
  األستاذ الدكتور 

  ٠٧٧٧٤٥٠٠٥٥رقم موبايل                         يوسف علي غيظان 

  أستاذ في الفقه المقارن 

  المعلومات الشخصية :

  م ١٩٤٦تاريخ الوالدة : 

  الجنسية : أردني.

  المؤهالت العلمية : 

  م : دكتوراه فقه مقارن/ كلية الشريعة والقانون / جامعة األزهر . ١٩٧٩

سالة الدكتوراه: "األركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها عنوان ر
  م .١٩٨٢المقررة في الفقه اإلسالمي " طبعت في دار الفكر / عمان عام 

  

  م : ماجستير فقه مقارن / كلية الشريعة والقانون / جامعة األزهر. ١٩٧٥

  دنية. وريوس شريعة / كلية الشريعة / الجامعة األرم : بكال١٩٧٢

  

  الخبرات العلمية : 

  : عميد كلية أصول الدين الجامعية .  ٢٠٤٤ /٩ /١٩_ ١

  ة .م: قائم بأعمال عميد كلية أصول الدين الجامعي ٢٠٠٠ -م٢٠٠٤\٩\١٨ -٢

  الجامعة األردنية. \م: قائم بأعمال عميد كلية الشريعة ٢٠٠٠\١٩٩٩ -٣

  الجامعة األردنية. \م : مدير المركز الثقافي اإلسالمي ١٩٩٩ -١٩٩٥ -٤

 \قسم الفقه وأصوله  \: عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة ٢٠٠٣\١٩٧٩ -٥
الجامعة األردنية, من ضمنها إعارة إلى جامعة البلقاء التطبيقة قائما بأعمال عميد 

  .٢٠٠٤ -٢٠٠٠عام لكلية أصول الدين الجامعية من 

دين حيث تم نقل خدماتي عضو هيئة تدريس وقائم بأعمال عميد كلية أصول ال -٦
  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣كامال إلى جامعة البلقاء التطبيقية 



  

  اإلنتاج العلمي: 

   :  أوال: األبحاث

الجامعة  \مجلة دراسات  \رجوع المتهم عن إقراره الصادر منه  - ١
 األردنية. 

 \مجلة دراسات  \عقوبة تجسس المسلم لصالح العدو في الشريعة  - ٢
 الجامعة األردنية.

 \مجلة دراسات \س الذمي لصالح العدو في الشريعةعقوبة تجس - ٣
 الجامعة األردنية. 

 \مجلة دراسات \حكم خيار الشرط في عقد البيع في الشريعة اإلسالمية - ٤
 الجامعة األردنية.

 \مجلة دراسات  \مدة خيار الشرط في عقد البيع في الفقه اإلسالمي - ٥
 الجامعة األردنية.

 \مجلة مؤتة للبحوث والدراساتحكم قصر الصالة في السفر: نشر في  - ٦
 جامعة مؤتة.

قدم  \التدابير الزجرية والوقائية في الشريعة اإلسالمية وأسلوب تطبيقها - ٧
 .  ١٩٨٢عام  \الرباط  \إلى منظمة الدفاع االجتماعي

القتل في الشريعة اإلسالمية, نشر في كتاب ندوة العرف العشائري بين  - ٨
 م . ١٩٩٠, عام الشريعة والقانون, بالجامعة األردنية

 الجمع بين الصالتين في الحضر للمطر في الفقه اإلسالمي. - ٩
 مقدار مسافة قصر الصالة في السفر في الفقه اإلسالمي. - ١٠
 حجية خبر اآلحاد في العقيدة  - ١١
 الرجوع في الهبة في الفقه اإلسالمي . - ١٢
 التوظيف المالي االستثنائي في الفقه االقتصادي اإلسالمي . - ١٣
 سالمية.خصائص الثقافة اإل - ١٤
 النظم اإلسالمية. - ١٥
لألموات في الشريعة مشروعية إهداء ثواب قراءة القران الكريم  - ١٦

 اإلسالمية.
 التوارث بالمواالة في الفقه اإلسالمي . - ١٧
 مشروعية التوسل باألنبياء والصالحين في اإلسالم. - ١٨



أثناء مرض الموت وأثره في ميراث الزوجة في الطالق البائن في  - ١٩
 الفقه اإلسالمي.

 طرف الديني وآثاره على األمة.الت - ٢٠
 شخصية العقوبة ومدى انطباقها على العاقلة في الشريعة اإلسالمية. - ٢١
 -تدخل الدولة في النشاط االقتصادي في الفقه االقتصادي اإلسالمي - ٢٢

 دراسة مقارنة.

  ثانيا: الكتب المؤلفة : 

األركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في  - ١
 .١٩٨٢فقه اإلسالمي : دار الفكر, عمان , األردن , ال

ضمن مادة فقه المعامالت باالشتراك مع مجموعة من  –الرهن  - ٢
منشورات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية,  \المؤلفين 

 م. ١٩٩٠عمان, األردن, 
ضمن مادة فقه المعامالت باالشتراك مع مجموعة من  –اللقطة  - ٣

ات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية , منشور \المؤلفين
 م .١٩٩٠عمان, األردن, 

ضمن مادة مدخل إلى الفقه اإلسالمي  –حركة تعقيد القواعد الفقهية  - ٤
 باإلشتراك مع مجموعة من المؤلفين.

ضمن مادة نظام اإلسالم باإلشتراك مع  –نظام العقوبات في اإلسالم  - ٥
 مجموعة من المؤلفين.

ل في الشريعة اإلسالمية , دار الفكر , عمان , األردن, عقوبة القت - ٦
 م.١٩٩٥الطبعة األولى, 

المبادئ العامة للتشريع الجنائي اإلسالمي ضمن مادة فقه العقوبات  - ٧
منشورات جامعة القدس  \باالشتراك مع مجموعة من المؤلفين 

 م.١٩٩٣المفتوحة, عمان, األردن, 
ضمن مادة فقه العقوبات  –زنا والقذف والشرب حد الردة وال –الحدود  - ٨

منشورات جامعة القدس  \باالشتراك مع مجموعة من المؤلفين 
 م.١٩٩٣المفتوحة, عمان , األردن, 

ضمن مادة فقه العقوبات باالشتراك مع  –حد السرقة والحرابة  - ٩
منشورات جامعة القدس المفتوحة, عمان ,  \مجموعة من المؤلفين 

 .م١٩٩٣األردن , 



الثقافة اإلسالمية مع مجموعة من المؤلفين , طبعة دار المناهج, عمان,  - ١٠
 م.٢٠٠٠

  الندوات والمؤتمرات:
في مجموعة كبيرة من الندوات والمؤتمرات في داخل األردن  اشتركت

  وخارجها, أذكر منها:
الشورى والديمقراطية, الفروق  –مؤتمر نظام الحكم في اإلسالم  - ١

آل البيت للفكر اإلسالمي , عمان,  وإمكانية التعايش| مؤسسة
 .٢٠٠٤\٨\ ٢٣-٢٠األردن, 

ندوة التعديالت المقترحة لبعض مواد قانون األحوال الشخصية رقم  - ٢
لسنة  ٣١, وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١٩٧٦لسنة  ٦١

 \٨ \٢٤م, المركز الوطني لحقوق اإلنسان, عمان, األردن, ١٩٥٩
٢٠٠٤. 

المركز األردني  \في نهضة األمة مؤتمر العلماء ودورهم  - ٣
 .٢٠٠٣\١للدراسات والمعلومات, ك

 م.٢٠٠٣ \األديان في الواليات المتحدة األمريكية: حزيران - ٤
 م. ٢٠٠٢ \المؤتمر العام لمؤسسة ال البيت للفكر اإلسالمي, اب - ٥
 م.٢٠٠١ \مؤتمر الملكية الفكرية : جامعة جرش  - ٦
 م.٢٠٠٠ \الملتقى الوطني للزوايا: الجزائر, أيار - ٧
 م.١٩٩٩مؤتمر رابطة الجامعات اإلسالمية: جامعة ال البيت, عام - ٨
بمسجد  \ندوة الفلك من منظور إسالمي, المركز الثقافي اإلسالمي - ٩

الشهيد الملك عبد هللا, بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 
 م.١٩٩٧والمقدسات اإلسالمية, عمان, األردن, عام

والقانون: الجامعة  ندوة العرف العشائري بين الشريعة - ١٠
 م.١٩٨٩األردنية, 

, المؤتمر الثالث عشر للدفاع االجتماعي : الدار البيضاء - ١١
 م.١٩٨٦المغرب, 

مؤتمر الوعظ واإلرشاد السنوي األول: وزارة األوقاف  - ١٢
 م.١٩٨٤والشؤون والمقدسات اإلسالمية, عمان , األردن, 

بي ندوة المتهم وحقوقه في الشريعة اإلسالمية: المركز العر - ١٣
 م.١٩٨٢للدراسات األمنية والتدريب بالرياض, السعودية, 

ندوة الدفاع االجتماعي والسياسة الجنائية من خالل التشريع  - ١٤
 م.١٩٨١اإلسالمي: الرباط, المغرب, 



  
  
  

  مجالس واللجان:ال
كلية  \رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله  - ١

 الجامعة األردنية سابقا. \الشريعة 
وزارة األوقاف والشؤون  \جنة توجيه الجهاتعضو ل - ٢

 والمقدسات اإلسالمية, عمان سابقا.
وزارة األوقاف  \عضو مجلس المركز الثقافي اإلسالمي - ٣

 والشؤون والمقدسات اإلسالمية, عمان سابقا.
الجامعة األردنية,  \رئيس مجلس المركز الثقافي اإلسالمي  - ٤

 م.٢٠٠٠-١٩٩٥عمان 
 \١٩٩٩الجامعة األردنية ,  \رئيس مجلس كلية الشريعة  - ٥

 م.٢٠٠٠
رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة األردنية  - ٦

٢٠٠٠ -١٩٩٩. 
 م.٢٠٠٠-م١٩٩٩عضو مجلس عمداء الجامعة األردنية  - ٧
 م.٢٠٠٠ -م١٩٩٩عضو مجلس الجامعة األردنية  - ٨
 عضو نادي الجامعة األردنية, عمان سابقا. - ٩

 م حتى االن.١٩٩٩نذ عام عضو مجلس اإلفتاء في األردن م - ١٠
جامعة البلقاء  \رئيس مجلس كلية أصول الدين الجامعية - ١١

 التطبيقية.
م حتى ٢٠٠١عضو مجلس أمناء مؤسسة ال البيت منذ عام  - ١٢

 االن.
عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي, جامعة البلقاء  - ١٣

 التطبيقية.
 جامعة البلقاء التطبيقية. \عضو لجنة الخطط الدراسية - ١٤
 جامعة البلقاء التطبيقية. \لجنة البت في قضايا الطلبة عضو - ١٥
 جامعة البلقاء التطبيقية. \عضو لجنة تأديب الطلبة  - ١٦
 جامعة البلقاء التطبيقية. \عضو لجنة تأديب اإلداريين  - ١٧
لجنة البحث العلمي في الفقه ( في التشريعات اإلسالمية), كلية  - ١٨

 الجامعة األردنية. -الشريعة



وزارة التعليم  \ة الدراسية بجامعة ال البيت لجنة مراجعة الخط - ١٩
  .٢٠٠٣العالي والبحث العلمي , تشرين أول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

  

 


