
  المعلومات الشخصية :
  السرطاوي :  محمود علي عمر مصلح   االسم

  :  أردني   الجنسية 
  ( سرطة ) ١٩٤٣:    تاريخ ومكان الوالدة 

  :  اإلسالم   الديانة 
  :  متزوج   الحالة االجتماعية 

   عضو هيئة تدريس / كلية الشريعة / الجامعة االردنية :   العمل الحالي 
   / عّمان ، األردن . : كلية الشريعة / الجامعة األردنية  العنوان الدائم 
  :  عمان / األردن   الدائممكان اإلقامة 

  ٠٠٩٦٢  / ٧٧٧٤٩٨٢٥٥   هاتف نقّال 
  ٠٠٩٦٢٦/  ٥١٥٤١٢٨:   تلفاكس

  / عّمان ، األردن . : كلية الشريعة / الجامعة األردنية  العنوان الحالي  
    

  : المؤهل العلمي
  ة األوائل .وكان ترتيبه فيها من العشر ٦٢/٦٣الثانوية العامة األزهرية المعادلة لعام  
  بتقدير جيد . ١٩٦٧بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة األزهر عام 
 اً جيد جد تقديربمعهد العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة دبلوم الدراسات اإلسالمية من ال

.  
  بتقدير جيد جداً . ١٩٧٢ماجستير الفقه المقارن من جامعة األزهر عام  
  ي فقهفدكتوراه في الفقه المقارن وموضوعها :  اإلمام أبو إبراهيم المزني وأثره 

بع مع التوصية بط/ مرتبة الشرف األولى  ١٩٧٦الشافعية ) من جامعة األزهر عام 
  الرسالة .

  الجامعة األردنية . /المقارنالدرجة العلمية :  أستاذ في الفقه 
  

  التي يقوم بها حاليا :األعمال 
  
  أستاذ في قسم الفقه و أصوله. -١
 عضو لجنة الدراسات العليا في القسم. -٢
ة و عضو فريق اإلشراف التربوي على كتب التربية اإلسالمية بوزارة التربي -٣

 م.التعلي
 عضو مجلس أمناء جامعة البتراء. -٤
لسمو اعمان، برئاسة صاحب  /عضو مجلس أمناء المعهد الملكي لمقارنة األديان -٥

 الملكي األمير الحسن بن طالل حفظه هللا و رعاه.
 آل البيت. /عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية -٦



 الجامعة األردنية. /عضو هيئة تحرير مجلة دراسات -٧
  

  : األعمال األكاديمية والرتبة في الجامعة األردنية 
  ١/١١/٦٨-١/٨/٦٨عمل واعظاً في األوقاف للفترة 
  ١/٦/٧١-١/١١/٦٨عمل مدرساً في المملكة العربية السعودية من 
  ١/٩/٧٤-١/٩/٧٢عمل مدرساً في المدرسة اإلسالمية الثانوية من 
  فمحاضراً مت علي مصلح السرطاويعين الدكتور محمود ً تاريخ ي كلية الشريعة بفرغا

١١/١٠/٧٦  ً  بعد حصوله على درجة الدكتوراة في الفقه المقارن حيث كان متفرغا
   للدراسة في مرحلة الماجستير و مرحلة الدكتوراة.

  ٤/٧/١٩٧٧بتاريخ  أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة بالجامعة األردنيةُعين   
  ٢٠/١٢/٨٤رقي إلى رتبة أستاذ مشارك بتاريخ ، 
  لقسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة بالجامعة األردنية في ً إلى  ٦/٩/٨٧عين رئيسا

١/٩/٨٩ .  
 ٦/٨/١٩٩٥بتاريخ  في الجامعة األردنية رقي إلى رتبة أستاذ   .  
  بأعمال عميد كلية الشريعة بالجامعة األردنية منذ ً ى حت ٤/٩٣/ ٢٧عين قائما

١٣/١٠/١٩٩٥ . 
 وإلى ٩٥ /١٤/١٠اعتباراً من بالجامعة األردنية يعة عين عميداً لكلية الشر 

٢٥/٨/١٩٩٩. 
 ت لكلياكلف بالقيام بأعمال األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة األردنية لشئون ا

 اإلنسانية مرات عدة.
 

  األعمال األكاديمية في الجامعات العربية.
  

ً بأثم في الجامعة اإلسالمية بغزة  أستاذاً مساعداً عمل  - يعة ية الشرعمال عميد كلقائما
  .١٩٨٣/١٩٨٤/ غزة عام  و عضواً في مجلس الرئاسة للجامعة بالجامعة اإلسالمية

ً عمل  -  . ١/٩/٩١إلى  ١/٩/٩٠ً◌ في جامعة اليرموك من أستاذاً مشاركا
 .١/٢/٢٠٠٠إلى  ١/٩/٩٩في جامعة اليرموك من  أستاذاً عمل  -
 ٢٤/٨/٢٠٠٠إلى  ١/٢/٢٠٠٠عمل أستاذاً زائراً في جامعة الشارقة من  -
ة الشارق جامعةعمل أستاذاً ورئيساً لقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ب -

 . ١/٩/٢٠٠٣إلى  ٢٥/٨/٢٠٠٠من 
  

 سابقاً: تشارات وعضوية اللجان اإلستشاريةاإلس
  
 م.٢٠٠٥عضو لجنة التحكيم في جائزة الملك فيصل بن عبد العزيز الدولية عام  -
 م.٢٠٠٢دبي  /حكيم في جائزة عويس الدولية عضو لجنة الت -
 مجلة دراسات في الجامعة االردنية سابقاً.عضو هيئة تحرير  -
 عصو هيئة تحرير المجلة األردنية للدراسات االسالمية / جامعة آل البيت. -
ليم التع عضو لجنة العلوم القانونية والشرعية لتحديث معايير االعتماد الخاص/ وزارة -

 دن.العالي في األر
 ألردن.ام في عضو لجنة االطار العام لمناهج التربية االسالمية / وزارة التربية والتعلي -
 عضو اللجنة األكاديمية في مكتب ارتباط الجامعة االسالمية في غزة.  -
رات بدولة االما و وضع مذكرته التوضيحية عضو لجنة صياغة قانون األحوال الشخصية -

ً مشكلة بقراالعربية المتحدة و ال  .ر من معالي وزير العدل و المعمول به حاليا



 النافذ. ع قانون األحوال الشخصية األردنيشارك في إعداد مشرو -
لطان ة السعضو لجنة خبراء التقويم الخارجي لكلية العلوم اإلسالمية والتربوية بجامع -

 .٩٧قابوس لسنة 
مارات لة االالعين بدوعضو لجنة خبراء التقويم الخارجي لكلية الشريعة والقانون بجامعة  -

 . ٩٨العربية المتحدة سنة 
، مانة / عيعة في جامعة جرش األهليلكلية الشر الدولي رئيس لجنة االعتماد األكاديمي -

 األردن.
لعربية ابدولة اإلمارات  /عضو لجنة اإلعتماد األولى لكلية األم و العلوم األسرية -

٧/٣/٢٠٠٣-٣/٣/٢٠٠٠٨. 
 ١٩٩٩ج القضاء الشرعي في المعهد القضائي بدبي عام عضو لجنة خبراء تأسيس برنام -

  و وضع خطته الدراسية.
  عمان  /عضو الفريق الوطني المشرف على مناهج التربية اإلسـالمية بوزارة التربية  -
 /نسانية واإل عضو اللجنة المتخصصة لمعادلة الشهادات الجامعية العليا للعلوم االجتماعية -

 ردن.األ /التعليم العالي  وزارة
 .٢٠٠٧- ٢٠٠٦عضو لجنة اإلعتماد األكاديمي لكلية الشريعة في جامعة جرش لعام  -
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥عضو لجنة اإلعتماد األكاديمي لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء األهلية -
 وزارة التعليم ٢٠٠٥- ٢٠٠٤عضو لجنة التحكيم للبحث المتميز في علوم الشريعة  -

 عمان. /العالي
م وزارة التعلي ٢٠٠٧- ٢٠٠٦للبحث المتميز في علوم الشريعة رئيس لجنة التحكيم  -

 عمان. /العالي
  سنوات. ١٠فتاء بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة تزيد على عضو مجلس اإل -
  .١٩٩٧واإلرشاد بوزارة األوقاف / عمان عضو مجلس الوعظ  -
  .٩٩- ٩٧اإلسالمية بوزارة األوقاف /عمان ن والمقدساتؤوضو المجلس األعلى للشع -
 .٩٨- ٩٣ر مجلة الجامعة اإلسالمية / غزة عضو هيئة تحري -
  إلى اآلن. ٩٣الجامعة اإلسالمية / غزة ب اللجنة األكايديميةعضو  -
  لمدة عام واحد.حرير مجلة جامعة البلقاء / عمان عضو هيئة ت -
  ان . عضو هيئة تحرير مجلة هدى اإلسالم / وزارة األوقاف بعمّ  -
  سابقاً ./ الجامعة األردنية  لمدة سنتين  عضو هيئة تحرير مجلة دراسات -
  سيس عضو مجلس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة اليرموك وهي تحت التأ -
  .٩٦-٩٤كلية الدعوة وأصول الدين / عمان عضو مجلس أمناء  -
  عضو لجنة المناهج تخصص التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة . -
سيس ند تأعة والقانونية في جامعة آل البيت الدراسات الفقهي عضو لجنة المناهج لكلية -

 الجامعة.
 /لشريعةلية ارئيس مجلس المركز الثقافي اإلسالمي طيلة الفترة التي عين فيها عميداً لك -

 الجامعة االردنية .
  . ١٩٩٥لمركز الثقافي اإلسالمي / الجامعة األردنية سنة امدير  -
 ية الشريعة / الجامعة األردنية .عضو لجنة الدراسات العليا في كل -
 .٢٠٠٣إلى  ٩٨من  عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك العربي اإلسالمي الدولي /عمان -
 ٢٠٠٣إلى  ٩٧من عضو هيئة الرقابة الشرعية بشركة التأمين اإلسالمية /عمان  -
 .٨٩- ٨٧رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه و أصوله  -
 م.١٩٩٩-٩٣ا في كلية الشريعة بحكم وظيفته من رئيس لجنة الدراسات العلي -
ى ية علعضو في اللجان المشكلة من القسم الذي يعمل فيه و أهمها لجنة الخطة الدراس -

  مستوى القسم و الكلية، و عضو مجلس كلية الشريعة لمرات عدة.



  
  

  اإلنتاج العلمـي :
  أوالً : األبحاث العلمية 

  عة اإلسالمية والقانون الوضعي .المسؤولية المدنية للطبيب بين الشري -١
  . ١٩٨٢مجلة دراسات :  العلوم اإلنسانية :  المجلد التاسع / العدد األول 

لثاني المجلد مجلة دراسات / العلوم اإلنسانية / ا حكم التشريح في الشريعة اإلسالمية . -٢
 . ١٩٨٥عشر / العدد الثالث 

 /١٢مجلد /العلوم اإلنسانية /اساتمجلة در /حكم جراجة التجميل في الشريعة اإلسالمية -٣
  .١٩٨٥العدد 

  حكم زرع األعضاء في الشريعة اإلسالمية . -٤
  . ١٩٨٤مجلة دراسات / العلوم اإلنسانية / المجلد الحادي عشر / العدد الثالث 

  الدفاع الشرعي العام . -٥
  . ١٩٨٩مجلة دراسات / العلوم اإلنسانية / المجلد السادس عشر / العدد العاشر

  الشرعي الخاص . الدفاع -٦
  . ١٩٨٩مجلة دراسات / العلوم اإلنسانية / المجلد السادس عشر / العدد العاشر 

  أثر العود في تشديد عقوبتي حد الشرب والسرقة . -٧
  . ١٩٩٣مجلة دراسات / العلوم اإلنسانية / المجلد العشرون (أ) ملحق  

ء على عقوبات وقبل اإلمضا بعد الحكم –إذا كان سبباً أو شرطاً أو مانعاً  –حكم الطارئ  -٨
  الحدود 

  . ١٩٩١مجلة دراسات / المجلد الثامن عشر (أ) / العدد الرابع 
  تنظيم النسل في الشريعة اإلسالمية . -٩

  .١٩٨٩،  ١مجلة دراسات وأبحاث في القضايا السكانية ، ط 
تحدة دوق األمم المـة وصنـل الدوليـطبعته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العم

  شاطات السكانية للن
  دي .احجية االعتراف الالإر -١٠

ي مجلة فو طبع  ١٩٨٢سنة سات األمنية والتدريب / الرياض مجلة المركز العربي للدرا
   المركز.

 مان /قيمة العمل في نظر الدين اإلسالمي / المؤتمر الوطني لمواجهة البطالة / ع -١١
١٩٨٨.  

  /عاصر ي الحديث واإلسالمي المالعالقة بين المؤسسات واألفراد من المنظور اإلدار -١٢
هد ين معبدوة الموارد البشرية في المؤسسات التمويلية / عمان المنعقدة بالتعاون ـن

بجدة  /نمية الدراسات المصرفية والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للت
١٩٩٨ .  

ات مؤسسشرية في التعاليم اإلسالم في االختيار والتوظيف / ندوة إدارة الموارد الب -١٣
المي اإلس التمويلية / عمان المنعقدة بالتعاون بين معهد الدراسات المصرفية والمعهد

  . ١٩٩٨للبحوث والتدريب /  البنك اإلسالمي للتنمية بجدة 
 حكم نقل الدم في الشريعة اإلسالمية  منشور. -١٤
التحكيم وصالحيات الحكم / مؤتمر التحكيم في الشرعية اإلسالمية دبي  نطاق -١٥

 م .٢٧/١٠/٢٠٠١
، طبع في أعمال مؤتمر ٢٠٠٢عالقة المصارف اإلسالمية بالبنوك المركزية ،  -١٦

 المستجدات الفقهية في جامعة الشارقة.



ة جموعلم ٢٨الندوة  /ضوابط إجارة الخدمات و تطبيقات اإلجارة الموصوفة في الذمة -١٧
 .١٧/٩/٢٠٠٧- ١٦البركة لإلقتصاد اإلسالمي، جدة، 

كز موقف الشريعة اإلسالمية من إستعمال الوسائل العلمية في تعذيب المتهم، مر -١٨
التعاون نية بالدراسات اإلسالمية و البحوث اإلسالمية بجامعة ثابت العربية للعلوم األم

  .٢٥/٤/٢٠٠٧-٢٣عمان  /من مديرية األمن العام بالمملكة األردنية
  

  شرح قانون األحول الشخصية األردني :  عقد الزواج وآثاره . . ١
 –الفكر  ) الطبعة الثانية مكتبة دار ١٩٨١ –عمان  –الطبعة األولى ( مطبعة العدوي 

  ) . ١٩٩٦عمان 
ه طبع بة عليالزواج واآلثار المترتشرح قانون األحوال الشخصية األردني :  انحالل عقد  . ٢

ير بعد إعادة و قد تم جمع الكتابين في مجلد كب .١٩٩٥بدعم من الجامعة األردنية ،  عام 
 التنقيح.

عم من ، طبع بد ٢٠٠٣،  ١التحكيم في الشريعة اإلسالمية : دراسة مقارنة ، ط . ٣
 الجامعة األردنية .

 ٩٨ ١ط فتوحة .)  / طبعة جامعة القدس الم١األحوال الشخصية ( . ٤
و ه، و  ٢٠٠٧عمان  /دار الفكر /قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية . ٥

 مجموعة من األبحاث التي تم نشرها في مجلة الدراسات.
 .٢٠٠٨عمان  /فقه اإلحوال الشخصية، دار الفكر . ٦
 .٢٠٠٠جامعة القدس المفتوحة  /الوصايا و المواريث و األحوال الشخصية . ٧
 عمان. /المية (األسس  و المحاضن) تحت الطبع، دار الفكرالتربية اإلس . ٨
 عمان. /عقوبات الحدود (زواجر و جوابر)، تحت الطبع، دار الفكر . ٩

 .٢٠٠٨فقه األحوال الشخصية ،دار الفكر، عام  . ١٠
 .٢٠٠٦المعامالت و صيغ اإلستثمار اإلسالمية، مذكرة مطبوعة عام  . ١١

 
 
دنية الشخصية / باالشتراك مع آخرين ،  طبعة وزارة األوقاف األراألحوال   . ١

١٩٩٠.  
  م . ١٩٩٧نظام اإلسالم / باالشتراك مع آخرين طبعة دار الفكر / عمان  . ٢
،   ١) مع آخرين . جامعة القدس المفتوحة ،  ط ١تأليف كتاب فقه عبادات ( . ٣

١٩٩٣   
 .١٩٩٣مفتوحة ، ) مع آخرين . جامعة القدس ال٢تأليف كتاب فقه عبادات ( . ٤
 



  
رية المشاركة في تأليف كتاب التربية اإلسالمية للصف الخامس . نشر المدي . ١

  م . ١٩٩١،  ١العامة للمناهج وتقنيات التعليم ،  ط 
ية المدير المشاركة في تأليف كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس . نشر . ٢

  م . ١٩٩٢،  ١العامة للمناهج وتقنيات التعليم ،  ط 
لعامة ية االمشاركة في تأليف كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع. نشر المدير . ٣

  م . ١٩٩٣،  ١للمناهج وتقنيات التعليم ،  ط 
اهج المشاركة في تأليف كتاب التالوة الخامس . نشر المديرية العامة للمن . ٤

  م . ١٩٩١،  ١يم ،  ط وتقنيات التعل
ناهج للم المشاركة في تأليف كتاب التالوة للصف السادس . نشر المديرية العامة . ٥

  م . ١٩٩٢،  ١وتقنيات التعليم ،  ط 
ناهج للم المشاركة في تأليف كتاب التالوة للصف السابع . نشر المديرية العامة . ٦

  م . ١٩٩٣،  ١وتقنيات التعليم ،  ط 
ة لعاماب دليل المعلم للصف السادس . . نشر المديرية المشاركة في تأليف كتا . ٧

 م . ١٩٩٤،  ١ط  ، للمناهج وتقنيات التعليم
  

  المواد التي دَرسها:
  فقه األحوال الشخصية (الزواج و الطالق)، بكالوريوس. . ١
 فقه األحوال الشخصية (وصايا و مواريث)، بكالوريوس. . ٢
 فقه المعامالت، بكالوريوس. . ٣
 بكالوريوس.التربية اإلسالمية،  . ٤
 الفكر اإلقتصادي في اإلسالم، بكالوريوس. . ٥
 اإلقتصاد اإلسالمي، بكالوريوس. . ٦
 ) (الطهارة و الصالة و الصوم)، بكالوريوس.١فقه العبادات ( . ٧
 ) (الزكاة و الحج)، بكالوريوس.٢فقه العبادات ( . ٨
 نظام اإلسالم، بكالوريوس. . ٩

 أصول الفقه و مقاصد التشريع، بكالوريوس. . ١٠
 ية معاصرة، بكالوريوسعامالت مالم . ١١
 فقه األيمان و النذور، بكالوريوس. . ١٢
  .وسائل اإلثبات المعاصرة، دراسات عليا . ١٣
  قضايا إجتهادية معاصرة، دراسات عليا. . ١٤
  ، دراسات عليا.النظام المالي في اإلسالم . ١٥
  صيغ اإلستثمار اإلسالمية، دراسات عليا. . ١٦
  التحكيم في الشريعة اإلسالمية، دراسات عليا. . ١٧
  صرة في الزكاة، دراسات عليا.قضايا معا . ١٨
  يا.دراسات في قانون األحوال الشخصية (عقد الزواج و آثاره)، دراسات عل . ١٩
  ليا.دراسات في قانون األحوال الشخصية (فرق الزواج و آثارها)، دراسات ع . ٢٠
  النظرية العامة في العقوبات، دراسات عليا. . ٢١
  دراسة متخصصة في العقوبات، دراسات عليا. . ٢٢
  لنفس،دراسات عليا.الجناية على ا . ٢٣
  المعامالت و العالقات الدولية في اإلسالم، دراسات عليا. . ٢٤



  قواعد فقهية، دراسات عليا. . ٢٥
 أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، دراسات عليا. . ٢٦

  
  المؤتمرات والندوات :المشاركة في  
  

  .مية الالمشاركة في مؤتمر حماية حقوق اإلنسان في ظل عدالة التشرع الجنائي اإلس . ١
  .٢١/٥/١٩٧٩ – ٢٨من  –سيراكوزا  –المعهد الدولي في ايطاليا 

دراسات المعهد العربي لل –المشاركة في مؤتمر حقوق المتهم في الشريعة اإلسالمية  . ٢
  م . ١٢/٦/١٩٨٢ - ٩من  –األمنية والتدريب بالرياض 

من  –طاليا اي المعد الدولي لحقوق اإلنسان في –المشاركة في ندوة حماية حقوق اإلنسان  . ٣
  م . ٢٦/٦/١٩٨٨ – ١٥

رياض ال –المشاركة في إلقاء محاضرات في أصول اإلجراءات الجنائي لمدة أسبوع في  . ٤
  م. ٢٢/١٠/١٩٨٨ – ١٥/١٠من  –

عمان  ية فيالمشاركة في المؤتمر العام السابع للمجتمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالم . ٥
  م .٢٣/٦/١٩٨٩ – ١٩من 

 ١٩/١٢/٨٩اضرات في قسم العدالة الجنائية في الرياض بتاريخ المشاركة في إلقاء مح . ٦
  ولمدة أسبوع .

عة ي جامفالمشاركة في مؤتمر ( نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة )  الذي عقد  . ٧
  م .  ١٩٩٠اليرموك حزيران 

  م .٣/٥/١٩٩٠ - ٢المشاركة في المؤتمر الدولي عن الطفولة في اإلسالم من  . ٨
ي فء محاضرات في المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب المشاركة في إلقا . ٩

  م . ٤/١٠/١٩٩٠  -   ٢٩/٩الرياض وموضوعها ( فقه الجريمة والعقوبة )  من 
 من المشاركة في اجتماعات رابطة الجامعات اإلسالمية في جامعة األزهر اعتباراً  . ١٠

  ت سنوات .م ممثالً للجامعة األردنية نيابة عن رئيسها ولمدة س١٧/٤/١٩٩٤
 ٢من  الميةرئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر المستجدات الفقهية في معامالت البنوك اإلس . ١١

  / عمان / كلية الشريعة / الجامعة األردنية . ٤/٥/١٩٩٤ –
 –لطموح الواقع وا –رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تدريس علوم الشريعة اإلسالمية   . ١٢

  ريعة / الجامعة األردنية ./عمان / كلية الش ٢٥/٨/١٩٩٤ – ٢٣من 
 تاريخالمشاركة في مؤتمر رابطة الجامعات اإلسالمية الذي عقد في جامعة األزهر ب . ١٣

  م . ٢٨/٤/١٩٩٥
ة لمتحداالمشاركة في برنامج حول ( دور الدين في أمريكا )  الذي عقد في الواليات  . ١٤

  م .٢٨/٧/١٩٩٥ – ٣األمريكية من 
 – ٢٧ين بلملكية الفكرية الذي عقد في عمان ما المشاركة في المؤتمر العربي األول ل . ١٥

  م / عمان . ٣٠/٩/١٩٩٥
زهر ة األالمشاركة في المؤتمر الخامس لرابطة الجامعات اإلسالمية الذي عقد في جامع . ١٦

  م . ٢٨/٤/١٩٩٥بتاريخ 
 ة ) الذيالرؤيوالمشاركة بالندوة العلمية بعنوان :  ( أوائل الشهور القمرية بين الحساب  . ١٧

  م .١٨/١/١٩٩٦مان بتاريخ عقد في ع
  م .١٩٩٨المشاركة في المؤتمر الوطني لمواجهة البطالة / عمان /  . ١٨
  م . ١٩٩٨المشاركة في ندوة الموارد البشرية للمؤسسات التمويلية / عمان /  . ١٩
 خها .المشاركة في عدد آخر من المؤتمرات والندوات المحلية التي يصعب ذكر تواري . ٢٠
 . ٢٠٠١قة ، مقتضيات الدعوة ، كلية الشريعة بجامعة الشاررئيس اللجنة العلمية لمؤتمر  . ٢١



امعة جعة ، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر المستجدات في البنوك االسالمية ، كلية الشري . ٢٢
 .٢٠٠٢الشارقة ،

ر لرابع عشقرن ارئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الجهود المبذولة لخدمة القرآن الكريم منذ ال . ٢٣
 . ٢٠٠٣عة ، جامعة الشارقة ، وإلى اليوم ، كلية الشري

شارقة ، عة الرئيس اللجنة العلمية لندوة االحتشام والسلوك العام ، كلية الشريعة ، جام . ٢٤
٢٠٠٢ . 

 . ٢٠٠١المشاركة في ندوة التحكيم في الشريعة  االسالمية ، دبي ،  . ٢٥
 . ٢٠٠٣المشاركة في مؤتمر البحث العلمي في الجامعات االردنية ، عمان ،  . ٢٦
بحرين في ال في المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية االسالميةالمشاركة  . ٢٧

 ٢٠/١١/٢٠٠٥ - ١٩من  -
 - انالمشاركة في المؤتمر السنوي السابع إلدارة مخاطر البنوك اإلسالمية في عم . ٢٨

  ٢٠٠٥-االردن
  
  

  النشاط العلمي المرافق :
  . رسالة ماجستير ودكتوراه ٣٧يزيد على ما اإلشراف على عدد  -
ألردنية و في الجامعة اه رسالة ماجستير ودكتورا ٧٠االشتراك في مناقشة ما ال يقل عن  -

 الجامعات األردنية و ماليزيا و اإلمارات العربية.
 تحكيم البحوث العلمية لعدد من المجالت العربية المحكمة . -
ة لعربياتحكيم االنتاج العلمي المقدم للترقية لرتب أكاديمية في عدد من الجامعات  -

  واالسالمية. 
  

 النشاط االجتماعي : 
  إعداد عدة برامج لإلذاعة األردنية والتلفزيون األردني . -١
نصف لكل وبواقع ساعة  .A.R.Tحلقة )  لقناة    ٣٠إعداد وتقديم برنامج فقه األسرة ( -٢

  .١٩٩٧حلقة خالل شهر رمضان المبارك لعام 
اعتين لكل حلقة ناة أقرأ الفضائية بواقع سحلقة )  لق ٣٠إعداد وتقديم برنامج فقه العصر ( -٣

١٦/٥/٩٩ – ١٦/١٠/٩٨   
عيات ندوات وعدد من الجمكتابة وتقديم عدة مقاالت في الصحف ،  والمشاركة في ال -٤

 .الخيرية
إلقاء عدد من الخطب والدروس في المساجد والجمعيات والنوادي والمؤسسات  -٥

 االجتماعية والمدارس .
  
 

  ر الجوائز وشهادات التقدي
ع لساباجائزة التفوق في الثانوية األزهرية المعادلة ؛ لحصوله على ترتيب  . ١

 . ١٩٦٣في الثانوية . ( جائزة مالية ) ، 
يز في التدريس من جامعة الشارقة و تمنح لعضو واحد على شهادة التم . ٢

 .  ٢٠٠٣ مستوى الجامعة،
 . ٢٠٠٠درع رابطة الجامعات االسالمية ،  . ٣

 
  


