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التخصص

الجامعة والكلية

السنة

بكالوريوس

شريعة

كلية الشريعة  -الجامعة اإلسالمية

1982

 المدينة المنورةماجستير

دراسات إسالمية

جامعة البنجاب باكستان

1987

دكتوراه

أصول فقه

جامعة السند

1996

ثالثاً :الخبرات العلمية

مكان العمل

مدة العمل

نوع العمل
معلم

مدارس وكالة الغوث (األونروا)

1993 – 1982

مشرف تربوي

وكالة الغوث (األونروا)

1996 – 1993

أستاذ جامعي

كلية العلوم التربوية واآلداب (األونروا)

 – 1996حتى تاريخه

رابعاً :الدورات التدريبية

مكانها

تاريخ الحصول عليها

اسم الدورة

إجازة ترتيل القرآن

و ازرة األوقاف األردنية

1978

توجيه وارشاد

وكالة الغوث (األونروا)

1993

إشراف تربوي

وكالة الغوث (األونروا)

1996

أدوات االستثمار اإلسالمية

وكالة الغوث (األونروا)

2007

خامساً :مهام إدارية

 رئيس قسم التربية وعلم النفس في كلية العلوم التربوية واآلداب للعام .2013/2012 رئيس قسم المواد األكاديمية في كلية العلوم التربوية واآلداب للعام .2014/2013 رئيس قسم المواد األكاديمية والجغرافيا في كلية العلوم التربوية واآلداب للعام ،2015/2014والعام .2016/2015
 عضو مجلس كلية في كلية العلوم التربوية واآلداب منذ عام  2013/2012حتى نهاية العام.2016/2015
 عضو لجنة تطوير البرامج والخطط الدراسية للتخصصات المختلفة في كلية العلوم التربويةواآلداب منذ عام  2013/2012حتى نهاية العام .2016/2015
 عضو لجنة مقابالت لتعيين أعضاء هيئة التدريس في األقسام التي كنت أرأسها. عضو لجنة مقابالت الطلبة الجدد منذ عام  2013/2012حتى نهاية العام .2016/2015 -رئيس اللجنة االجتماعية في كلية العلوم التربوية واآلداب لسنوات عدة أثناء الخدمة.

سادساً :خدمة المجتمع المحلي

 عضووو لجنووة مشوورفة علووى أنشووطة ومسووابقات مجلووس المن مووات والجمعيووات اإلسووالمية فووي األردنمنذ عام  2008حتى عام .2015
 عضو في جمعية العروة الوثقى الخيرية ،عمان. عضو في جمعية بيت الدفن اإلسالمي  ،عمان. محاضو ورة ح ووول (الم اره ووم م ووا ل ووه وم ووا علي ووه) ف ووي مدرس ووة ذك ووور نو وزال اإلعدادي ووة األول ووى ،بت وواري.2014/4/23
 -خطيب جمعة معتمد من و ازرة األوقاف في الفترة من العام  1982إلى العام .2000

سابعاً :اإلنتاج العلمي

 -1الوصول إلى قواعد األصول ،لمحمد بن عبد اهلل بن أحمد التمرتاشي ،دراسة وتحقيم.
 -2خالصة األحكام في تجويد القرآن ،على رواية حفص لقراءة عاصم مون طريوم الشواطبية( .كتواب
محكم ألغراض الترقية من قبل عمادة البحث العلمي في كلية العلوم التربوية واآلداب).
 -3شرح خطبة النبي صلى اهلل عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع.
 -4االختالف الفقهي ،معناه ،نشأته ،أنواعه ،أسبابه ،ضوابطه.

 -5األربعون الجهادية.
 -6األربعووون الثالثيووة (كتوواب محكووم ألغوراض الترقيووة موون قبوول عمووادة البحووث العلمووي فووي كليووة العلوووم
التربوية واآلداب).
 -7شرح حديث األبرص واألقرع واألعمى.
 -8شرح حديث الدين النصيحة.
 -9شرح حديث عليكم بالصدم.
-10

شرح حديث إذهاب الهم والحزن.

-11

شرح حديث أحب األعمال إلى اهلل تعالى.

-12

منوواهج وأسوواليب توودريس التربيووة اإلسووالمية للمرحلووة األساسووية الوودنيا  ،4-1زمووزم ،ناشوورون

وموزعووون ،ط (( .2013 ،)1كتوواب محكووم ألغ وراض الترقيووة موون قبوول عمووادة البحووث العلمووي فووي
كلية العلوم التربوية واآلداب).
ثامناً :البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر:

 -1اخووتالف التضوواد الفقهووي رحمووة أم نقمووة ،المجلةةة ادردنيةةة لةةي الدراسةةات اإلسةةالمية ،جامعووة آل
البيت.

 -2القواعد األصولية وطرم استنباط األحكام منهوا ،مجلة الجامعةة اإلسةالمية للدراسةات اإلسةالمية،
غزة ،المجلد ( ،)19العدد ( ،)1الصفحات (.)311 – 277
 -3قواع وود أص ووولية مس ووتمدة م وون س ووورة البقو ورة وتطبيقاته ووا الفقهي ووة ،المجلةةةة ادردنيةةةة لةةةي الدراسةةةات
اإلسالمية ،جامعة آل البيت.

 -4مسووائل اإلجموواع األصووولية ال وواردة فووي كتوواب البحوور المحوويط للزركشووي المتعلقووة بوواألمر والنهووي
والعوام والخوواص والتخصوويص والمطلووم والمقيوود ،مجلةةة الجامعةةة اإلسةةالمية للدراسةةات اإلسةةالمية،
غزة.
 -5أثوور حموول المطلووم علووى المقيوود فووي اسووتنباط األحكووام الشوورعية ،مجلةةة جامعةةة الءرلةةاو للبحةةوث
والدراسات اإلنسانية.
 -6تخ وريج الفووروع علووى األصووول وأث وره فووي تنميووة الملكووة األصووولية ،مجلةةة جامعةةة الخليةةل للبحةةوث
(العلوم اإلنسانية).

 -7الف ووروم ف ووي أص ووول الفق ووه (د ارس ووة ن ري ووة تأص وويلية) ،مجلةةةةة جامعةةةة الخليةةةل للبحةةةوث (العلةةةةوم
اإلنسانية).

 -8قواعوود أصووولية مسووتمدة موون سووورة النسوواء وتطبيقاتهووا الفقهيووة ،المجلةةةة ادردنيةةةة لةةةي الدراسةةةات
اإلسالمية ،جامعة آل البيت (.370 - 351 ،)4( 12 ،)2016

 -9درجووة امووتالك المفوواهيم الفقهيووة لوودة طلبووة كليووة العلوووم التربويووة واآلداب /األونووروا ،مجلةةة اتحةةاد
الجامعات العربية (.160 – 143 ،)2( 36 ،)2016
-10

قواعوود أص ووولية مس ووتمدة م وون صووحيق البخ وواري وتطبيقاته ووا الفقهي ووة ،المجلةةةة ادردنيةةةة لةةةي

-11

الكذب (تعريفه وحكمه ومباحاته وصوره ومضاره ومسوغاته وسبل تجنبه) .مجلة جامعة

الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت (.459 - 433 ،)1( 13 ،)2017
الحسين بن طالل للبحوث ،مقبول للنشر بتاري .2016/11/15

-12

استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته التي يو فها طلبة التربية العملية في كلية العلوم

التربوية واآلداب (األونروا) في تدريس مادة التربية اإلسالمية .مجلة جامعة الحسين بن طالل
للبحوث ،مقبول للنشر بتاري .2017/ 8/ 7
-13

أثر استخدام نموذج تعليمي في تحسين تعلّم تالوة القرآن الكريم لدة طلبة كلية العلوم

-14

درجة تو يف طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب /األونروا الستراتيجيات التعلم في دراستهم لمساقات

التربوية واآلداب -األونروا .مجلة جامعة الخليل للبحوث.118 – 101 ،)1( 12 ،)2017( ،

الدراسات اإلسالمية والرياضيات .مؤتمر جامعة الءيتونة ادردنية ،بعنوان" :آلاق مستقبلية للتربية والتعليم
لي ظل عالم متغير".2018 / 4 / 4 – 3 ،

تاسعاً :المسالات التي لمت بتدريسها:
 -1فقه عبادات
 -2تالوة
 -3ثقافة إسالمية
 -4ن ام الحكم في اإلسالم
 -5فقه عقوبات
 -6قواعد فقهية
 -7أصول فقه
 -8فقه معامالت
 -9أساليب تدريس التربية اإلسالمية

In the name of Allah the Merciful
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