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المؤهالت العلمية
الماجستير
 الدرجة :الماجستير في الفقه وأصوله. سنة التخرج2015( :م) – .2015-6-28 الجامعة :العلوم االسالمية العالمية. الكلية :كلية الدراسات العليا. -التخصص :الفقه وأصوله.

 -التقدير :ممتاز.

البكالوريوس
 الدرجة :درجة البكالوريوس. سنة التخرج5012( :م) – 2012 - 6-26م. الجامعة :جامعة العلوم االسالمية. الكلية :كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون. التخصص :فقه وأصوله. -التقدير :جيد جدا.

الثانوية العامة
 الشهادة :شهادة الثانوية العامة األردنية. -السنة:

(2003م)  203-8-3م.

 الفرع :الشرعي. المعدل المئوي :تسع وخمسون وثمانية اعشارأطروحة الماجستير
 عنوووان األطروحووة :سدراسووة وتحقيووك مخ وووت كتوواص الفتوواوا الصووارا مووى كتوواص الجنايووات الوآخر الكتاص للصدر الشهيد ابى مازة .
 المشرف :األستاذ الدكتور قذافي الانانيم .الخبرات المهنية

 موظف حكومي:
 موظف وزارة االوقاف والشؤون االسالمية مى  2002ولااية 2018م. إمام وخ يب ومدرس مسجد الواحة/مادبا موظف في وزارة التربية والتعليم مى 2001م ولااية 2002م. -موظف في التعليم الخاص

االهتمامات البحثية الحالية
 التوثيك بالحجر والحبس.
 االستحسان وت بيقاته المعاصرة.
 الخصومة وأحكامها.
اللاات
 العربية :اللاة األم. -اإلنجليزية :حاصل عل درجة  400امتحان التوفل (2010م).

األبحاث
 -بحث بعنوان ( الزواج عبر الشات)

 بحث بعنوان( :المصالح المرسلة وعالقتها بالسياسة الشرعية) بحث بعنوان( :بيع المرابحة). بحث بعنوان( :البصمة الوراثية وحجيتها). بحث بعنوان( :التورق)الدورات العلمية
``

 دورة :الوودورة التدريبيووة األول و فووي الفقووه وأصوووله -األردن ،عمووان  -جامعووة العلوووم اإلسووالميةالعالمية -تاريخ  –2016/6/4بواقع ( )144ساعة تدريبية بتقدير  :ممتاز.
 دورة :الو و وودبلوم التو و وودريبي  :األردن ،عمو و ووان  -جامعو و ووة العلو و وووم اإلسو و ووالمية العالميو و ووة -تو و وواريخ – 2016/12/6بواقع ( )78ساعة تدريبية بتقدير جيد جداً.
 دورة :الدبلوم التدريبي الثاني لتدريس الفقه الحنفي :األردن ،عمان  -جامعة العلووم اإلسوالميةالعالمية – تاريخ – 2017/6/10بواقع ( )192ساعة تدريبية .بتقدير  :ممتاز.
 دورة :الوووعو واإلرشوواد  :االردن ،مادبووا – وزارة األوقوواف األردنيووة  -توواريخ 2014/4/8م –بواقع ( )30ساعة تدريبية بتقدير  :ممتاز.
 دورة :المهو ووارات اإلداريو ووة المتكاملو ووة  :االردن ،عمو ووان – وزارة األوقو وواف األردنيو ووة  -تو وواريخ2013/11/17م – بواقع ( )40ساعة تدريبية.
 الو وودبلوم التو وودريبي فو ووي المتو ووون الفقهيو ووة الثانيو ووة :األردن  ،عمو ووان – جامعو ووة العلو وووم االسو ووالميةالعالمية ،تاريخ  – 2017/7/15بواقع (  ) 378ساعة تدريبية بتقدير  :ممتاز.

القدرات والمهارات
 مهارات قيادية وتنسيقية.
 القدرة عل العمل ضمى فرق العمل.

 القدرة عل العمل لساعات طويلة.
 مهارات اتصال عالية.
مهارات استخدام الحاسوص
 اتقان ال باعة عل الحاسوص :جيد جدا.
 إتقان العمل عل كافة البرامج الت بيقية الحاسوبية لبرامج العلوم اإلسالمية.

