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 رحيل محمد محود غرايبة
  شارع نايف عرب الصفدي - ٢٨عمارة رقم 

  األردن -عمان  –ابونصير 
  Rohilegh@yahoo.com   البريد  اإللكتروني:

  795290596-962+  الهاتف:

  البيانات الشخصية: 

 م1957 -  يناير 18تاريخ الميالد: 
 عجلون -الهاشمية: مكان الوالدة

 متزوج الحالة االجتماعية:
  أردنيجنسية: ال

 :المؤهالت العلمية

  الفقه وأصوله - الشريعةكلية  – األردنيةجامعة ال  م١٩٩٥
 دكتوراه في الفقه وأصوله

  السياسة الشرعيةتخصص: 
  عنوان الرسال: الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة

 هصولوأالفقه  –كلية الشريعة  – األردنيةجامعة ال  م١٩٨٦
  ه والتشريعماجستير في الفق

  تخصص: السياسة الشرعية
  عنوان الرسالة: الجنسية في الشريعة اإلسالمية

  الفقه وأصوله –كلية الشريعة  –الجامعة األردنية   م١٩٨١
  بكالوريس في الشريعة اإلسالمية

  تخصص: الفقه والتشريع
  التقدير: جيد جدا

  :يةخبرة العملال

   األردن -عمان  – األردنية الجامعة   حتى اآلن - ٢٠١٤
  الفقه وأصوله –كلية الشريعة  – استاذ مساعد      

٢٠١٤ - ٢٠١٢  األردن -عمان  – جامعة العلوم اإلسالمية   
 الشريعة –كلية نوح للشريعة والقانون  – محاضر متفرغ

٢٠١٢ - ٢٠٠٧   األردن –عمان  –مركز األمة للدراسات واألبجاث  
  مدير المركز

 

٢٠٠٧ - ١٩٩٩    األردن –الزرقاء  –جامعة الزرقاء األهلية  
  الفقه وأصوله – الشريعةكلية  –أستاذ مساعد 

  

١٩٩٩ - ١٩٩٦   األردن -المفرق -جامعة آل البيت  
  الدراسات الفقهية –كلية الدراسات الفقهية والقانونية  –محاضر متفرغ 
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١٩٩٦ - ١٩٩٥    األردن –أربد  –جامعة أربد األهلية  
  القه واصوله –كلية الشريعة والقانون  -ساعدأستاذ م

  

١٩٩٥ – ١٩٩٠    األردن - السلط –جامعة البقاء التطبيقية  
  قسم الشريعة –كلية مجتمع السلط  -مدرس

  

  

  األبحاث المنشورة 

 مسألة الحرية في النظام السياسي اإلسالمي (مجلة إسالمية المعرفة). -١

 مي).لفكر اإلساللردني (المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية / المعهد العالمي أثر الفقه اإلسالمي في القانون المدني األ -٢

 جريان القياس في الحدود والكفارات وأثره في الفروع الفقهية، (مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، االردن) -٣

 الجامعة األردنية).(مجلة دراسات من خالل كتابه أدب الدين والدنيا  اإلمام الماوردي عندقواعد اإلصالح  -٤

 (علوم الشريعة والقانون). األردني دراسة مقارنة الصياغة التشريعية لقانون األحوال الشخصية -٥

 

  األبحاث المقبولة للنشر 

 التعارض الظاهري بين القرآن والسنة (مجلة المنارة للبحوث والدراسات) -١

 )د الشرعية (مجلة الشريعة والقانون، االماراتالمواصفات والمقاييس مشروعيتها وأثرها في المحافظة على المقاص -٢

  

 

 

 منشورةالكتب ال 

 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية. -

 الجنسية والمواطنة في اإلسالم. -

 تطورات المشهد الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن. -

 الثقافة اإلسالمية. -

 األنظمة اإلسالمية. -

 دراسات في التفسير. -

 سات في الحديث النبوي.درا -

 دراسات في العقيدة اإلسالمية -

 

  الندوات والمؤتمرات   •
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ندق الند ف – ٢٠١٤آب / أغسطس  ٢٤ -مشارك ومتحدث في  ورشة "قضايا المرأة واألقليات في خطاب الحركات اإلسالمية" في   -
  مارك. "مركز القدس للدراسات.

 ٢٧ن الفترة م األردن  في –ورقة بحثية في مؤتمر اإلسالميون والحكم .... قراءات في خمس تجارب" الذي عقد في عمان مشارك ب  -
  عمان. "مركز القدس للدراسات". –.. في فندق الند مارك  ٢٠١٤كانون أول / ديسمبر  ٢٩ -

ركز . "م٢/٨/٢٠١٥-١في فندق جينيفا يومي  ورقة بحثية مؤتمر "نحو خطاب إسالمي ديمقراطي مدني"  والذي عقدمشارك ب -
  القدس للدراسات.

من شهر  ٣١- ٢٩ سيناريوهات المرحلة المقبلة" الذي عقد في  –ورقة بحثية في مؤتمر "األردن في بيئة إقليمية متغيرة مشارك ب -
  عمان." مركز القدس للدراسات".-في فندق الرويال ٢٠١٥آب/ 

 ١٤-١٣، يومي رية االعتقاد والضمير في التشريعات والشرائع الذي نظمه مركز القدس للدراساتورقة بحثية في مؤتمر حمشارك ب -
  .٢٠١٦فبراير 

الحسين"   لثاني بناورقة بحثية في المؤتمر الدولي األول والموسوم "الدولة المدنية في فكر جاللة الملك عبد هللا مشارك بورقة  -
  .٩/٥/٢٠١٧إلى  ٨والذي عقد في جامعة البتراء من 

  .دولة المدنية في الفكر اإلسالمي محاضر في منتدى شومان حول مفهوم ال -

  .محاضر في جمعية سند للفكر الشبابي حول الدولة المدنية ورؤية مبادرة زمزم -

  ٣/٢٠١٤/ ٢٦ ا منتدى العصرية بتاريخ محاضر في ندوة حول الدولة المدنية في الفكر اإلسالمي التي نظمه -

  ٢٥/٢/٢٠١٤ي الندوة التي نظمها نادي كفر خل الرياضي حول مفهوم الدولة المدنية في الفكر اإلسالمي محاضر ف -

  ٢٣/١١/٢٠١٥ريخ محاضر ومشارك في مؤتمر الخطاب اإلسالمي الذي نظمته الجامعة األردنية والمبادرة األردنية للبناء زمزم بتا -
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 العمل المجتمعي

 "زمزم" حالياً.أمين عام حزب المؤتمر الوطني  -

  .١٩٩٠عضو مؤسس في جمعية المحافظة على القرآن الكريم عام  -

  .١٩٩٠عضو مؤسس في جمعية الهالل األخضر عام  -

 المنسق العام للمبادرة األردنية للبناء "زمزم". -

  .٢٠٠٩أطلق مبادرة الملكية الدستورية عام  -

  في الجمعية األردنية للتمكين المجتمعي. مؤسس عضو -

وحتى  ٢٠١٣ندوة ومحاضرة  فكرية منذ عام  ٢٠٠مدير عام مركز زمزم للدراسات السياسية والذي أشرف على عقد أكثر من   -
  اآلن.

  التمكين الديمقراطي. األردنية جمعيةالرئيس  -

  عضو مؤسس في الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان. -

  .٢٠١٠الى  ٢٠٠٤كاتب مقال أسبوعي في جريدة الرأي األردنية من عام  -

  .٢٠١٣الى  ٢٠١٠كاتب مقال يومي في جريدة العرب اليوم األردنية من عام  -

  حتى االن. ٢٠١٣كاتب مقال يومي في جريدة الدستور األردنية من عام  -

  رئيس لجنة الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية لألسرة والمنبثقة عن المجلس الوطني لشؤون األسرة. -

    

  


