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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  البيانات الشخصية

 

 فادي سعود سليمان الجبور االســـــــم 

 17/10/1978عمان  تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 أصول الدين القسم 

 

    المؤهالت الدراسية

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 

 4/6/2012 لجامعة األردنيةا الفقه وأصوله الدكتوراة 

 4/2/2008 الجامعة األردنية الفقه وأصوله الماجستير 

/21/6 جامعة آل البيت الفقه وأصوله البكالوريوس 
2000 

 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 الفقه وأصوله التخصص العام 

 الفقه وأصوله التخصص الدقيق 

 القرآنية، أحكام األسرة الفقه بشكل عام، القراءات مـجاالت االهتمام 

 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 

 شرط التحكيم في العقود وتطبيقاته المعاصرة 

شاارا التحكاايم فااو العقااود، حياار بيناات الدراسااة معناا  شاارا التحكاايم تتناااول الدراسااة  
عية والشريعة اإلساممية مناه،  ام تحاد ت عان وصوره وابيعته، وموقف القوانين الوض

الشروا الموضوعية، والشاروا الشاكلية التاو يجا  أن تتاوافر فاو شارا التحكايم علا  
 وجه الخصوص.

وبينات الدراسااة العمقاة بااين العقاد األصاالو وشارا التحكاايم الا،ي اااو بناد فيااه، والنتااا   
االت انقضاا ه، وختمات المترتبة علا  ،لا ، كماا بينات الدراساة آ اار شارا التحكايم وحا

 ببعض التابيقات لشرا التحكيم فو العقود المعاصرة.
 

، وقدمت حلوال لبعض المآخ، عل  شرا تا   والتوصياتوقد خلصت الدراسة إل  عدد من الن
 التحكيم والتخوفات من تفعيله.
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  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

أستا، مشار / ف ة 
  / كلية الشريعة

 اآلن 9/9/2017 األردن الجامعة األردنية

أستا، مساعد/ ف ة  
  / كلية الشريعة

/15/12 األردن الجامعة األردنية
2014 

8/9/2017 

محاضر متفرغ / 
 كلية الشريعة

/14/12 9/2/2014 األردن الجامعة األردنية
2014 

باحر متفرغ/ 
المركز ال قافو 

 اإلسممو

 8/2/2014 9/9/2012 األردن يةالجامعة األردن
 

مدرس دبلوم 
القراءات 

والتجويد/ المركز 
 ال قافو اإلسممو

 8/9/2012 17/9/2000 األردن الجامعة األردنية

 

  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 

      التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

  2017/2018 دنيةكلية الشريعة/ الجامعة األر عضو لجنة المسابقات 

  2017/2018 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية عضو لجنة سنبنيها بأيدينا

 1/11/2016 10/9/2013 الجامعة األردنية ر يس شعبة مسجد الجامعة األردنية

مساعد مدير المركز ال قافو 
 اإلسممو لشؤون الجودة والتاوير

 الجامعة األردنية
 

18/9/2013 28/2/2014 

مدير المركز ال قافو  مساعد
 اإلسممو للشؤون اإلدارية والمالية

 الجامعة األردنية
 

16/1/2013 18/9/2013 

المشرف عل  مكتبة المركز ال قافو 
 اإلسممو

 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية
 

30/9/2001 8/9/2012 

المشرف عل  زاوية الفتاوى فو 
 الموقع االلكترونو

 فو اإلسممو/ الجامعة األردنيةالمركز ال قا
 

 8/9/2012 من، تأسيسه

المدرس فو دروس مسجد الجامعة 
 األردنية

 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية
 

2001 2016 

 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية مدرس دورات التموة واإلجازات 
 

2000 2016 

 4/10/2016 2001 جامعة األردنيةال إمام مسجد الجامعة األردنية
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  2016/2017 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية ر يس لجنة المسابقات 

  2014/2015 كلية الشريعة / الجامعة األردنية عضو لجنة البة الشعو  اإلسممية 

عضو لجنة امتحان اإلجازة  فو 

 القران الكريم 

 2016 2000 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية

عضو لجنة تحكيم المسابقة ال قافية 

 ومسابقة القران الكريم 

 2016 2005 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية

عضو لجنة التحكيم فو مسابقة 

 م(2016)مقرئ الجامعة األردنية 

 2016 2016 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية

عضو لجنة تحكيم مسابقة المزمار 

 األول ال،ابو

  2010 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية

عضو لجنة التحضير للمواد التو 
 ارحت خمل فصول العام الجامعو 

  2015/2016 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية

عضو لجنة المشاركة فو تاوير 
 الخاا التدريسية 

  2014 المركز ال قافو اإلسممو/ الجامعة األردنية

( + 1ة والتجويد )منسق مادة التمو
( + مادة 2مادة التموة والتجويد )

 (3التموة والتجويد )

  2015/2016 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية

( + 1منسق مادة التموة والتجويد )
( + مادة 2مادة التموة والتجويد )

 (3التموة والتجويد )

  2017/2018 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية

 
 

  آخر خمس سنوات علمية المنشورةاألبحاث ال

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 

دراسة فقهية -مغتصبة)أ ر االغتصا  فو أحكام زواج ال فادي سعود الجبور 
، 1، العدد 44، المجلد مجلة دراسات/الجامعة األردنيةمقارنة(، 
 م2017

تعال : )واتقوا هللا ال،ي تساءلون به  )قراءة حمزة فو قوله فادي سعود الجبور 
دراسة لغوية فقهية(، مجلة الشريعة والدراسات -واألرحام(

 م2016، سبتمبر 106اإلسممية/جامعة الكويت، العدد 
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دراسة فقهية مقارنة(، مجلة  -)أحق الناس بالصمة عل  الميت فادي سعود الجبور 
، 3، العدد 9جامعة القصيم العلمية للعلوم الشرعية، مجلد 

 م2016
 آمنة ارشيد العقيلي 

 فادي سعود الجبور

) التاور التقنو وأ ره عل  األسرة المسلمة المعاصرة (، مجلة 
 م2014، 5، العدد 29مؤتة للبحور والدراسات، المجلد 

) المشاركة الدعوية فو القنوات الفضا ية غير الدينية (، مجلة  فادي سعود الجبور 
 م2014، 1، العدد 41األردنية، مجلد دراسات/ الجامعة 

) دور فقه الموازنات فو مشاركة العلماء والدعاة فو القنوات  فادي سعود الجبور 
الفضا ية (، أجيز للمشاركة فيه فو مؤتمر ) فقه الموازنات 
ودوره فو الحياة المعاصرة ( ال،ي أقيم فو جامعة أم القرى فو 

اـ 29/10/1434-27ترةالمملكة العربية السعودية خمل الف
 م5/9/2013-3الموافق 

 فادي سعود الجبور 

 آمنة ارشيد العقيلي

)رفع  من استهم  الكهرباء بين الحكم الشرعو واالحتجاج 
الشعبو(، مقبول للنشر فو مجلة المنارة/جامعة آل البيت بتاريخ 

 م25/3/2015

 فادي سعود الجبور 

 آمنة ارشيد العقيلي

الوفاء  - و فو مواكبة المستجدات المعاصرة)دور الفقه االنتقا
(، مقبول للنشر فو مجلة جامعة بالشروا بين الزوجين أنمو،جا(

 -اـ2/9/1438القصيم العلمية للعلوم الشرعية بتاريخ 
 م28/5/2017

 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 مشاركةال نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

المؤتمر الدولو العاشر لتاريخ بمد  
الشام، مركز الو ا ق 

 والمخاواات، 

مشاركة فو  م2/4/2017الجامعة األردنية، 
 االفتتاح

الموسم ال قافو الرابع وال م ين  
مجمع  ، )اللغة العربية فو التعليم(

 اللغة العربية األردنو

مشاركة فو  م9/11/2016 – 8 عمان،
 االفتتاح

لمؤتمر الدولو ال الر للمالية ا 

، قسم والمصرفية اإلسممية

المصارف اإلسممية فو كلية 

 الشريعة 

 

 4/8-3الجامعة األردنية، عمان ،)
 م(2016/

مشاركة فو 
 االفتتاح

اليوم العلمو لكلية الشريعة بعنوان  
 )اإللحاد ما بين الموضة واالعتقاد( 

كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ 
 م26/4/2016

 حضور
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، ندوة )المخدرات بداية النهاية(  
الجامعة -المركز ال قافو اإلسممو
األردنية مع إدارة مكافحة 

 المخدرات والتزييف

الجامعة األردنية بتاريخ 
 م19/4/2016

 محاضر
 
 
 
محاضرة بعنوان )أ ر القرآن فو   

صحوة/ ، مركز التنش ة األجيال(
جمعية المحافظة عل  القرآن 

 الكريم

 محاضر م24/12/2016بتاريخ عمان 
 

المؤتمر الدولو )الخاا   
، آفاقه(-مضامينه-اإلسممو: واقعه

كلية الشريعة فو الجامعة األردنية 
  والمبادرة األردنية للبناء )زمزم( 

-24الجامعة األردنية بتاريخ 
 م25/11/2015

مشاركة فو 
 االفتتاح

دوة )تزوي  المغتصبات وأبعاده ن 
، الشرعية والقانونية واالجتماعية(

  راباة علماء األردن

الجامعة األردنية بتاريخ 
 م30/9/2015

مشاركة فو 
 االفتتاح

ندوة )يوم عرفة وأحكام العيد  
المركز ال قافو  ،واألضاحو(
 اإلسممو

 محاضر م21/9/2015 الجامعة األردنية
 

ابع ألبحار المؤتمر العربو الر 
الموابة والتفوق )الاال  فو 

 مدرسة المستقبل( 

آ   12-11الجامعة األردنية 
 م2015

مشاركة فو 
 االفتتاح

مشاركة فو  م22/4/2015عمان بتاريخ  المؤتمر العالمو الخامس للتمريض  
 االفتتاح

المؤتمر العلمو )علماء الشريعة  
ودورام فو نهضة األردن 

  األردن ، راباة علماءوبنا ه(

مشاركة فو  م16/4/2015-14بتاريخ 
 االفتتاح

المؤتمر الدولو )دور الوساية فو  
مواجهة اإلراا  وتحقيق 
 ،االستقرار والسلم العالمو(
 المنتدى العالمو للوساية

مشاركة فو  م18/3/2015عمان بتاريخ 
 االفتتاح

مهرجان )عمان تنتصر للقدس(  
 ال،ي عقدته كلية الشريعة/الجامعة

األردنية بالتعاون مع راباة علماء 
األردن واللجنة الملكية لشؤون 

 القدس ووزارة األوقاف

مشاركة فو  م27/11/2014عمان، 
 االفتتاح

مؤتمر )لغة الخاا  فو العصر  
الحدير: المشكلة والحل(، مجمع 

 اللغة العربية األردنو 

تشرين ال انو  21-20عمان 
 م2013

مشاركة فو 
 االفتتاح
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ق نادي أجيال السمم الدولية إام 
ظاارة العنف -وتحويل النزاعات

الامبو من خمل العمل مع ام  
الجامعة األردنية عل  مجموعة من 

 القيم 

مشاركة فو  م6/11/2013عمان بتاريخ 
 االفتتاح

مؤتمر ) فقه الموازنات ودوره فو  
 الحياة المعاصرة ( جامعة أم القرى 

ية خمل المملكة العربية السعود
م الموافق 5/9/2013-3الفترة 
 اـ27-29/10/1434

 إلقاء بحر

المؤتمر الدولو التاسع )الزراعة  
العهد  فو بمد الشام من، أواخر

م(، 1920البيزناو حت  عام 
  مركز الو ا ق والمخاواات 

الجامعة األردنية بتاريخ 
 م25/4/2012

مشاركة فو 
 االفتتاح

 قافات( مؤتمر )االستشراق:حوار ال  

 

-22الجامعة األردنية بتاريخ 
 م24/10/2002

مشاركة فو 
 االفتتاح

المشاركة فو ندوة )مفهوم  

اإلراا  فو نظر اإلسمم(، 

 المركز ال قافو اإلسممو 

 

الجامعة األردنية بتاريخ 
21/4/2002 

مشاركة فو 
 االفتتاح

 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 

 التاريخ

المستوى األول وال انو وال الر فو أحكام التموة  .1 

 والتجويد من وزارة األوقاف. 

1/1/1993 ،
1/5/1993 ،
21/8/2000 

 اإلجازة بالقراءة واإلقراء من وزارة األوقاف. .2 

 

14/10/2000 

 4/12/2000 اإلجازة والسند فو رواية حفص عن عاصم. .3 

الشاابية:  اإلجازة والسند فو القراءات العشر من اريق .4 

)رواية قالون عن نافع، رواية ورش عن نافع، قراءة ابن 

ك ير المكو، قراءة أبو عمرو البصري، قراءة ابن عامر 

الشامو، قراءة عاصم الكوفو، قراءة حمزة الكوفو، 

قراءة الكسا و الكوفو، قراءة أبو جعفر المدنو، قراءة 

1/1/2002 
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 يعقو  البصري، قراءة خلف العاشر(.

ة تدريبية بعنوان )رخصة الجامعة األردنية لقيادة دور .5 

 ( UJCDLالحاسو  

3/10/2004- 
16/12/2004. 

 16/5/2005 (.ICDLشهادة ) .6 

( 3شهادة اجتياز دورة فو اللغة االنجليزية )المستوى  .7 

 من المركز ال قافو األمريكو/ الجبيهة.

26/9/2008 

 5/6/2007 ة فو شهادة حصاد التميز للاال  من الجامعة األردني .8 

 م7/4/2016   (Resarch Gate)دورة فو شبكة تواصل الباح ين  .9 

 Google Scholar) ورشة عمل ) .10 

Citationلجودة التو عقداا مركز االعتماد وضمان ا

  بالتعاون مع مركز الحاسو  

 م.11/12/2014

الدورات التدريبية لتاوير أعضاء اي ة التدريس فو  .11 

 المواضيع التالية:

 اجات التعليم المستهدفة.نت •

 تصميم الخاا الدراسية. •

 االتجااات الحدي ة فو التدريس الجامعو. •

 تقويم تعلم الالبة وإعداد االختبارات. •

 قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة األردنية. •

 مي اق الجامعة األردنية لممارسات ضمان الجودة. •

18/1- 
 م22/1/2015

جامعة األردنية( التو ورشة )التعليم االلكترونو فو ال .12 

 عقداا مركز الكفاءات الحاسوبية 

 م4/1/2016

دورة )استخدام برنام  االمتحانات المحوسبة( التو  .13 

فو كلية المل   قدت فو مركز الكفاءة االلكترونيةع  

 عبدهللا ال انو لتكنولوجيا المعلومات 

 م2015تشرين أول 
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التو ع قدت فو  (، google scholar) دورة .14 

 ر حاسو  كلية الشريعةمختب

 م12/12/2014

دورة اللغة االنجليزية التو ع قدت فو مركز اللغات/  .15 

 الجامعة األردنية 

7/9/2014 – 
 م16/10/2014

ورشة )أنا أحدر بياناتو بنفسو(، مركز االعتماد  .16 

 وضمان الجودة

 

 
 

  األنشطة التدريسية

 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

   ✓ التموة االستدراكية 

   ✓ (1التموة والحفظ ) 

   ✓ (2التموة والحفظ ) 

   ✓ (3التموة والحفظ ) 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 

 التاريخ

 اآلن -2006 عمان -عضو راباة علماء األردن 

 2013/2014 عمان -عضو لجنة الدعوة واإلرشاد/ راباة علماء األردن 

   

   

 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 

مسابقة المل  محمد السادس  

الدولية فو حفظ القرآن الكريم 

صلت كاممً وترتيله وتفسيره وح

 عل  المركز ال انو.   

 2007 المملكة المغربية -وزارة األوقاف
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مسابقة الجامعات األردنية فو  

حفظ القرآن الكريم كاممً 

 وحصلت عل  المركز األول.

 2006 الجامعة الهاشمية

مسابقة المل  عبد العزيز الدولية  

فو حفظ القرآن الكريم كاممً 

وتفسير معانيه، وحصلت عل  

 بة الخامسة.المرت

 2003 المملكة العربية السعودية

المسابقة الهاشمية الدولية فو فرع  

حفظ القرآن الكريم كاممً، 

 وحصلت عل  المركز ال انو 

المملكة األردنية  -وزارة األوقاف
 الهاشمية

2003 

المسابقة الهاشمية الدولية فو فرع  

حفظ خمسة وعشرين جزءاً، 

 وحصلت عل  المركز ال انو

المملكة األردنية  -وزارة األوقاف
 الهاشمية

2002 

المسابقة الهاشمية الدولية فو  

حفظ خمسة عشر جزءاً، 

 وحصلت عل  المركز األول 

المملكة األردنية  -وزارة األوقاف
 الهاشمية

2001 

مسابقة حفظ القران الكريم كامم،  

 وحصلت عل  المركز األول.

ة المملكة األردني -جامعة آل البيت
 الهاشمية

2000 

 
 


