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    المؤهالت الدراسية

 
 تاريخال الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2227 جامعة اليرموك االقتصاد والمصارف اإلسالمية دكتوراه 
 2222 جامعة اليرموك االقتصاد اإلسالمي ماجستير 
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 6770 مدرسة األمير الحسن الثانوية الفرع العلمي الثانوية العامة 
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  التخصص ومجاالت االهتمام
 االقتصاد والمصارف اإلسالمية لتخصص العاما 
 االقتصاد والمصارف اإلسالمية التخصص الدقيق 

المصارف اإلسالمية / فقه المعامالت/ االقتصاد اإلسالمي/ التأمين اإلسالمي  مـجاالت االهتمام 
األسواق المالية اإلسالمية/ الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية/ 

 سالمية/ السياسة النقدية والمالية في اإلسالم/ ددار  الننوك اإلسالميةالصكوك اإل
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 ملخص رسالة الدكتوراه عنوان و  

 الحسم الزمني في االقتصاد السالمي 
ا ال َّسمممار وربا ف  ربنظير األجل من الزيادة  علثمن ف  البيا ، وما يميز زيادةن الربامز الحسمممم الزم   ي   إن أهم ما يم 

لين موضوع العملية، ف  طبيعة البد :الفرق الجوهري الذي يكمن ف  طبيعة كل م هما، وبتعبير أدق متمثل ف  ال سيئة
- تبادل شيئين مثليين أما الربا فهو ،-نقود مقابل طعام-ن اأي أن البدلين فيه مختلف ،تبادل شيئين مختلفين :فالبيع

ون الزيادة وكذلك ك . واختالف البدلين هو الذي يسممممممممو أن تكون المبادلة نافعة لكال ال رفين،-دي ار مقابل دي ار
 ؛ابلهاأما الزيادة ف  القرض فه  دين ف  الذمة دون م فعة اقتصممممممممممممممادية تق ،الت  توجد ف  البيع تجبرها م فعة التبادل

 رق بين الزيادة ف  القرض والقيمة االقتصادية للزمن.التمييز أزيل غموض الف اولذلك ه  محرمة. وبهذ

بمماطلة  :لقما يتعفيالمصممممممممرفية ان ممممممممالمية من خالل التزامها بحممممممممواب  ومعايير الحسممممممممم الزم    ف ولل ظرية أثر 
تم ي إذ ،ماراال مممتث درا مممةف   هاثار ال ظرية أثر آخصمممم األوراق التجارية. ومن أبرز و السمممداد المبكر للعميل، و العميل، 

 ؛ن  ممعر الفاةدةع خصممم التدفقاا ال قدية المسممتقبلية بمعدل خصممم مقترا بعيدا   -على فكرة التفحمميل الزم  - ب ار  
 للوصول إلى القيمة الحالية.

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 حتى تاريخه 2222 قسم المصارف –كلية الشريعة  -الجامعة األردنية  أستاذ دكتور 

قسم المصارف  –كلية الشريعة  -الجامعة األردنية  أستاذ مشارك 
 اإلسالمية

2267 -2222 
قسم المصارف  –كلية الشريعة  -الجامعة األردنية  أستاذ مساعد 

 اإلسالمية
2263-2267 

قسم المصارف  –كلية الشريعة  -الجامعة األ ردنية  محاضر متفرغ 
 اإلسالمية

2263 

قسم العلوم اإلدارية  - جامعة سلمان نن عند العزيز مساعد أستاذ 
 واإلنسانية

2227-2263 

 2227-2226 عمان –مدرسة العز نن عند السالم الثانوية للننين  مدرس 
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  األعمال الدارية واللجان 
 

 التاريخ مسمى العمل الداري/ اللجان والمهام 
 2267-2267 الشريعة /الجامعة األردنية كلية -رئيس قسم المصارف اإلسالمية 
 2261-2260 مساعد العميد لشؤون الطلبة /كلية الشريعة الجامعة األردنية 

 لالن-2260 مدير التدريب العملي /الجامعة األردنية/كلية الشريعة/قسم المصارف اإلسالمية 

عند  سلمان ننمساعد )وكيل الكلية( العميد للشؤون التعليمية واألكاديمية /جامعة  
 العزيز

2263 

 2266 رئيس )مشرف( قسم ددار  األعمال/ جامعة سلمان نن عند العزيز 

 2266 رئيس )مشرف( قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية/ جامعة سلمان نن عند العزيز 

مدير وحد  التدريب الميداني في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية/ جامعة سلمان  
 نن عند العزيز

2263 

 2263 منسق الجود  في قسم ددار  األعمال ، جامعة الملك سعود 

 2263 مشرف على منتدى ددار  األعمال / جامعة الملك سعود 

 2263 مشرف على منتدى ددار  األعمال / جامعة الملك سعود 

 2263 مساعد المشرف على موقع كلية المجتمع باألفالج 

 
  خمس سنوات آخر األبحاث العلمية المنشورة

  
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 

 Barriers of Intercultural Communication in Transferring د. مجدي علي غيث 
Culturally-Bound Utterances and Expressions of the Qur’an 
from Arabic into English: Implications and Strategy" 
Journal of Intercultural Communication Research 

 د. سوزان أنو السعود 
 د. مجدي غيث

 

مجلة  العدلية والقانوق المدني األردنيمجلة األحكام  نضمان المرهون ني
 2267 منشور، الجامعة األردنيةدراسات علوم الشريعة والقانون، 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141393239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ghaith&st2=majdi&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=1c93d69d0e8c7d6a710438f9cbc20de4&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ghaith%2c+Majdi+Ali%22+57223947480%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141393239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ghaith&st2=majdi&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=1c93d69d0e8c7d6a710438f9cbc20de4&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ghaith%2c+Majdi+Ali%22+57223947480%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141393239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ghaith&st2=majdi&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=1c93d69d0e8c7d6a710438f9cbc20de4&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ghaith%2c+Majdi+Ali%22+57223947480%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700169970?origin=resultslist
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بحث بعنوان: " تصنيف شرعي للشركات المدرجة في سوق رأس المال"رؤية  د. مجدي علي غيث 
 SHARIA BASED CLASSIFICATION FOR THE- "مقترحة

COMPANIES LISTED IN THE CAPITAL (Issue 9, Vol57, 
Year2020, ,Page(3677-3697) ،MARKET: A PROPOSED 

VISION PSYCHOLOGY AND EDUCATION , ISSN: 
00333077 

 د. رائد أنو مؤنس 
 د. مجدي غيث

وعناصرها  ماهية الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية أبعادها
دراسة تحليلية" المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ جامعة آل -وخصائصها

 .2222 منشور،النيت. 
 د. هيام الزيدانيين 

 د. ديمان الفقهاء
 د. مجدي غيث

 دورهاو  اإلسالمية األردنية المصارف في الشرعي ااالمتثال وظيفة"  بعنوان بحث
 ، ةاإلسالمي الدراسات في ااألردنية المجلة األموال، غسيل مكافحة في الرقاني
 676-652 ،الصفحات 2222 ، 6 عدد ، 22 المجلد

 د. عامر العتوم 
 د. مجدي غيث
 أماني مطاحن

االندماج المصرفي : حقيقته وأثره على األداء المالي للمصرفي اإلسالمي دراسة 
 مجّلدانون / الحالة مصرف السالم البحيريني / مجلة دراسات علوم الشريعة والق

 .2267، 3 ، عدد 01
 د. منير الحكيم  

 د. مجدي غيث
 غير الص للمشروعات التمويل فجو  سد في المالي الشمول دور: " بعنوان بحث

 The Role of (FI) in Bridging SMEs المؤسسات في والمتوسطة
Financing Gap From "المالية ادلسالمية" حالة األردن Turkish Journal 

 Islamic Financial Institutions (Jordan’s ، منشور 2226  جلة،م
Case) Education ISSN: 1309-4653 of Computer and 

Mathematicsالتمويل فجو  سد في المالي الشمول دور: " بعنوان بحث 
 المالية اإلسالمية "حالة األردن" المؤسسات في والمتوسطة الصغير  للمشروعات

The Role of (FI) in Bridging SMEs Financing Gap From " 
Turkish Journal مجلةIslamic Financial Institutions  (Jordan’s 

Case) Education ISSN: 1309-4653 of Computer and 
Mathematics  ،2226،  منشور. 

 متاجر ()اال على المضاربة" بمقاصدها األمور" قاعد  أثر: " بعنوان بحث د. مجدي علي غيث 
 The Impact of Deeds in المال رأس سوق  في اإلسالمية بالصكوك

Line with Their Intended Aims "Speculation in  Islamic 
Sukuk as a model " 

 Academy of Entrepreneurship 
Journal  
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 عمر معاند  
 د. مجدي علي غيث

 فةص المشترك راالستثما حسابات منح ومتطلبات مسوغات: " بعنوان بحث
 Reasons and الننوك اإلسالمية األردنية في ااالعتبارية الشخصّية

Requirements for considering the investment joint bank" 
account as a legal personality in Jordanian Islamic bank 

 Journal of Management Information and  ،Decisionمجلة:  
Science 

 . رائد نو مؤنس د 
 د. عند المعز حريز

 د. مجدي غيث

التمويل اإلسالمي : الماهية والخصائص المعيارية دراسة تحليلية / مجلة جامعة 
 .2267فلسطين للدراسات واألبحاث / المجلد التاسع العدد األول 

 د. مجدي غيث 
 د. منير الحكيم

دامة من وجهة نظر مدى استجابة الننوك اإلسالمية لمفهوم التنمية المست
المركز الثقافي اإلسالمي  / THE Islamic Quarterlyالعاملين" / مجلة 

volume 60 number 4/ .لندن، نريطانيا 

متطلبات الوضع االقتصادي األمثل في اإلسالم دراسة مقارنة / مجلة دراسات  د. مجدي غيث 
، 0، ملحق0دد، الع00علوم الشريعة والقانون / الجامعة األردنية، المجلد

2261. 
حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه اإلسالمي" مجلة دراسات علوم  د. مجدي غيث 

 .2267، 6، ملحق 00الشريعة والقانون / الجامعة األردنية، المجلد 

 د. مجدي غيث 
 د. هيام الزيدانيين

ة عتوليد النقد في المصارف اإلسالمية" مجلة مؤتة للبحوث والدرسات، جام
 .2261/ 0، العدد36مؤتة، المجلد 

صادية في القتأثر الدوافع العقدية واألخالقية في تحقيق الرفاهية االجتماعية وا د. مجدي غيث 
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ جامعة آل النيت.  االقتصاد اإلسالمي

 .2261/  تاريخ الصدور  6عدد  62المجلد 

 
  العلميةالمقاالت 

 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية،  "هل للزمن قيمة مالية في الشريعة اإلسالمية"الة بعنوان: مق 
اإلسالمية، 

Id=http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11454&Cat=12&Ret
0 

  "غيرها ف  توجد ال وسالالالما  بخصالالالا   تتميز اإلسالالال م  التمويل أنظمةمقالة بعنوان ، "

 ، 2212-3-22 الموافق هـ1341-5-22،  االقتصادية صحيفة

 http://www.aleqt.com/2010/05/08/article_389764.html  .  

http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11454&Cat=12&RetId=0
http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11454&Cat=12&RetId=0
http://www.aleqt.com/2010/05/08/article_389764.html
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 المالية األزما  ف  الفا د  ونظام والخسالالار  الربح ف  المشالالاركة نظام دور قالة بعنوان: "م،  

    2212-3-12  المالية، والمؤسسا  للبنوك العام المجلس

 etails.aspx?Id=11624&Cat=12&RetId=http://www.cibafi.org/NewsCenter/D
0 

 " :االقتصالالالادية صالالالحيفة،  "االسالالالترمارية الكفاء  تحقيق ف  المشالالالاركة نظام دورمقالة بعنوان 

 ،األولى جمادى 11.  2212 ،نيسالالان 23 ،السالالب ،  اإلسالال م  التمويل صالالفحة – االلكترونية

1341 ،  

 http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383496.html . 

 صالالالالحيفة" اإلسالالالال مية للمصالالالالرفية النجاحا  من الكرير سالالالاليحمل 2011 : " بعنوان صالالالالحف  تحقيق 

 يناير 21 الموافق. هـالالالالالال 1342 محرم 22 السب  ،اإلس م  التمويل صفحة – االلكترونية االقتصالادية

 .  2221. العدد 2211

http://www.aleqt.com/2011/01/01/article_485764.html 

 أكبر وتنموي اجتماع  بدور مطالبة اإلسالال مية المصالالار : مختصالالون: " بعنوان صالالحف  تحقيق" ، 

 25-22-2211: الموافق   1342/4/2   2422: العدد ،االلكترونية االقتصادية صحيفة

http://www.aleqt.com/2011/02/05/article_500239.pda 

  "مقالة بعنوانtime value discount theory in the Islamic economy الصادر  عن  "

  . January  2212"  لندن ف  global Islamic finance magazineمجلة " 

  مقال بعنوان : "مختصالالون: المشالالكلة ليسالال  ف  أدوا  االسالالترمار اإلسالال م  بنما ف  تطبيق ا" المجلس

 م.26/4/2212العام للبنوك والمؤسسا  المالية اإلس مية، 

  :مقال بعنوان: " مختصالالالون: أنظمة التمويل اإلسالالال م  تتميز بخصالالالا   وسالالالما  ال توجد ف  غيرها

م. و المجلس العام للبنوك 8/5/2212هـ، 24/5/1431، 6253فة االقتصادية االلكترونية العدد، صحي

 ه.9/5/2212والمؤسسا  المالية اإلس مية، 

   مقال بعنوان: "مناشالالالالت التمويل اإلسالالالال مية والتقليدية وتلىيرها على االسالالالالترمار" . مجلة بيكونوميكا

 .22-24ية بلكترونية(، العدد الرامن، صللعلوم المالية والمصرفية، )اقتصادية ش ر

   مقالة بعنوان : " خبراء مصالرفيون: نمو ديون العم ء يدف  المصالار  اإلس مية بلى بعاد  النظر ف

هـ ، 1432ربي  األول  19نظام القروض" جريد  الشرق األوست، المملكة العربية السعودية، الر ىاء 

 .11224ـ العدد 2211فبراير  22

 وان: "بعالد رف  عمليالا  التحالايالل : دعوا  إليجاد منتجا  بسالالالالالال مية للتعامل م  القروض مقالال بعن

م. وصالحيفة االقتصادية 22/5/2211المتعرر :، المجلس العام للبنوك والمؤسالسالا  المالية اإلسال مية، 

 22/5/2211.2هـ ، الموافق 19/6/1432، 6432االلكترونية العدد، 

 
  ت والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرا

 لمشاركة ف  مؤتمر اnew qustes in Islamic economics   بورقة   11/3/2018-10 بتاريخ

بعنوان :" متطلبا  الوض  األمرل ف  االقتصاد اإلس م . المنعقد ف  تركيا اسطنبول، جامعة مرمر ، 

 كلية اإلل يا .

  م. الجامعة 2/8/2214-6مية ف  الفتر  من حضور المؤتمر الدول  األول للمالية والمصرفية اإلس

 األردنية/ كلية الشريعة / قسم المصار  اإلس مية.

  حضور المؤتمر الدول  الران  "بدار  السيولة ف  المصار  اإلس مية" للمالية والمصرفية اإلس مية

 م.22/2/2215ف  الفتر  من 

http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11624&Cat=12&RetId=0
http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11624&Cat=12&RetId=0
http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383496.html
http://www.aleqt.com/2011/01/01/article_485764.html
http://www.aleqt.com/2011/02/05/article_500239.pda
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 وأىرها ف  التنمية" للمالية والمصرفية  حضور المؤتمر الدول  الرالث "صكوك االسترمار اإلس مية

 م.4/8/2216-3اإلس مية ف  الفتر  من 

  م2214/2215ندو  عن خطابا  الضمان. الفصل األول 

  م2214/2215ندو  عن االعتمادا  المستندية. الفصل األول 

  م.2214/2215ندو  عن الفروقا  بين البنك االس م  والربوي عن نسبة الفا د  والربح. الفصل األول 

  .م2214/2215ندور  ونشاط ال من ج  عن التسويق المصرف  اإلس م  دراسة مقارنة 

   م2214/2215ندو  عن خطابا  الضمان. الفصل الران 

   2214/2215ندو  عن االعتمادا  المستندية. الفصل الران 

 لمجموعة من محاضر ف  ندو  عن االقتصاد اإلس م  والمصار  اإلس مية بدعو  من مركز اللغا  

 .2213/2214األجانب .

  2كلية المجتم  باألف ج /   –تقديم ندو  بعنوان قراء  ف  األزمة المالية العالمية،  جامعة الملك سعود-

 هـ.1-1431

  5-26كلية المجتم  باألف ج /   –تقديم ندو  بعنوان التضخم ال اجس المقلق / جامعة الملك سعود-

 هـ. 1429

 امج المنافسة الوطنية األولى بعداد خطت المشاري  الصغير  / مركز سلطان بن عبد المشاركة ف  برن

 م.2222ديسمبر  32 -هـ 1428ذو الحجة  22العزيز للعلوم والتقنية ) سايتك ( ./ 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 2267 يةسكوبس/ الجامعة االردنحقائق ونصائح حول كيفية النشر في قاعد  النيانات  
 2267 مهارات اإلدار  والقياد / الجامعة االردنية 
 2261 التعلم القائم على حل المشكالت/ الجامعة االردنية 
 MOODEL2261 / الجامعة االردنية 
 2261 / الجامعة االردنيةتعليم مهارات التفكير الناقد 
ظمة االستجابة الصفية كلكرز واالجهز  التعلم االلكتروني المتقدم استخدام ان 

 التركية في التدريس / الجامعة االردنية
2261 

 2265 التعليم االلكتروني في الجامعة االردنية/ الجامعة االردنية 
 2222 الننك اإلسالمي األردني نجميع أقسامه / فرع التاج عمان 
 2222 / مركز مياميMicrosoftدور  شاملة على نرامج  
-18ساعة صفية خ ل الفتر  من:  33مدت ا  )بلزامية( دورا  تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدريس _1

 الجامعة األردنية. وذلك ف  المواضي  التالية:  – مركز االعتماد وضمان الجود  ، م2215/كانون الران /22

 تصميم الخطت الدراسية.  -

 نتاجا  التعلم المست دفة. -
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 يجياته. تصميم التدريس واسترات -

 التدريس الجامع  الفعَّال.  االتجاها  الحديرة ف  -

 تقويم تعلم الطلبة وبعداد االختبارا .  -

 قوانين وأنظمة وتعليما  الجامعة األردنية.  -

 . ميراق الجامعة األردنية لممارسا  ضمان الجود  -

االعتماد وضمان  _ دور  تدريبية بعنوان: "كيف تزيد من معدل االستش اد ببحوىك العلمية"، مركز2

 م.1/12/2218الجامعة األردنية، بتاريخ:  الجود ،

_ دور  تدريبية بعنوان: "بجراءا  ضمان الجود  للبرامج األكاديمية ف  الجامعة األردنية"، مركز 3

  م.12/12/2218الجامعة األردنية، بتاريخ:  االعتماد وضمان الجود ،

ون  المتقدم: استخدام أنظمة االستجابة الصفية )كلكرز( واألج ز  _ دور  تدريبية بعنوان: "التعليم اإللكتر4

 م.22/12/2218الجامعة األردنية، بتاريخ:  الذكية ف  التدريس"، مركز االعتماد وضمان الجود ،

دنية، الجامعة األر _ دور  تدريبية بعنوان: "تعليم م ارا  التفكير الناقد"، مركز االعتماد وضمان الجود ،5

 م.23/12/2218 بتاريخ:

عة الجام _ دور  تدريبية بعنوان: "التعليم القا م على حل المشك   "، مركز االعتماد وضمان الجود ،6

 م.32/12/2218األردنية، بتاريخ: 

الجامعة األردنية،  _ دور  تدريبية بعنوان: "م ارا  اإلدار  والقياد  "، مركز االعتماد وضمان الجود ،2

 م.2218آذار/18/1بتاريخ: 

_ دور  تدريبية بعنوان: "التعليم االلكترون  ف  الجامعة األردنية "، مركز الكفاءا  الحاسوب ، كلية الملك 8

 م. 11/5/2215الجامعة األردنية، بتاريخ:  ن  لتكنولوجيا المعلوما ،عبدالله الرا

_ دور  تدريبية بعنوان: "حقا ق ونصا ح حول كبيفية النشر ف  قاعد  البيانا  سكوبس" مركز االعتماد 9

 م.12/2/2219الجامعة األردنية، بتاريخ:  وضمان الجود ،

"، مركز  GOOGLE SCHOLAR CITATION_ دور  تدريبية بعنوان: "بنشاء حساب على 12

االعتماد وضمان الجود  بالتعاون م  مركز الكفاءا  الحاسوب ، كلية الملك عبدالله الران  لتكنولوجيا 

 م.11/12/2214الجامعة األردنية، بتاريخ:  المعلوما ،

بارز  ية: مممارسا  مرلى للتدريس االلكترون  عن بعد )ماد  عمل بعنوان: )عن بعد (_ دور  تدريبية  11

 م.19/8/2222الجامعة األردنية، بتاريخ:  ، مركز االعتماد وضمان الجود ،وحركا  ايقاع وتدريب ميدان  

 بناء االمتحانا  على منصة الجامعة االلكترونية ل متحانا  " بعنوان: )عن بعد (_ دور  تدريبية 12

(LMS)" ، م.24/9/2222اريخ: الجامعة األردنية، بت ، مركز االعتماد وضمان الجود 

، مركز  "ف  تس يل التعلم  (Microsoft Teams) تطبيق " بعنوان: )عن بعد (_ دور  تدريبية 13

 م.23/4/2222الجامعة األردنية، بتاريخ:  االعتماد وضمان الجود ،
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 فنيا  بدار  اللقاءا  التعليمية من خ ل التعلم عن بعد " بعنوان: )عن بعد (دور  تدريبية  -14

Techniques of Managing Online Educational Meetings" ، مركز االعتماد وضمان الجود ، 

 م.22/2/2222الجامعة األردنية، بتاريخ: 

 How to make جراء االختبارا  القصير  من خ ل نظامب " بعنوان: )عن بعد (_ دور  تدريبية 15

Quiz In Moodle  " ، م.22/4/2222جامعة األردنية، بتاريخ: ال ، مركز االعتماد وضمان الجود 

االدار  االستراتيجية باستخدام مف وم بطاقة األداء  -عن بعد " بعنوان: )عن بعد (_ دور  تدريبية 16

، مركز  "Strategic Management using the Balance Scorecards Concept المتوازن

 م.12/4/2221الجامعة األردنية، بتاريخ:  االعتماد وضمان الجود ،

، مركز  "Scientific research skills 2020 م ارا  البحث العلم  " دور  تدريبية بعنوان:  _12

 م.28/11/2219الجامعة األردنية، بتاريخ:  االعتماد وضمان الجود ،

ردنية، ألالجامعة ا ،عماد  البحث العلم  ،  "كيف تختار المجلة العلمية المناسبة " دور  تدريبية بعنوان: -18

 م18/5/2222بتاريخ: 

، 22/11/2214حضور ف  ورشة عمل عن بجراءا  التحقيق ف  لجان التحقيق م  الطلبة )السب  _ 19

 نسرين الضمور، س يل حدادين(.

_ دور  تدريبية بعنوان: "مايكروسف  اكسل المستوى األساس  بلى المتوست "، مركز االعتماد وضمان 22

 م.6/2/2222بتاريخ:  الجامعة األردنية، الجود ،

 

  ورش العمل
 

   حضور ورشة عمل حول الدخول بلى موقGoogle Scholar 11/12/2214.م 

 م.2214/2215م. لعام 6/2/2214د البطش. حضور ورشة  عمل حول نتاجا  التعلم م  د. محم 

  محاضر ف  دور  عن " مصطلحا  اقتصادية ومصرفية بلغة الفق اء" للطلبة غير الناطقين باللغة

 ..2214-12-24بلى  2214-11-16العربية ف  الفتر  من 

 زيز، ع" جامعة سلمان بن عبد ال:" الدراسة الذاتية للبرامج والمؤسسا  التعليمية ورشة عمل بعنوان

جمادى األولى  29-28وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

 هـ.1434

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، كلية العلوم " استراتيجية التدريس البنا يةورشة عمل بعنوان "

 هـ.1434ربي  األول  29والدراسا  اإلنسانية/األف ج، 

 جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة " مؤشرا  األداء والمقارنة المرجعيةن : ورشة عمل بعنوا "

ل عتماد  ال يئة الوطنيةالجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، بالتعاون م  

 هـ.4/4/1434-2  األكاديم 

  : بناء نظام لتحليل البيانا  وبعداد تقارير حول ا وفق متطلبا  ال يئة الوطنية ورشة عمل بعنوان "

" جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة ل عتماد األكاديم 

 Brittish Council   12/13و  ال يئة الوطنية ل عتماد األكاديم العربية السعودية، بالتعاون م  

 هـ1434محرم  

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، كلية العلوم والدراسا  " توصيف الخبر  الميدانيةورشة عمل بعنوان "

 هـ.1433ربي  األول  22اإلنسانية/األف ج، 
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   : جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة " تحسين ومراقبة جود  التعليمورشة عمل بعنوان "

  ألكاديم ال يئة الوطنية ل عتماد اعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، بالتعاون م  للشؤون الت

 . هـ1433جمادى الران    Brittish Council   2/8و

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة للدراسا  " المكتبة الرقمية السعوديةندو   بعنوان "

 هـ.2/4/1433-6اد  شؤون المكتبا ( العليا والبحث العلم )عم

 جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة للشؤون :" الدراسة الذاتية للبرنامج ورشة عمل بعنوان "

 هـ.1433ذو القعد   21التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

 بن عبد العزيز، وكالة الجامعة  " جامعة سلمان:"بعداد الدراسة الذاتية للبرامج ورشة عمل بعنوان

 هـ.1433جمادى األولى 9للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية،  

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة للشؤون " توصيف البرامج وتقريرهورشة عمل بعنوان "

 هـ.1433القعد  ذو  3/2التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، " مراجعة توصيفا  وتقارير البرامج وتحسين اورشة عمل بعنوان "

 هـ1433شوال  16/12وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

 عبد العزيز، وكالة الجامعة " جامعة سلمان بن :"بعداد الدراسة الذاتية للبرنامج ورشة عمل بعنوان

 هـ.1432جمادى األولى 22للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

  :جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة الجامعة للشؤون  "استخدام التقنية ف  التدريس"ورشة عمل بعنوان

 هـ1432ادى األخرى جم 14/15التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة " توصيف البرامج والمقررا  وتقاريرهاورشة عمل بعنوان "

 هـ.1432ذو القعد   19/22الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

 ار الوطن  للمؤه   للتخصصا  " نواتج تعلم البرامج والمقررا  بناء على اإلط:  ورشة عمل بعنوان

و جامعة سلمان بن عبد العزيز، وكالة   British Council الصحية والعلوم وال ندسة اإلنسانية".

 هـ.1432ذو الحجة  19الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

  : ن بن عبد العزيز ، وكالة الجامعة للشؤون جامعة سلما " التقويم الذات  البرامج "،ورشة عمل بعنوان

 هـ.1433/محرم/4التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

  : جامعة سلمان بن عبد العزيز ، وكالة الجامعة "مواصفا  االختبار الجيد"ورشة عمل بعنوان ،

 هـ.1433محرم  23للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية، 

 : جامعة سلمان بن عبد العزيز ، وكالة  " الدراسة الذاتية للمؤسسا  التعليمية" ورشة عمل بعنوان

 هـ.1433/ربي  اآلخر/ 18الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، المملكة العربية السعودية،

  : بد لمان بن عس، جامعة  " التخطيت االستراتيج  ف  مؤسسا  التعليم العال "ورشة عمل بعنوان

 م9/2212/-12-16هـ الموافق 26/12/1431-25، المملكة العربية السعودية ف  الفتر  العزيز

  :ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد " التقويم المؤسس  والتقويم البرامج ورشة عمل بعنوان ،"

الموافق   هـ9/6/1431-8 ، المملكة العربية السعودية ف  الفتر سلمان بن عبد العزيزاألكاديم ، جامعة 

 م.22-23/5/2212

  :ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد  "توصيف البرامج و المقررا "ورشة عمل تدريبية بعنوان ،

 م.15/6/2212-13رجب الموافق  3-2األكاديم ، جامعة الدمام خ ل الفتر  

 لك سعود، المملكة العربية ورشة العمل التعريفية األولى لوحد  حماية الحقوق الط بية، جامعة الم

 هـ.1429-6-14السعودية، بتاريخ 

  / 2-5م بلى 2222-5-5دور  تدريبية / البنك اإلس م  األردن  بجمي  أقسامه / فرع التاج عمان-

 م.2222
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  92دور   مكرفة ف  المحاسبة للشركا  التجارية على الكمبيوتر والدفاتر/ مركز س م / بمعدل%  /

 2222-3-12/  %92التجارية على الكمبيوتر والدفاتر/ مركز س م / بمعدل  للشركا  12-3-2222

 م2222-4-28بلى 

  دور  مكرفة على الكمبيوتر / دور  شاملة على برامجMicrosoft / 2222-2-1/ مركز ميام  / عمان 

 م.2222-3-12بلى 

   المملكة العربية  ، المدرب د. سام  األنصاري ، 2229-4-14دور  ف  "صناعة التغيير" بتاريخ

 السعودية ، األف ج  ، مبر  األف ج .

   المدرب د. سام  األنصاري ، المملكة العربية  2229-4-15دور  ف  "علم البرادايم " بتاريخ ،

 السعودية ، األف ج  ، مبر  األف ج .

  األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 
 تدريسهاب تمق

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

   فقه المعاوضات المالية 
   فقه التوثيقات والمداينات والتنرعات 
   األسواق المالية اإلسالمية 
   السياسة النقدية المالية اإلسالمية 
   العمليات المصرفية اإلسالمية 
   الخدمات المصرفية اإلسالمية 
   صيغ االستثمار اإلسالمية 
   الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية  
   التسويق المصرفي اإلسالمي 
   ددار  الننوك اإلسالمية 
   أصول الفقه العام 
   العمليات المصرفية اإلسالمية الخارجية 
   فقه المعامالت )عام( 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 سم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانهاا 

 
 التاريخ

 2267 رابطة علماء األردنعضو  
 2267 عضو لجنة التصنيف الشرعي للشركات المدرجة في السوق المالي األردني  
 2261 عضو في الهيئة الشرعية للوقفية النقدية في الجامعة األردنية 
 2265 الية اإلسالمية األردنيةفي الجمعية المالية للمؤسسات المعضو  
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  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
جائز  الفئة الثانية على مستوى الجامعة  

 للمواقع األكثر انتشارا
 ه 6032 جامعة الملك سعود

  
 
 

  الشراف والمناقشات
 

  الشخصية االعتبارية المستقلة لحسابا  االسترمار المشترك ف  اإلشرا  : رسالة ماجستير ":

المصار  اإلس مية" الطالب عمر نوح معابد  ، الجامعة االردنية قسم الفقه وأصوله، 

2212/2218. 

  اإلشرا  : رسالة ماجستير " الوكالة التجارية دراسة فق ية مقارنة بالقانون الكويت " للطالب

 .2214/2215ان. للعام أحمد يوسف مرزوق غنيم

  اإلشرا  : رسالة ماجستير " أىر العيب الطارئ على عقد اإلجار  دراسة تطبيقية مقارنة بين

 .2214/2215الشريعة والقانون الكويت " للطالب ف د حمود الشمري". للعام 

  اإلشرا  : رسالة ماجستير " معالجة الخسار  ف  صكوك المضاربة اإلس مية" سوسن محمد

 .2215/2216العجم  . للعام عيد 

  مناقشة رسالة ماجستير " تعارض الفتاوى ف  الفقه اإلس م  التورق انموذجا" للطالب أحمد

 .13/12/2215كامل أبو رمان. 

  مناقشة رسالة ماجستير " الصكوك الزراعية ف  الفقه اإلس م " للطالب عبد الرحمن توفيق

 .8/8/2216يوسف . 

  البي  اآلجل وتطبيقاته ف  سوق األوراق المالية الكويتية" للطالب مناقشة رسالة ماجستير "

 .2/8/2216شاف  سعيد شاف  العجم  

  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : "الرهن الرسم  ف  بي  التمويل الكويت ، دراسة مقارنة بين

 .15/12/2216الفقه اإلس م  والقانون المدن  الكويت " للطالب عبد الرحمن البالول . بتاريخ 

  " مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان : "تواب  العقد المالية وأىرها على عقود المعاوضا  والتوىيقا

 .32/2/2212للطالب محمد عدنان القطاونة . بتاريخ 

  مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان : "أسواق السل  وأحكام ا ف  الفقه اإلس م " للطالب فيصل

 .16/12/2212صباح العازم  . بتاريخ 

  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : "الشب ا  الوارد  ف  عقد اإلجار  المنت   بالتمليك" للطالبة

 .3/5/2218رغد  عبد الفتاح محمود الحداد . بتاريخ 

  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان :" تجربة التمويل واالسترمار اإلس م  ف  استراليا" الطالب

، قسم االقتصاد والمصار  اإلس مية، الفصل الران  للعام  أيمن عبيدا ، جامعة اليرموك

 .2212/2218الجامع  
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  مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان : "معالجة فا   السيولة ف  المصرفية اإلس مية "وكالة

االسترمار ف  االستصناع أنموذجاً" . الطالب : محمود عبد القادر عكاشة، بتاريخ 

 م.13/12/2218

 قسم المصار  ، اجستير للطالب ج اد السل ، جامعة عجلون الوطنيةمناقشة رسالة م

 .2218/2219اإلس مية، الفصل األول، للعام الجامع  

  مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان:   تطبيقا  الخيارا  الفق ية ف  االقتصاد اإلس م  ، للطالب

ر  اإلس مية، الفصل عبدالله بن ابراهيم القاض ، جامعة اليرموك ، قسم االقتصاد والمصا

 .2218/2219الران  للعام الجامع  

  مناقشة رسالة ماجستير للطالب حمز  عل  القضا  بعنوان" أىر المخاطر التشغيلية الداخلية

المرتبطة بالعنصر البشري على األداء المال  ف  المصار  اإلس مية األردنية"، جامعة 

األول، للعام الجامع   مصار  اإلس مية، الفصلقسم ال، كلية بدار  األعمال، عجلون الوطنية

 م.3/8/2219، بتاريخ 2218/2219

  مناقشة رسالة ماجستير للطالب محمد مروان شموط بعنوان : "محاسبة اإلجار  المنت ية

بالتمليك ف  المصار  اإلس مية ف  ضوء المعايير الصادر  عن أيوف  مقارنة بالمعيار الدول  

IFRS 16قسم المصار  اإلس مية، الفصل األول، للعام ، زرقاء الخاصة " ، جامعة ال

 م.1/2/2219بتاريخ  .2218/2219الجامع  

  مناقشة رسالة ماجستير للطالب خالد السعدي عبر تقنية االتصال المر   بعنوان : "أىر استخدام

نية حوكمة المعلوما  ف  الحد من مخاطر اال تمان المصرف  ف  البنوك اإلس مية األرد

قسم المصار  اإلس مية، ، )دراسة حالة البنك اإلس م  اإلردن " ، جامعة الزرقاء الخاصة 

 م.24/12/2222بتاريخ  .2219/2222الفصل األول، للعام الجامع  

    :عقود الفيديك وتطبيقات ا االقتصادية تقدير اقتصادي بس م مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان"  

جامعة اليرموك ، قسم االقتصاد والمصار  اإلس مية، الفصل  .امنةللطالب ياسر حسن  الطع

 .2222األول للعام الجامع  

 شركا  التمويل التابعة للبنوك التقليدية الت  تتعامل بصيغ " مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان

 ، جامعة اليرموك.التمويل اإلس مية: تقدير اقتصادي بس م  " للطالب محمد أمين بن  سلمان

 2221، قسم االقتصاد والمصار  اإلس مية، الفصل الصيف  للعام الجامع  

 القانونو المدن  نالقانو بين مناقشة رسالة ماجستير للطالب عبدالله العازم  بعنوان"القرض 

 .2222 ،" الجامعة األردنية قسم الفقهمقارنة يةفق  دارسة الكوي  ف  التجاري

 

  عضويـة اللجـان
 .11/5/8112الشرعية للوقفية النقدية في الجامعة األردنية ،  عضو في الهيئة -1

 .8112عضو لجنة التصنيف الشرعي للشركات المدرجة في السوق المالي األردني  -8

عضو لجنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجود  ، دراسة استمرارية االعتماد الخاص  -3
ج الماجستير والدكتوراه في جامعة اليرموك. لتخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية/نرنام

18/11/8112. 

 .8181/8188عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي في كلية الشريعة في الجامعة األردينة للعام الجامعي  -1
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، 8181/8188عضو لجنة التحقيق/ذكور، في كلية الشريعة في الجامعة األردينة للعام الجامعي  -5
8188/8183. 

، 8181/8188ة في كلية الشريعة في الجامعة األردينة للعام الجامعي عضو اللجنة االجتماعي -6
8188/8183. 

عضو اللجنة التحضيرية  للمؤتمر الدولي " االقتصاد السلوكي : ماهيته وتحدياته" الجامعة األردنية  -2
 م.2221 ، قسم المصارف اإلسالمية ،

 .8112/8112عام الجامعي عضو لجنة المسابقات في كلية الشريعة في الجامعة األردينة لل -2

، 8112/8112لجنة االعتماد الدولي/شهاد  ضمان الجود  في كلية الشريعة. للعام الجامعي  -2
8112/8112 

 8112/8112، 8112/8112لجنة الجود  والخطة للعام الجامعي  -11

 .8112/8112رئيس  لجنة النظر في طلبات التعيين في قسم المصارف اإلسالمية للعام الجامعي  -11

 .8112/8112الجود  والتعليم المدمج للعام الجامعي  لجنة -18

 م8111- 8113للعام  12/2/8113عضو لجنة الطلبة غير الناطقين باللغة العربية. تاريخ -13

 (.2265/2261(، )2260/2265للعام الجامعي: ) سر وأمينمجلس الكلية  عضو -11
(8112/8112 )8112/(8112) 

لجميع الفعاليات والندوات والمؤتمرات لكلية الشريعة  عضو لجنة ددخال األخبار والصور والملخصات -15
 م.8111-8113على موقع الجامعة للعام 

عضو لجنة دعاد  النظر في الخطة الدراسة لنرنامج المصارف اإلسالمية في كلية الشريعة. للعام  -16
 15/1/8111م. نتاريخ 8113-8111

-6ن المصرفية اإلسالمية في الفتر  مالتحضيرية للمؤتمر الدولي األول للمالية و عضو في اللجنة  -12
 م.2/2/8111

-6عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي األول للمالية والمصرفية اإلسالمية في الفتر  من  -12
 م.2/2/8111

-6مقرر في اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي األول للمالية والمصرفية اإلسالمية في الفتر  من  -12
 م.2/2/8111

العلمية للمؤتمر الدولي الثاني "ددار  السيولة في المصارف اإلسالمية" للمالية عضو في اللجنة  -81
 م.82/2/8115والمصرفية اإلسالمية في الفتر  من 

-82عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للمالية والمصرفية اإلسالمية في الفتر  من  -81
 م.86/2/8115
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ية، االقتصاد السلوكي : ماهيته وتحدياته، الجامعة األردنولي عضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الد -88
 .8181قسم المصارف اإلسالمية، 

 م.8111/8115دناث  –عضو في لجنة التحقيق  -83

 م.8111/8115ذكور  –عضو في لجنة التحقيق  -81

 م.8111/8115عضو في لجنة دعداد الخطة االنتقالية للقسم.  -85

 م.8111/8115إلسالمية. مقرر لجنة متابعة توصيات المؤتمراألول للمالية والمصرفية ا -86

 م8115- 8111للعام  12/2/8111عضو لجنة الطلبة غير الناطقين باللغة العربية. تاريخ -82

 م8115- 8111للعام  12/2/8111عضو لجنة المؤتمرات والندوات في كلية الشريعة  نتاريخ -82

 م.8111/8115عضو في مجلس الكلية وأمين سر مجلس الكلية.  -82

 م.8111/8115على مستوى الجامعة الجامعة عضو في لجنة شؤون الطلبة  -31
نتاريخ  8111/8115عضو لجنة جمع التنرعات للطالب السنغالي "عند الغني أنو بكر"  للعام  -31

82-11-8111. 

-81نتاريخ  8111/8115عضو في لجنة متابعة انتخابات اتحاد الطلبة في كلية الشريعة للعام  -38
3-8111. 

ن المشترك مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية عضو لجنة صياغة مذكر  تفاهم للتعاو  -33
 .8115-2-5نتاريخ  8111/8115اإلسالمية )األيوفي( للعام 

عضو لجنة صياغة مذكر  تفاهم للتعاون المشترك مع األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية)اسرا(  -31
 .8115-2-5نتاريخ  8111/8115للعام 

نتاريخ  8111/8115التعيين في قسم المصارف اإلسالمية للعام  عضو لجنة اجراء مقابالت لغايات -35
3-6-8115. 

 م.8115/8116عضو في لجنة شؤون الطلبة على مستوى الجامعة األردنية  -36
 8115/8116عضو في لجنة متابعة انتخابات اتحاد الطلبة في كلية الشريعة تنظيما وا عدادا للعام  -32

 .8115-3-2نتاريخ 

 م8116- 8115للعام  82/2/8111لندوات في كلية الشريعة  نتاريخعضو لجنة المؤتمرات وا -32

 م.8115/8116دناث  –عضو في لجنة التحقيق  -32

 م.8115/8116ذكور  –عضو في لجنة التحقيق  -11

م 8115-11-1مقرر لجنة الخطة في قسم المصارف اإلسالمية )ماجستير( ، نتاريخ  -11
 م.8115/8116
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م. نتاريخ 8115/8116سالمية من غير العرب لعام عضو لجنة متابعة أحوال طلبة الشعوب اإل -18
 م16-11-8115

 م. 8115/8116ضابط ارتباط كلية الشريعة للتنسيق مع مركز الدراسات االستراتيجية . للعام  -13

 م.8115/8116مع الطلبة  لعضو لجنة التواص -11

التنمية"  يعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثالث "صكوك االستثمار اإلسالمية وأثرها ف -15
 م.1/2/8116-3للمالية والمصرفية اإلسالمية في الفتر  من 

 8116/8112للعام الجامعي  16/11/8116نتاريخعضو لجنة البحث العلمي  -16

 6102/6102 للعام 12/2/8116نتاريخ  الشريعة كلية في والندوات المؤتمرات لجنة عضو -12

 6102/6102 للعام 12/2/81161نتاريخ  الشريعة كلية في والندوات المؤتمرات لجنة عضو -12
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