١٨– األردنية الجامعة - راساتد

  
  
  
  
  
  
  
  المشاركة نوع  انعقاده وتاريخ مكان   المنظمة والجهة المؤتمر اسم  

  

 قضايا في بحوث مشاريع"
  الشريعة في معاصرة

  من -١٥ -(١٤ األردنية الجامعة
 مع بالتعاون)  ٢٠٠٨ -١٢ شهر
– للحقوق إبراهيم احمد كلية

-العالمية اإلسالمية الجامعة
  ماليزيا

 عمل ورقة تقديم
 الخلع": بعنوان
 الفقه بين القضائي

 وقانون اإلسالمي
 الشخصية األحوال

  ". األردني

  

 االقتصادية المرتكزات ندوة
  الشرف لجرائم

 والبحوث المعلومات مركز
  طالل بن الحسين الملك مؤسسة

 بحث تقديم
 جرائم: " بعنوان
 الفقه في الشرف

 وقانون اإلسالمي
 األردني العقوبات

 ١١  ٢٧ تاريخ" 
  ٢٠١٠ .  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  العلمية والندوات المؤتمرات في المشاركة
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  ٩  

  التدريبية الدورات
  
  
  

  المنظمة والجهة الدورة اسم
  

  التاريخ

 طرائق" مجال في صفية ساعة وأربعون أربع مدتها تدريبية دورة .١
 رةصاد" التدريس ةهيئ ألعضاء الجامعي التقييم وأساليب التدريس

   األردنية الجامعة في البشرية القوى تنمية مركز عن
٢٠٠٤ .  

  ةاألردني الجامعة من  " UJCDL"الحاسوب لقيادة الدولية الرخصة .٢
THE UNIVERSITY OF JORDAN COMPUTER DRIVING 

LICENSE"UICDL" 
  

٢٠٠٥  

 مماأل ةوكال – التربوي التطوير مركز – المعلمين وتدريب تأهيل دورة .٣
  . م١٩٩٥   شريعة Z  EP)(  رمزها سنة الدورة مدة  المتحدة

 الجامعة متطلبات لمدرسي وتحليلها االختبارات بناء دورة .٤
 انيةاإلنس والعلوم الشريعة كليتي في واالختيارية اإلجبارية

  . يةاألردن الجامعة -البشرية القوى تنمية مركز -واالجتماعية
٢٠٠٥-٢٠٠٤  

 واقعب األردنية الجامعة في عقدت والتي  موالتقوي القياس دورة .٥
  تدريبية ساعة عشر أربعة

  
٢٠١٠  

 حساب إنشاء(  عمل ورشة حضور .٦
 ( google scholar citation  ٢٠١٤ - ١٢- ١١  ألردنيةا لجامعةا  

 قانوني في الشرعية الدعاوى في متخصصة قضائية دورات إعطاء .٧
  -األردني رعيةالش المحاكمات وأصول األردني الشخصية األحوال

  األردنية الجامعة -الشريعة كلية

 ولغاية ٢٠٠٣ عام منذ
  اآلن

 يةالذات الدراسة تقرير إعداد كيفية( تدريبية ورشة حضور شهادة .٨
  األردنية الجامعة  ) الجودة ضمان شهادة على للحصول

٢٠١٦  ١١  ٦  

 بالبرامج الخاص التعلم نتاجات( تدريبية ورشة حضور شهادة .٩
  األردنية الجامعة  )  يةاألكاديم

٢٠١٦  ١١  ١٥-١٤  

 الزوجة نفقة لدعوى الشرعية المرافعات أصول"  في دورة إعطاء .١٠
   ألردنيةا الجامعة - الشريعة كلية -" والقانون الشريعة كليتي لطلبة

٢٩١١٢٠١٥- 
١٧١٢٢٠١٥  

 كليتي لطلبة والنزاع للشقاق التفريق دعاوى"  في دورة إعطاء .١١
   األردنية الجامعة - الشريعة كلية -" قانونوال الشريعة

٦٣٢٠١٦- 
١٣٣٢٠١٦   
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  ١٠  

  التدريسية األنشطة
  
  
  
  

   التي الدراسية والمواد المقررات
  بتدريسها قام

   الدراسات  البكالوريوس
  العليا

     نظرية الدعوى  .١

      فيها الطعن وطرق القضائية األحكام .٢

       الدعوى دفع في متخصصة دراسة .٣

        الشرعية المحاكمات أصول .٤

       وأحكام قضايا .٥

     وأصوله الفقه في البحث مناهج .٦

      اإلسالمية الشريعة في التحكيم .٧

 الزواج عقد( األردني الشخصية األحوال قانون دراسة .٨
  )وآثاره

    

 الزواج فرق( األردني الشخصية األحوال قانون دراسة .٩
  )وآثارها

    

      اإلسالمي الفقه في اإلثبات طرق .١٠

      وتوثيقات صكوك .١١

      اإلسالمي الفقه في الديات أحكام .١٢

      الفقهية القواعد .١٣

      اإلسالمي الفقه في للعقوبات العامة النظرية .١٤

    السياسة الشرعية وتطبيقاتها  .١٥

      اإلسالمية الشريعة في والمواريث الوصايا .١٦

     نظرية الظروف الطارئة .١٧

     نظرية التعسف في استعمال الحق  .١٨

    المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي .١٩

    الشركة في الفقه اإلسالمي  .٢٠

    بين الفقه والقانون  تنفيذ األحكام القضائية .٢١

    مناهج البحث في القضاء والسياسة الشرعية  .٢٢

    النظام المالي في اإلسالم  .٢٣

    الدالالت  .٢٤

    يعة اإلسالمية مقاصد الشر .٢٥

     اإلسالميالمعاهدات في الفقه  .٢٦

      الفقهية القواعد .٢٧

      الدولية العالقات .٢٨

      )١( الشخصية األحوال فقه .٢٩

     )٢( الشخصية األحوال فقه .٣٠
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  ١١  

       والنذور األيمان فقه .٣١

      اإلثبات وطرق القضاء فقه .٣٢

      والمواريث الوصايا  فقه .٣٣

      اإلسالم نظام .٣٤

      واإلباحة والحظر والنذور األيمان قهف .٣٥

       والدالالت الشرعي الحكم .٣٦

      اإلسالمي الفقه إلى لمدخلا .٣٧

      والصيام والصالة الطهارة فقه .٣٨

      العـقوبات فقه .٣٩

       الفقه أصول إلى المدخل .٤٠

      اإلسالمية الشريعة في والمواريث الوصايا .٤١
  
  
  
  

  ةالمهني العلمية والجمعيات الهيئات في العضوية

  
  
  

  
  

  مشارك أستاذ رتبة لنيل المنشورة األبحاث
  

  
  

 
 ترتيب
 الباحث

 
 عدد

 الباحثين

 
 تاريخ
 قبول
 النشر

 
 تاريخ

 الصدور

 
 العدد

 
  المجلد

 

 
 الجهة
 التي

 تصدرها

 
 اسم

 المجلة

 
 عنوان
 أو البحث

 الكتاب

 
 التسلسل

١ ١ 
٣ -٦- 

 م٢٠٠٨
 الجامعة ٣٦ ١ م٢٠٠٩

 األردنية
 مجلة

 دراسات

 في الوضيعة
 الشركات

 هاوأحكام
 الفقه في

 اإلسالمي

١.  

  ومكانها المهنية العلمية والجمعية الهيئة اسم
  

  التاريخ

   اآلن لغاية  ٢٠١١   .  الهاشمية األردنية المملكة -األردن علماء رابطة عضو -١
  

 القضاة قاضي دائرة - األسري والتوفيق اإلصالح مكتب عضو -٢
   .  األردنية

١٥٥٢٠١٥ - 
   اآلن ولغاية
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  ١٢  

١ ١ 
٨ -٢٤- 

٢٠٠٨ 
 الجامعة ٣٦ ٢ م٢٠٠٩

 األردنية
 مجلة

 دراسات

 الذرائع سد
 وعالقته
 بالسياسة
  الشرعية

٢.  

١ ١ 
١٢- 
١٠ -

٢٠٠٨ 
 الجامعة ٣٦ ملحق م٢٠٠٩

 األردنية
 مجلة

 دراسات

 أحكام
 في السجين
 الفقه

 اإلسالمي
 دراسة"

 مقارنة
 بالقوانين

  " الحديثة

٣.  

٤ -٢١ ٢ ٢- 
 م٢٠٠٩

 الجامعة ٣٧ ١ م٢٠١٠
 األردنية

 مجلة
 دراسات

 في نظرة
 عكل حديث

  وعرينة
 اصل

 التداوي
  .  بالنجس

٤.  

٢ -٣ ٢ ٢ 
 م٢٠٠٩

 الجامعة ٣٦ ملحق م٢٠٠٩
 األردنية

 مجلة
 دراسات

 إذا قاعدة
 اعتبار سقط

 سقط المقصد
 اعتبار
 .  الوسيلة

٥.  

١ ١ 
٩-٩-

 م٢٠٠٨
 ٥ ٤ م٢٠٠٩

 جامعة
 آل

 البيت

 المجلة
 األردنية

 في
 الدراسات
 اإلسالمية

 الخلع
 بين القضائي
 الفقه

 اإلسالمي
 وقانون
 األحوال

 الشخصي
 األردني

٦.  

٢ ٢ 
١١-٦-

٢٠٠٨ 
 م

 ٦ ١ م٢٠١٠
 جامعة

 آل
 البيت

 المجلة
 األردنية

 في
 الدراسات
 اإلسالمية

 سمات
 المدرسة

 في العراقية
 المذهب
 المالكي
 والعالقة

 وبين بينها
 المدارس

 في األخرى

٧.   
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  ١٣  

  المذهب

١ ١ 
٩-٧-

 م٢٠١٠
 جامعة ٢٦ ٧ م٢٠١١

 مؤتة
 مجلة
 مؤتة

 المصارف
 اإلسالمية

 في ودورها
 التنمية

 االجتماعية
 واالقتصادية

٨.  

١ ١ 
١١-٣-

 م٢٠١٠
 جامعة ٢٧ ٢ م٢٠١٢

 مؤتة
 مجلة
 مؤتة

 الشرط
 المقترن
"  بالمهر

 المنفعة
 ً  " نموجا

٩.  

  
  

  والدعوية اإلعالمية الخبرات

   
 والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة – – اإلسالم رحاب في برنامج في وكثيرة عديدة حلقات وتقديم إعداد -١

 . ٢٠١٣ - ٢٠٠٩ سنوات أربع لمدة األردني
 األردنية امعةالج إذاعة رمضان شهر وأحكام فضائل برنامج في وكثيرة عديدة حلقات وتقديم إعداد -٢

  . ٢٠١١ عام
 . العاصمة محافظة مساجد من عدد في التدريس -٣
 . – ارالمخت عمر الشهداء شيخ مدارس – العالمية اإلسالمية دعوةال جمعية في محاضرات إعطاء -٤
 . عمان ألمانة التابع الثقافي المركز في المسيار زواج ندوة في المشاركة -٥
ول الواقع_  األزواج اختيار مشكلة"  بعنوان ندوة تقديم -٦ ة_  والحل ة الجامع ة – األردني  ، الشريعة كلي

٢٠١٤-٣-٤ . 
 
  

  
  
 

 الجامعة – عةالشري كلية – العنزي عوده ماشي سعود – الجنائية المسؤولية يف وأثره اإلكراه -١
    . األردنية

 – الكندري فيوس حسن يوسف -مقارنة تطبيقية فقهية دراسة -الكويت دولة في القضائي التنظيم -٢
 . األردنية الجامعة – الشريعة كلية

  الشيخ صالح دريسإ -تحليلية دراسة -الضمان نظرية في والضوابط القواعد – ٣
 . األردنية الجامعة – الشريعة كلية – فقيه

 راف على الرسائل العلمية التاليةاإلش
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  ١٤  

 كلية – سالدو الفتاح عبد رسمية – اإلسالمي الفقه في التعسفي الطالق عن التعويض دعوى -٤
 . األردنية الجامعة – الشريعة

 ةكلي – لفقهاءا فارس محمد إيمان – اإلسالمي الفقه في واألموال الحقوق على وأثرها التبعية – ٥
  . األردنية الجامعة – الشريعة

 ةفقهي دراسة" يةالشخص األحوال في المالية المطالبات دعاوى في البينات ترجيح مبدأ  تطبيقات -٦
  . ٢٠١٥. األردنية الجامعة – الشريعة كلية ، الهاجري محمد فالح ،" مقارنة

 يلخل موسى ياسر ، لدولةا إدارة في - عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر لسياسة الشرعية التدابير -٧
  . ٢٠١٥. األردنية الجامعة – الشريعة كلية ، العلي

 – يعةالشر كلية ، نيالزهرا جابر بن سعود بن محمد ، األدبية بالرواية المتعلقة الفقهية األحكام -٨
   . ٢٠١٥. األردنية الجامعة

 سانر سيون – وتعليق وتحقيق دراسة – للتمرتشي التفويض مسائل في المستفيض فيض رسالة -٩
،٢٠١٦ .  

 – شريعةال كلية ، دميرجي مصطفى ، العلمي البحث في التركي الخيري الوقف مؤسسات دور -١٠
  . ٢٠١٦األردنية الجامعة

 هللا عبد ، كويتيال الشخصية األحوال بقانون مقارنة فقهية دراسة – والرواتب بالمنافع الوصية -١١
  . ٢٠١٦األردنية الجامعة – ةالشريع كلية ، العجمي فهيد حسن فهيد حزام

 كلية ، يحصب أبو محمود يعقوب تغريد ، وتحديثها ومقوماتها مفهومها القضائية اإلدارة -١٢
  .   ٢٠١٦،  األردنية الجامعة – الشريعة

ي ، آالء األردن قوباتأحكام تنفيذ العقوبات في الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة بقانون الع -١٣
  .   ٢٠١٧،  األردنية الجامعة – الشريعة كلية يني،فايز محمد البور

جامعة ال –عة الشري كليةالتاريخية ، فواز غازي العتيبي ،  باآلثارالفقهية المتعلقة  األحكام -١٤
  .  2017األردنية ، 

 السندي د عابدتحقيق جزء من كتاب " طوالع االنوار شرح الدر المختار " ، المؤلف : محم -١٥
اية كتاب هجري ،  من باب الوكالة بالخصومة والقبض الى بد١٢٥٧حنفي ، ت االنصاري ، ال

  .2017الجامعة األردنية ، –الدعوى ، والء نافذ محمد الشريف ، كلية الشريعة 
لسندي د عابد ا، المؤلف : محم" طوالع االنوار شرح الدر المختار تحقيق جزء من كتاب "  -١٦

ال بد في " الدعوى " الى فرع " وكتاب  بداية من ،  هجري ١٢٥٧الحنفي ، ت  االنصاري ،
بد حمود عم  دعوى المثليات وهي المكيالت والموزونات والعدديات المتقاربة وما عداها " 

  . 2017الجامعة األردنية ، –، كلية الشريعة  الهادي عبد القادر االسطة 
  
  
 

  
  
   

 ،واختصاصها نيةالبحري المملكة و األردني المملكة محاكم في واإلداري القضائي النظام تشكيل -١
  . األردنية الجامعة الشريعة، كلية الوهاب، عبد مهيوب خالد

  . يةدناألر الجامعة الشريعة، كلية  الدعامسة، هللا عبد رائد القضائية، حمايتها ودعاوى الحيازة -٢

 مناقشة العديد من الرسائل العملية ومنها 



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 
  
 

  ١٥  

 يعة،الشر كلية دي،الكر ليع رائد المدنية، المحاكمات أصول وقانون الشريعة بين الشكلية الدفوع -٣
   . األردنية الجامعة

 لعايدي،ا حسن صبحي محمد المعاصرة، وتطبيقاتها القضائية الدعوى أطراف في الصفة شرط -٤
  . األردنية الجامعة الشريعة، كلية

 عةالجام ، لشريعةا كلية ، البوسعيدي حمد خليل القضائية، وتطبيقاتها الفقه في التعويض دعاوى -٥
  .  يةاألردن

 ، الشريعة كلية ، القواسمي يوسف أمل الشخصية، األحوال مسائل في المسلمة األقليات فقه -٦
  .  األردنية الجامعة

 ردني،األ الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه بين مقارنة دراسة بالمهر، المتعلقة الدعاوى -٧
  . األردنية الجامعة الشريعة، كلية الكيالني، أمين محمد

 عامر، أبو مودمح طالب هالة األردنية، الشرعية المحاكم في وتطبيقاتها القضائي الخلع دعوى -٨
  . األردنية الجامعة الشريعة، كلية

 محاكمال في بيقاتهاوتط الماليزي والقانون اإلسالمي الفقه في الزوجين قبل من المكتسبة األموال -٩
     . ةاألردني الجامعة الشريعة، ليةك زكريا، بن الدين زهار محمد ماليزيا، في الشرعي

  .  نيةداألر الجامعة ، الشريعة كلية العمري، إبراهيم أمين اإلسالمية، الشريعة في التوثيق نظرية -١٠
 في الشخصية الاألحو بقانون مقارنة فقهية دراسة الفرقة، وبعد الزوجية أثناء المرآة حقوق -١١

     . األردنية الجامعة ة،الشريع كلية السالم، دار – وناي بر سلطنة
 الجامعة يعة،الشر كلية الغيالين، محمد نور القضائية، وتطبيقاتها والده على الولد دعوى -١٢

  . األردنية
 ،هبة"مقارنه دراسة" اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن اإلسالمية الشريعة بين الدينية الحرية -١٣

 .  األردنية الجامعة ، الشريعة كلية ، عازم نزار
 جيبن سامي ردني،اال والقانون اإلسالمي الفقه بين االلكترونية المالية المعامالت في التعدي -١٤

  .  األردنية الجامعة – الشريعة كلية ، الرحمن عبد رشيد
   . مؤتة جامعة – الشريعة كلية السحيمي، مطلع حامد الدعوى، في المصلحة شرط -١٥
  . ردنيةاأل الجامعة – الشريعة كلية  -سلغريوفا برلنت اإلسالمي التشريع في اإلحسان -١٦
  . األردنية الجامعة – الشريعة كلية  -  أعمر احمد,  التأجيلية الدفوع -١٧
 مؤتة جامعة - يعةالشر كلية ، ماجستير ، الكساسبة أحمد آمال ، الشرعية األحكام في الوقت أثر -١٨

، ٢٠٠٨ .  
 يرةالصر هللا عطا محمد ، وتطبيقا تأصيال شربةاأل و ةاألطعم حل في الفقهية ضوابطوال القواعد -١٩

  .  ٢٠١٢-٤-٢ ، الشريعة كلية ، مؤتة جامعة ،
 -٥-١٣ ، ألردنيةا الجامعة – الشريعة كلية  - الحيارى علي سارة عابدين، ابن عند الواقع فقه -٢٠

٢٠١٢ .                
 يةكل ، مؤتة معةجا ، الجعارات محمود د،مرا القرافي عند بالطالق المتعلقة الفقهية القواعد -٢١

  .  ٢٠١٣-٧-٨ ، الشريعة
 جامعة ، وشالبط هللا عطا محمد ألردنية، الشرعية  المحاكم في وتطبيقاتها الحضانة دعوى -٢٢

  . ٢٠١٣-٧-١٨ ، الشريعة كلية ، مؤتة
 يرةالعما ودمحم مروان ،) أنموذجا اإلرث(األردني الشخصية األحوال قانون إلى المضافة المواد -٢٣

  . ٢٠١٣،  العالمية اإلسالمية العلوم جامعة ، الشريعة كلية  ،
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 ، امريش هورمش أماني ، ٢٠١٠ األردني الشخصية األحوال قانون إلى المضافة الصغار أحكام – ٢٤
  . ٢٠١٣  األردنية الجامعة ، الشريعة كلية
 الجامعة ، رماجستي لترتوري،ا لبابة ، الشخصية األحوال مسائل في الجسدية اإلعاقات أثر -٢٥

  . ٢٠١٤ حزيران ، األردنية
  نبيل نور"  األردنية الشرعية المحتكم في تطبيقية قانونية فقهية ةدراس"  بالدهش الدفع -٢٦

 . ٢٠١٤. األردنية الجامعة – الشريعة كلية صنوبر،
 الجامعة – ريعةالش كلية ، المقابلة محمود أحمد ، العام الرأي على وأثرها الشرعية السياسة -٢٧

 . ٢٠١٥. األردنية
 كلية ، رغ سبوا بنت نورايمة ، بروناي في الشرعي الفانون في النفس دون ما على الجناية -٢٨

 . ٢٠١٥. األردنية الجامعة – الشريعة
 مديالغا حمد هللا عبد بن عيد ،" مقارنة اقتصادية فقهية دراسة" المستهلك حماية في الخيار أثر-٢٩

  . ٢٠١٥. األردنية الجامعة – عةالشري كلية ،
 كلية ، وسالحب خليل حماد محمد - مقارنة دراسة - به المتعلقة الفقهية واألحكام الغضب -٣٠

  . ٢٠١٥ ، البيت آل جامعة - الشريعة
 الجامعة – ريعةالش كلية ، قواس باسم ، األصوليين عند والمفهوم المنطوق داللة بين التعارض -٣١

  . ٢٠١٦. األردنية
 – الشريعة كلية ، الصالحي نذير ، اإلسالمية المصارف في المتعثرة للديون الشرعية لتدابيرا -٣٢

  . ٢٠١٦. األردنية الجامعة
 ، جراءاتهإ ، اختصاصاته ، تعريفه ، ٢٠١٣ لعام) ١٠( رقم األردني الشرعي التنفيذ قانون -٣٣

 الجامعة – عةالشري كلية ، الخوالدة هللا عبد وليد"  مقارنة تطبيقية نظرية دراسة"  تطبيقاته
  . ٢٠١٦. األردنية

 ، والمدنية يةالشرع المحاكمات أصول وقانوني اإلسالمي الفقه بين القضائية األحكام تسبيب -٣٤
  . ٢٠١٦،  األردنية الجامعة – الشريعة كلية ، العمرية وصيف آمال
 الجامعة – ةالشريع ةكلي ، العوفي اللطيف عبد ، العمالية الخصومات في القضائية الوالية -٣٥

  . ٢٠١٦. األردنية
 عبد هللا –دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة  –اثر الترجيح بالمصلحة في مصارف الزكاة  -٣٦

  .2016الجامعة األردنية ،  –كلية الشريعة علي العازمي ، 
 –ة ريعالش ان  كليةاية محمود سليم، التبرع في العبادات المالية والكفارات والديات  أحكام – ٣٧

  .2016الجامعة األردنية ، 
اح يما مصبر -دراسة فقهية تطبيقية  -أثر الحاجة في المعامالت المصرفية اإلسالمية  - 38

  .  ٢٠١٦الجامعة األردنية ،  -موسى القريوتي ، كلية الشريعة 
 ، لشريعةا كلية ، الحراحشة محمد موسى"  مقارنة فقهية دراسة"  الجنايات في الوقت أثر -٣٩

  . ٢٠١٧ ، العالمية اإلسالمية العلوم جامعة
)، نضال ٢٠١٥ -٢٠١٠أثر تجزئة الخدمات المصرفية على األداء المالي للبنوك اإلسالمية ( -٤٠

 جامعة ،سالمية ف اإلعبد الحليم محمد أبو عبود ، كلية الدراسات العليا ,  قسم االقتصاد والمصار
  . ٢٠١٧ ، العالمية اإلسالمية العلوم

 كتاب أولدراسة وحقيق مخطوط كتاب الجامع الوجيز المعروف بالفتاوى البزازية من  -٤١
  الميةالع سالميةاإل العلوم جامعة ، الشريعة كلية  ،القسمة إلى كتاب الكراهة , جوكان شيكوفسا 

،٢٠١٧ .  
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، ه القضائية وتطبيقات ٢٠١٠لعام  ٦٣االستحسان في قانون االحوال الشخصية االردني رقم  -٤٢
  . 2017، الجامعة األردنية –كلية الشريعة  ريما محمود رسمي العزب ، 

سامي نجيب  والد ،التطبيقات الفقهية للتعسف في استعمال الحق في العالقة بين االباء واال  -٤٣
  . 2017الجامعة األردنية ، –كلية الشريعة رشيد ، 

عيد سلحاج سالمية ، نصيب خضر ااالجتماعي ، ضوابطه وأحكامه في الشريعة اال اإلعالم -٤٤
  . 2017الجامعة األردنية ، –، كلية الشريعة عمر 

 لكندري رحمن ا، عبد الالتسول وعالجها في ضوء الشريعة والقانون في دولة الكويت  أحكام -٤٥
  . 2017الجامعة األردنية ، –، كلية الشريعة 

جامعة ال –يعة كلية الشرحاج اواغ ، ربيعة  في قانون بروناي دار السالم ، اإلجهاضجناية  -٤٦
  . 2017األردنية ،

 حقيق مناري ، تفي شرح الدر المختار ، المؤلف : محمد عابد السندي االنص األنوارطوالع  -٤٧
  . 2017الجامعة األردنية ، –، كلية الشريعة  محمد بدر خليفةكتاب البيع  

  .2017 ,مؤتة  ,كلية الشريعة . جامعةالعنوسة دراسة فقهية ميدانية , طارق عوض الهاشم  -48
  

  . محكمة علمية مجالت عدة قبل من المرسلة األبحاث من عدد تقيم
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