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درس علوم الشريعة اإلسالمية في جامعة األزهر ، جامعة األزهر الشريف ، وحصل على الدكتوراه في الفقه 
م.)،  ١٩٦٩ن (  م)،وعلى الليسانس في الشريعة والقانو١٩٧٥م)، وعلى الماجستير في الفقه المقارن، (١٩٨٠المقارن(

)، ثم ُعين في كلية الشريعة، الجامعة األردنية،( ١٩٨٠ُعين في قسم الثقافة اإلسالمية، جامعة الملك سعود الرياض ،(
م)، وعميداً كلية الدعوة وأصول الدين ، ٢٠٠٤-٢٠٠٠م)، وعمل عميداً لكلية الشريعة، الجامعة األردنية ، ( ١٩٨٢

  )م. ٢٠٠٠ -١٩٩٨بإعارة من الجامعة األردنية،(  جامعة البلقاء التطبيقية ، وذلك
  

)م ورئيساً لقسم  ١٩٩٧-١٩٩٥م / ١٩٩٣-١٩٩١كلية الشريعةالجامعة األردنية،( -وعمل رئيساً لقسم الفقه واو صوله 
  )م.١٩٩٨ -١٩٩٧الشريعة اإلسالمية في كلية الشريعة والقانون، سلطنة ُعمان،( 

  
)م، وعضو  ٢٠٠٤-٢٠٠٠والخارج : منها ،عضو مجلس اإلفتاءاألردني ، (  وعمل عضوا في مجالس عديدة في الداخل

وما زال)، وعضو مجلة الهدي النبوي وزارة األوقاف األردنية، وعضو جائزة األمير نايف ٢٠٠٠المجمع الفقهي،( 
خارجي، وحصل العالمية للسنة والدراسات اإلسالمية إلعداد موضوعات الجائزة ،وله نشاطات على المستوي المحلي وال

  على شهادات تقديرية من الداخل والخارج.
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