
 بسم هللا الرحمن الرحيم
  السيرة الذاتية

 عبدالرحمن ابراهيم عبدالحليم زيد الكيالني :   االسـم
  الجنسية :األردنية.

  كلية الشريعة بالجامعة األردنيةعميد العمل والوظيفة : 
  األردن   –عمان  –الجامعة األردنية  –كلية الشريعة  –العنوان :قسم الفقه وأصوله 

  ٠٠٩٦٢٧٩٩٩٩١٠١٠تلفون الجوال: 
   gotorahmannn@hotmail.comالبريد االلكتروني:

 a.alkilani@ju.edu.jo  

  المؤهالت العلمية :
  ،تقدير ممتاز –م ١٩٩٦دكتوراه في الفقه وأصوله/الجامعة األردنية ، 

 عنوان الرسالة : قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي.

  ،تقدير ممتاز. –م ١٩٩٣ماجستير في الفقه وأصوله/الجامعة األردنية  

 عنوان الرسالة : العام وتخصيصه بين اإلمام الشاطبي واألصوليين.

  تقدير ممتاز. –الجامعة األردنية  –بكالوريوس في الفقه وأصوله/كلية الشريعة 

 

  .: أستاذ العلميـةالرتبة 

  الخبرة العلمية:
  . كلية الشريعة، الجامعة األردنيةأستاذ بقسم الفقه وأصوله،  . ١
 مشروع معلمة القواعد الفقهية واألصولية .  -خبير بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي   . ٢
 .... (هيئة حكومية) -٢٠١٣عضو هيئة الرقابة الشرعية المركزية للصكوك اإلسالمية  . ٣
 - ٥/٢٠١٥-١مجموعة البركة /–الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني عضو هيئة  . ٤
 - المملكة العربية السعودية  - خصية في مشروع  تقنين األحوال الش-عضو  . ٥

 األبحاث العلمية المحكمة :
–مركز مقاصد الشريعة  –مقاصد القرآن الكريم وأثرها في بناء المشترك اإلنساني  . ١

 م ٢٠١٧-لندن 
مجلة دراسات، الجامعة -في بناء المجتمع المدني، بحث محكم  دورهوفرض الكفاية  . ٢

م، ١٩٩٨)، كانون األول ٢، علوم الشريعة والقانون، العدد (٢٥األردنية، المجلد 
 هـ.١٤١٩رمضان 

 
مجلة الشريعة -تطبيقات معاصرة للمصالح المرسلة في المجال األسري، بحث محكم  . ٣

  م. ٢٠٠٦سابع والعشرون، والقانون، جامعة اإلمارات، العدد ال
  م. ٢٠١١دراسة تحليلية، جامعة مؤتة، –رتبة التحسينات عند األصوليين وتطبيقاتها الفقهية . ٤

  
مجلة –التمييز بين العمالء في المصارف اإلسالمية : حقيقته وضوابطه وأحكامه  . ٥

  . ٢٠١٦ –دراسات الجامعة األردنية 
بحث باالشتراك –المالية اإلسالمية حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات  . ٦

 م ٢٠١٥-جامعة الكويت –مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية –
القواعد الفقهية الخاصة بالشروط المقترنة بالعقود ./ معلمة القواعد الفقهية  . ٧



  ٢٠١٣ - منشور ومحكم 
  

التشريعية وأثرها على أنشطة البنوك والمؤسسات الماليةاإلسالمية(   ةالبيئ : . ٨
 .٢٢٠١-٦ - عمان –مؤتمر المصارف اإلسالمية -ألردن نموذجاً)ا

مجلة الشريعة –تحقيق المناط عند األصوليين وأثره في اختالف الفقهاء  . ٩
 .٢٠٠٤ /٩- ٥٨جامعة الكويت  عدد -بحث محكم –والدراسات اإلسالمية 

حجية القاعدة الفقهية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الرابع عشر،بحث  . ١٠
 م.١٩٩٩العدد األول،  -محكم 

مجلة  -االستحسان وتطبيقاته في بعض القضايا الطبية المعاصرة،بحث محكم  . ١١
 م.٢٠٠١، ٨، عدد ١٥مؤتة البحوث والدراسات، المجلد 

تطبيقاته، المجلة األردنية –حجيته –التطبيق المقاصدي لألحكام الشرعية حقيقته  . ١٢
 .٢٠٠٨آل البيت، جامعة  - في الدراسات  اإلسالمية،بحث محكم 

تخصيص اللفظ العام بعلّة حكمه المستنبطة حقيقته حجيته ضوابطه وتطبيقاته،  . ١٣
 م.٢٠٠٢، ١، عدد١٦بحث محكم مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد  

مجلة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة -الشروط المقترنة بعقد النكاح،  ، بحث محكم  . ١٤
 م.٣/٢٠٠٣بغداد، 

جامعة –بحث محكم –خالف القياس فغيره عليه ال يقاس  قاعدة ما ثبت على . ١٥
 م.٢٠٠٦- منشور في مجلة جامعة الشارقة  –الشارقة 

المجلة األردنية -القرينة الحالية وأثرها في تبين علة الحكم الشرعي، بحث محكم  . ١٦
 م.٢٠٠٧في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، 

  ٢٠١٣-عد الفقهية معلمة القوا–قواعد الوسائل / منشور ومحكم  . ١٧

 :الكتب المنشورة
ً ودراسة وتحليالً، طبع ضمن سلسلة  . ١ قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي عرضا

هـ، ١٤٢١، دار الفكر،٣٥الرسائل الجامعية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، رقم 
  م.٢٠٠٠

المناهـج ثقافة المسلم وتحديات العصر، باالشتراك مـع مجموعـة من المدرسين، دار  . ٢
 م،  مقرر على طلبة جامعة العلوم التطبيقية.٢٠٠٠، عمان، 

محاضرات في نظام اإلسالم، باالشتراك مع مجموعة من المدرسين، جامعة الشارقة،  . ٣
 م، مقرر على طلبة جامعة الشارقة.٢٠٠٦

  المؤتمرات والندوات:
الورقة المقدمة م  :  ٢٠١٥-٤-٣/٥مؤتمر فقه العصر / التجديد الفقهي والديني/ مسقط  . ١

  :نظرية االستحسان عند األصوليين وإمكانية التجديد .
مؤتمر رابطة علماء األردن األول بعنوان : علماء الشريعة ودروهم في نهضة األردن  . ٢

م الورقة المقدمة : دور علماء الشريعة في القوانين  ٢٠١٥ /١٥/٤-١٤وبنائه / 
 األردنية :القانون المدني نموذجا .

بعنوان : المشترك اإلنساني  ٢٠١٤-٩/٤-٦مسقط عمان –رة األوقاف مؤتمر وزا . ٣
والمصالح الورقة المقدمة : فقه المشترك اإلنساني عند المالكية ( القرافي والشاطبي 

 نموذجا )
/ لغة الخطاب المشكلة والحل  ٢١/١١/٢٠١٣-٢٠مجمع اللغة العربية األردني –مؤتمر  . ٤

 للغة الخطاب الدعوي .، الورقة المقدمة : الخصائص العامة 
م عنوان الورقة ٢٠١٣-٧-٢٦ –المجلس التاسع والستون –المجالس العلمية الهاشمية  . ٥

 _( الحركة العلمية في عصر التابعين )
التشريعية وأثرها على أنشطة   البيئة مؤتمر التمويل اإلسالمي، عمان، الورقة المقدمة . ٦

 .٦-٢٠١٢نموذجاً) البنوك والمؤسسات الماليةاإلسالمية( األردن 
ندوة حول قانون صكوك التمويل اإلسالمي األردني،  بالتعاون مع جمعية البنوك األردنية  . ٧

 ٢٠١٢-٧، الورقة المقدمة : قانون صكوك التمويل اإلسالمي األردني: ما له وما عليه.



الفتوى وعالقتها –الورقة المقدمة  ٢٠١٢-١٢-٢٠-الواقع والتطلعات –الفتوى في األردن  . ٨
 مقاصد الشريعة اإلسالمية .ب

- ٣مؤتمر فقه االنتماء، الجامعة األردنية، بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  . ٩
 م.٢٠١١

ارقة  . ١٠ ة الش ال، جامع ع واآلم ر :الواق ر الحاض ي العص رعي ف اء الش دوة القض ن
 ، الورقة المقدمة "تقنين الفقه اإلسالمي في األردن الواقع واآلفاق.٤/٢٠٠٦

دو . ١١ ان ن ة الفرق دن، مؤسس ق ، لن االت التطبي نهج ومج ايا الم ي قض ات ف ة دراس
المي، راث اإلس ولية ٤/٢٠٠٥-١للت ة واألص د الفقهي ة :القواع ة المقدم ، الورق

 وعالقتها بمقاصد الشريعة اإلسالمية.

ر،  . ١٢ ا، مص ة المني المية، جامع وم  اإلس ي العل د ف اهج التجدي ؤتمر من  ٢٠٠٥م
 د في التطبيق وأثره في تجديد مناهج الفقه اإلسالمي.الورقة المقدمة : االجتها

باب  . ١٣ الق، األس اهرة الط ؤتمر ظ ار –م ارقة، –اآلث ة الش الج،  جامع الع
اهرة ٢٢/٤/٢٠٠٤ دي لظ ي التص ع ف ات المجتم ة: دور مؤسس ة المقدم ، الورق

 الطالق.

اض،  . ١٤ ي عي مؤتمر "مقاصد الشريعة وعالقتها بالعلوم الشرعية"، جامعة القاض
د ٢٣/٢/٢٠٠١-١٩ني مالّل، المغرب، مدينة ب ر المقاص ة :أث ة المقدم م،  الورق

 الجزئية في فهم نصوص السنة النبوية".

ة،  . ١٥ اء األهلي ة الزرق ها، جامع رق تدريس ة وط نة النبوي ؤتمر الس -٢٥م
ي ٢٨/١٢/٢٠٠١ ريع ف ة التش ر حكم ي أث ة ف م، الورقة المقدمة: دراسة تطبيقي

 فهم نصوص السنة النبوية

 ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة:اإلشراف 

 أشرفت وشاركت في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة ، منها:

 علم أصول الفقه وعالقته بمقاصد الشريعة اإلسالمية، جامعة مؤتة. . ١
القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب رد المحتار على الدر المختار،  . ٢

 مؤتة. باب العبادات، جامعة
أثر خفاء األلفاظ في اختالف الفقهاء دراسة تطبيقية من كتاب بداية المجتهد  . ٣

 البن رشد، جامعة مؤتة.
قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما وتطبيقاتها الطبية  . ٤

 المعاصرة، جامعة مؤتة.
 ة مؤتة.صالحية ولي األمر في تقييد المباح في قضايا األحوال الشخصية، جامع . ٥
االستدالل باالستحسان األصولي وتطبيقاته في صيغ االستثمار اإلسالمية  . ٦

 .2011المعاصرة، رسالة دكتوراة الجامعة األردنية، 
كلية –الجامعة األردنية –بيان الضرورة عند األصوليين دراسة تاصيلية تطبيقية  . ٧

 . ٢٠١٢-الشريعة 
دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة –الكليات التشريعية واثرها في االجتهاد والفتوى  . ٨

 .٢٠١٢كلية الشريعة –الجامعة األردنية 
قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض وتطبيقاتها  . ٩

  ٢٠١١كلية الشريعة المعاصرة .–الجامعة األردنية 
 م ٢٠١٣-التمييز بين العمالء في المصارف اإلسالمية الجامعة األردنية  . ١٠
 م م٢٠١٣- لمانع عند األصوليين قواعد ا . ١١

 

 الخبرات اإلدارية :

 م ٢٠١٧ /٩ /١عميد كلية الشريعة الجامعة األردنية من  . ١

 م ٢٠١٧ /٩ /٩م حتى اآلن  م ٢٠١٥ /٤ /١رئيس رابطة علماء األردن من  . ٢



  .٣١/٨/١٩٩٩-١/٧/١٩٩٨ جامعة مؤتة :-مساعد عميد كلية اآلداب . ٣

 م.٣١/٨/٢٠٠٠-١/٩/١٩٩٩مساعد عميد كلية الشريعة:  . ٤

 م.٣/٨/٢٠٠١-١/٩/٢٠٠٠رئيس قسم الفقه وأصوله:  . ٥

 

  النشاطات اإلعالمية والدعوية :
  األردن -وزارة األوقاف– - خطيب ومدرس الجمعة  . ١

 المشاركة في العديد من البرامج اإلعالمية منها 

برنامج مباشر يوم –إعداد وتقديم برنامج وصايا من نور : التلفزيون األردني  . ٢
 الجمعة .

قناة دبي الفضائية، في العديد من  - ضيف البرنامج االقتصادي الضاربون في األرض . ٣
الحلقات منها: أحكام المال الحرام، البيوع المنهي عنها بين األمس واليوم، الزيادة 

 المشروطة في العقد بين الربا وبيوع التقسيط، ...الخ.

ة  في حلقة هيئات الرقابة الشرعية، األردني star 7ضيف البرنامج االقتصادي بقناة  . ٤
 الواقع واآلمال .

المشاركة في برامج إعالمية متنوعة على قناة الشارقة الفضائية، فقه الصيام،  . ٥
 االسرة السعيدة ، الذكر والذاكرون، ...الخ.

 ضيف حلقات حوارية في برامج دينية مختلفة، التلفزيون األردني واإلذاعة األردنية. . ٦

سبوعي من إذاعة صوت الكرك، بعنوان مع المصطفى صلى هللا عليه تقديم برنامج أ . ٧
 م ٢٠١٠-٢٠٠٩ وسلم.

 
 


