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ولد في منطقة صويلح من عمان في األردن سنة (1974هـ)،
والرقم الوطني (،E-mail: Salahhaj74 @ yahoo.com ،)9741007094
والخلوي.)0785455906( :

حصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة بغداد سنة (2002م)
في الفقه الحنفي ،بتقدير امتياز عال.
حصل على درجة أستاذ مساعد في كلية أصول الدين في جامع
البلقاء التطبقية في األردن سنة (2006م).
حصل على درجة أستاذ مشارك من كلية الشريعة والقانون بجامعة
العلوم اإلسالمية في األردن سنة (2011م).
حصل على درجة االستاذية من كلية الشريعة والقانون بجامعة
العلوم اإلسالمية في االردن سنة (2016م).
عميد كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية لسنة
2017-2016م.
مشرف ومناقش لمجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه في
جامعة العلوم اإلسالمية.
مجاز في القرآن والحديث والفقه وغيرها من العلوم الشرعية من
علماء أفاضل من العراق والهند والشام وغيرها.

 مشارك في عدة مؤتمرات في تركيا وفلسطين والهند وغيرها.
 مؤسس مركز أنوار العلماء للدراسات ،أول مركز متخصص في تدريس
المتون الشرعية على الطريقة القديمة في األردن.
 مؤسس أول موقع لإلفتاء باللغة العربية على المذهب الحنفي ،ويعمل
باإلفتاء فيه.
 مدرس في وزارة التربية لمدة سنتين ،ومدرب في دورات فقهية

متخصصة متعددة في وزارة األوقاف والجامعة ومركز أنوار
العلماء.
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 محكم لألبحاث والكتب في عدة مجالت معتمدة.
 اإلشراف واإلعداد والتدريس لبرامج تأهيل األئمة في جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية.
 كاتب ومؤلف ومحقق للعديد من الكتب واألبحاث العلمية والمقاالت،
ومنها:

أوالً :األبحاث المحكمة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16

الحكم الفقهي لتعلم أحكام التجويد/بحث علمي محكم.
ضوابط مسألة اإلعانة على الحرام في المذهب الحنفي/بحث علمي محكم.
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم\بحث علمي محكم.
السنة المتواتر عند الفقهاء وتطبيقاتها عند الحنفية\بحث علمي محكم.
طرق معالجة الجرأة على الفتوى ومعرفة الفقه المفتي المعتبر\بحث علمي محكم.
حكم حديث اآلحاد فيما تعم به البلوى\بحث علمي محكم.
شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة\بحث علمي محكم.
االعتماد على النقل المتوارث في مدرسة الكوفة\بحث علمي محكم.
اشتراط رضا الزوج في الخلع\بحث علمي محكم.
الفرق بين التمذهب والتعصب\بحث علمي محكم.
الفرق بين الوطن األصلي ووطن اإلقامة\بحث علمي محكم.
القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة\بحث علمي.
أثر الصالة على الحياة\بحث علمي محكم.
اختالف الفقهاء أصولي \بحث علمي محكم.
اختيارات اإلمام الشرنباللي في مراقي الفالح \بحث علمي محكم.
اختيااارات القاادوري لغياار قااول أبااي حنيفااة فييي مصرهييلم هوم ي \بحث علمييي

محكم.
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم \بحث علمي محكم.
المبادئ واألسس في المعامالت المالية الفقهية \بحث علمي محكم.
درجة اإلمام الشرنباللي في االجتهاد \بحث علمي محكم.
طبقات الفقهاء البن كمال باشا دراسة وتحقيق \بحث علمي محكم.
وظائف المجتهدين عند الحنفية \بحث علمي محكم.
شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية \بحث علمي محكم.
حكاام حااديث اآلحاااد فيمااا تعاام بااه البلااوى عنييا هوحنة ييط يقات فقييت فييي رت م\بحييث
علمي محكم.
مناهج العلماء في التأليف في فقه االختالف\بحث علمي محكم.
التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية\بحث علمي محكم.
االنتقادات على طبقات ابن كمال باشا\بحث علمي محكم.
مقدمة الصالة دراسة وتحقيق\بحث علمي محكم.
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري \بحث علمي محكم.
مدخ السعي وذم البطالة البن كمال باشا دراسة وتحقيق\بحث علمي محكم.
اختيارات اإلمام الشرنباللي في نور اإليضاح\بحث علمي محكم.
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.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية للشرنباللي دراسة وتحقق\بحث علمي.
مخالفات اإلمام القدوري في مختصره\بحث علمي.
أنواع المقاصد عند الفقهاء واألصوليين\بحث علمي.
منهج اإلمام القدوري في مختصره\بحث علمي.
منهج اإلمام الشرنباللي في مراقي الفالح\بحث علمي.
عقود رسم المفتي البن عابدين دراسة وتحقيق\بحث علمي.
اإلمام حسام الدين الرازي ومنهج في خالصة الدالئل\بحث علمي.
طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية\بحث علمي.
حكم التشبه بغير المسلمين عند الحنفية\بحث علمي محكم.
حكم قص اللحية وحلقها عند الحنفة\بحث علمي محكم.

ثانياً :المؤلفات العلمية:

ميج مفم يط ال هوت ي

منسي

المدخل إلاى الفقاه اإلساالمي وأصاوله /بركل ي
ولجنط هورأو يمؤو م ف.
البيان في األيمان والنذور والحظر واإلباحة /طتع في ده هوجنفن،عمفن.
الجامع في أحكام الصيام واالعتكاف والحج والعمرة/طتع في ده هوجنفن.
المدخل إلى دراسة الفقه اإلسالمي/طتع في ده هوجنفن ،عمفن.
المشااكاة فااي أحكااام الطهااارة والصااالة والزكاااة/طتييع فييي مؤسسييط هو ي ه ،
عمفن.
سبيل الوفاق فاي أحكاام الازواج والطاالق/طتيع فيي مؤسسيط هوي ه  ،عميفن/
يه شلح و فن ن هألح هل هو صه ط هأل دني.
سبيل الوصول إلى علم األصول/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
إمام األئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان/طتع في مؤسسط هو ه  ،عمفن.
الفقه المقارن أصوله وآثاره وأمثلته /مصا ط.
نفحات السلوك على تحفة الملوك/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المرقاة شرح مقدمة الصالة/طتع في مؤسسط هو ه  ،عمفن.
بغية السائل على خالصاة الادالئل وتنقايح المساائل شارح القادوري للارازي/
ده هوةرح ،عمفن.
سبيل السنيين في النهوض بالمسلمين/مصا ط.
غاية العناية على عمدة الرعاية/طتع في ده هوكرب هو لم ط ،ب ليت.
فتاوى يكثر السؤال عنها/مصا ط.
اختصار تعليم المتعلم للزرنوجي/مصا ط.
إمكانية وقوع اإلجماع/مصا ط.
مئة دليل ودليل على وقوع الطالق الثالث ثالثا ً بالدليل/مصا ط.
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.59
.60
.61
.62
.63
.64

.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83

منتهى النقاية على شرح الوقاية/طتع في مؤسسط هو ه  ،عمفن.
المنهج الفقهي لإلمام اللكنوي/طتع في ده هونةفئس ،عمفن.
ومضات النور في طلب العلم المبرور/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
إخبار الرائي بأخبار ابن الحنائي/مصا ط.
إرشاد الحنفي إلى أخبار أحمد الحموي/مصا ط.
اإلعالم بأعالم فلسطين/مصا ط وم يرم.
اإلمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه للكنوي/مصا ط.
التتمة الجلية لطبقات الحنفية البن الحنائي/مصا ط.
التحفة البديعة بأخبار صدر الشريعة/طتع في مؤسسط هو ه  ،عمفن.
تنبيه الباشا على أخبار ابن كمال باشا/مصا ط وم يرم.
الثمار الجنية في الفوائد الحنفية/مصا ط وم يرم.
الجامع للمؤلفين والمؤلفات/مصا ط وم يرم.
الدرر البهية في أشهر مدارس ومدرسي الدولة العثمانية/مصا ط وم يرم.
الروض الندي في ترجمة رحمة هللا السندي/مصا ط.
ضاوء الاادراري فااي أخبااار شاامس الاادين الفناااري/طتييع فييي مؤسسييط هوي ه ،
عمفن.
المنهاج الوجيز في فقه المعامالت/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المنهاج الوجيز في فقه االختالف/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصالة والصيام واالعتكااف/طتيع فيي ده
هوةف ي  ،عمفن.
المنهاااج الااوجيز فااي فقااه األيمااان والنااذور والحظاار واإلباحااة/طتييع فييي ده
هوةف ي  ،عمفن.
المدخل الوجيز لدارسة الفقه اإلسالمي/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المدخل المفصل لدراسة المذهب الحنفي/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المنهج المفصل في فقه المعامالت /طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
المنهج الاوجيز فاي القواعاد والضاوابط واألصاول الفقهياة «أصاول البنااء»
/طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
ومضان النور في طلب العلم المبرور /طتع في ده هوةف ي  ،عمفن.
مسار األصول إلى علم األصول /طتع في ده هوةرح ،عمفن.

ثالثاً :التحقيقات العلمية:

 .84إبراز الغي في شفاء الغي ولكن ي /طتع في ده هوةرح ،عمفن.
 .85أحكام السواك من السعاية ولكن ي/مصا ط.
 .86إحكاااام القنطااارة فاااي أحكاااام البساااملة ولكن ي/طتيييع فيييي ده هوت ي ي ل ،عميييفن،
يمؤسسط هولسفوط ،ب ليت.
 .87إفادة الخير في االستياك بسواك الغير ولكن ي/مصا ط.
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 .88اإلفصاح َعن شهادة المرأة في اإلرضاع ولكن ي/مصا ط.
 .89آكام النفائس بأداء األذكار بلسان فارس ولكن ي/مصا ط.
 .90تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ولكن ي/مصا ط.
 .91تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة ولكن ي /مصا ط.
 .92تحفة النبالء فاي جماعاة النسااء ولكن ي/طتيع فيي ده هوت ل،عمفن،يمؤسسيط
هولسفوط ،ب ليت.
 .93تحقيق اآلمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال ألحما هوهاي هوغمف ي/
مصا ط.
 .94التحقيق العجيب في التثويب ولكن ي/مصا ط.
 .95تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك ولكن ي/مصا ط.
 .96تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ولكن ي/مصا ط وم يرم.
 .97ترويج الجنان بحكم شرب الدخان ولكن ي/قح هواتع.
 .98تفصيل الكالم في مسألة اإلعانة على الحرام ومحما شة ع هو ثمفني/مصا ط.
 .99حسرة العالم بوفاة سيد العالم ولكن ي/مصا ط.
 .100خالصة األفكار شرح مختصر المنار البج قال بغف/مصا ط.
 .101خير الخبر في أذان خير البشر ولكن ي/مصا ط.
 .102الدر الفريد في بيان حكم التقليد ألحما هوحم ي/مصا ط.
 .103الدرة المنيفة على مذهب اإلمام أبي حنيفة وألزهلي/مصا ط.
 .104رفاااع الساااتر عااان كيفياااة إدخاااال الميااات وتوجيهاااه إلاااى القبلاااة فاااي القبااار
ولكن ي/مصا ط.
 .105سياسة نامة وادم أفناي/مصا ط.
 .106شاارح األحكااام الشاارعية فااي األحااوال الشخصااية و ييا ي بفشييف/مصاي ط وييم
يرم.
 .107شرح الوقاية وها هو لي ط هومحت بي/طتع في مؤسسط هو ه  ،عمفن.
 .108طبقات الحنفية البج هوحنفئي/مصا ط.
 .109ظفر األنفال على حواشي غاية المقال /مصا ط.
 .110عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ولكن ي/طتيع فيي ده هوكريب هو لم يط،
ب ليت.
 .111غاياااة التحقياااق ونهاياااة التااادقيق فاااي مساااائل ابتلاااي بهاااا أهااال الحااارمين
ولسناي/مصا ط.
 .112غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ولكن ي/مصا ط.
 .113الفلك المشحون فيما يتعلاق بانتفااع المارتهن باالمرهون ولكن ي/طتيع فيي
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ده هوت ل ،عمفن ،يمؤسسط هولسفوط ب ليت.
 .114قاااوت المغتاااذين بفاااتح المقتااادين ولكنيي ي /طتيييع فيييي ده هوت يي ل ،عميييفن،
يمؤسسط هولسفوط ب ليت.
 .115القااول األشاارف فااي الفااتح عاان المصااحف ولكن ي/طتييع فييي ده هوت ي ل،
عمفن ،يمؤسسط هولسفوط ب ليت.
 .116القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ولكن ي/مصا ط.
 .117القاااول باإلحساااان العمااايم فاااي انتفااااع الميااات باااالقرآن العظااايم ول ايييفن
هو س الني/مصا ط.
 .118الكالم الجليل فيما يتعلق بالمنديل ولكن ي/مصا ط.
 .119لسان االهتداء في بيان االقتداء و لي و ف ي /مصا ط.
 .120اللطااائف المستحساانة بجمااع خطااب شااهور الساانة ولكن ي/طتييع فييي ده
هونةفئس ،عمفن.
 .121مدح السعي وذم البطالة البج مفل بفشف/مصا ط.
 .122مقدمااة الصااالة هومنس ي بط ولةنييف ي يهوك يياهني يهبييج مييفل بفشييف /طتييع فييي
مؤسسط هو ه  ،عمفن.
 .123مقدمة عمدة الرعاية ولكن ي /طتع في ده هوكرب هو لم ط ،ب ليت.
 .124منية المصلي وغنية المبتدي ولكفشغلي/مصا ط.
 .125نزهة الفكر في سبحة الذكر ولكن ي/طتع في ده هوةرح ،عمفن.
 .126نفحات النسمات في وصول أهدى الثواب لألموات ولسليمي/مصا ط.
 .127النفحة بتحشية النزهة ولكن ي طت في ده هوةرح /عمفن.
 .128نفااع المفتااي والسااائل بجمااع متفرقااات المسااائل ولكن ي/طتييع فييي ده هبييج
حزم ،ب ليت.
 .129الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ولكن ي/مصا ط.
 .130وقاياااة الرواياااة فاااي مساااائل الهداياااة وتلهيييفن هو يييلي ط/طتع فيييي مؤسسيييط
هو ه  ،عمفن.
 .131رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعيني\مخطوط.
 .132اللباب شرح الكتاب للميداني\مصا ط.
 .133االختيار لتعليل االختيار للموصلي\مصا ط.
 .134تنبيه الوالة والحكام على أحكام شاتم خير األنام  أو أحد أصحابه الكرام
البن عابدين\مصا ط.
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 .135نشر العرف في بناء بعض األحكام على العرف البن عابدين/مصا ط.
 .136نور األنوار شرح المنار لمال جيون\مصا ط.
 .137إسااعاد المفتااي علااى شاارح عقااود رساام المفتااي الباان عاباادين/طتييع فييي ده
هوت فئل ،ب ليت.
 .138منة الفتاح على مراقي الفالح للشرنباللي/طتع في ده هوت فئل ،ب ليت.
 .139اإلسعاف فاي أحكاام األوقااف للطرابلساي ،دراساة وتحقياق ،طتيع فيي ده
هوةف ي  ،عمفن.
 .140شرح مختصر المنار البن قطلوبغا ،دراسة وتحقيق ،دار الفتح ،عمان.

رابعاً :أبحاث المؤتمرات:
.141

أثاار اإلمااام الكااوثري فااي نصاارة وتأييااد المااذاهب الفقهيااة الساانية ،قُييام ومييؤقمل

محما زهها هوك ثلي هوايويّ2007\11\25-24( ،م) ،يحُكم ينُ ِل مجلا خفص.

.142

تأصاايل زكاااة دخااول المااوظفين والمهاان الحاارة فااي المااذهب الحنفااي قواعااد

وتطبيقات ،قدم لماؤتمر هوز يف ب ني هن ز يف دخي ل هومي

ة ج يهوم يج هوحيل  ،فيي

ل ط هو لي ط مفم ط هونجفح هو طن ط،نفبلس ،فلسا ج2011 ،م.

.143

نظرات في تكوين الملكة الفقهية وإسهامهات اإلمام عبد الحاي اللكناوي فيهاا،

قام ومؤقمل ناي علمفء فلنكي محل\ وكن 2011 ،م.

.144

دور مقاصد الشريعة في تطويير الموييوا اإلسويمي قدم مدتمم يتدا م مسدم

مإلسددد ال م دددمخ ل م لددديا

م المي دددي مإلسددد ال ايلتالدددم هللادددت م ا دددالس م

م

ف طتن . 2014
 .145دور علواء الشريعة فوي الهوويب لالدرالسوال العامعفوة فوي ا رد  .قدم مدتمم
ع مددددير م

ألو م خلم ع مددددير م ودددد

ن خألخ لددددو فددددل

ددددن م

ألو خي ي ددددم-14

2015\5\15م.

خامسا ً :المقاالت العلمية:
أمف هوم فالت هو لم ط هوري ن لت في هومجالت يهوهح فكث ل ماهً من ف
نظاارة شاارعية فااي نكاااح المتعااة .ونظاارة عااابرة فااي عدالااة الصااحابة ،
والعالقة باين الازوجين قبال الازواج .والحساد داء ال دواء لاه .واساتغالل الوقات.
والطريقة المثلى في التفقه والتعلم  ...وشروطها ،والفناء في العلم والعودة إلاى
الكتاااب القديماااة ،ولحاااوم العلمااااء مسااامومة ،وهااام المسااالم ،وحرماااة الحاااروف
العربية ،وعلو الهمة ،نظرة شرعية لزواج األقارب ،وصحة أحاديث الصحيحين
والعماال بهمااا ،والتبساام خلااق المساالم ،والتكباار وعالجااه ،والتجاارؤ علااى الفتيااا
وسبيل الخروج منها ،وتماذهب وال تتعصاب ،والفتناة أشاد مان القتال ،والواجاب
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على المسلم تعلمه ،وجماعة المسملين العاماة والخاصاة ،والتواصال البشاري ال
يعنااي التااأثر الفكااري ،وفتنااة التكفياار وساابيل الخااروج منهااا ،وماان هااو العااالم،
وغيرها.

سادساً :المناقشات واإلشراف:

اإلشااراف والمناقشااة لعش ارات الرسااائل فااي الماجسااتير والاادكتوراه فااي جامعااة
العلوم اإلسالمية:
أ.من الرسائل التي أشرفت عليها:
أثييل ق ي ل هوهييحفبي فييي هوم ييفمالت هومفو ييط وافوتييط هومفمسيير ل امنييط هوكت سييي
2011م.
ي مييفل هوا هيييط فييي شييلح هو ّن فيييط ولمييفم ق ييي هو ياّيج هو ُ يمُني مييج أيل رييف
هو رييف ي ىو ي اخ يل رييف هأليمييفن د هسييط يقح ي وافوتييط هومفمسيير ل ايييفت
عانفن يهف هو فني 2013م.
ي مفل هوا هيط في شلح هو ّن فيط ولميفم ق يي هوياّيج هو ُيمُني ريف هوت يع د هسيط
يقح وافوب هومفمسر ل حفقم هوضف ي 2014م.
ي مييفل هوا هيييط فييي شييلح هو ّن فيييط ولمييفم ق ييي هو ياّيج هو ُ يمُني رييف هإلمييف
يهو يية ط يهو سييمط يهو تييط د هسييط يقح يي وافوييب هومفمسيير ل حييفقم هو ييملي
2013م.
ي مفل هوا هيط في شلح هو ّن فيط ولمفم ق ي هواّيج هو ُمُني ريف هوحيو يهونكيفح
د هسط يقح وافوتط هومفمسر ل من خلي ط 2014م.
ي مفل هوا هيط في شلح هو ّن فيط ولمفم ق يي هوياّيج هو ُيمُني ميج ريف هولعيف
ىو هوظ ف د هسط يقح وافوب هومفمسر ل نفصل هوم صلي 2013م.
ي مفل هوا هيط في شلح هو ّن فيط ولمفم ق ي هواّيج هو ُمُني مج هوظ ف ىو ن فيط
هواال د هسط يقح وافوتط هومفمسر ل م فد هوم صلي 2013م.
ي مييفل هوا هيييط فييي شييلح هو ّن فيييط ولمييفم ق ييي هو ياّيج هو ُ يمُني رييف هوا ييف
يهوهال د هسط يقح وافوتط هوا ر هم علم ط مط 2010م.
يهأل هء هوة ط هوري مع عن ف أب حن ةيط أي أبي ي سي أي محميا بيج هوحسيج
م ف نط بآ هء ف فء هوحنة ط يهومذههب هوثالثط هألخيل وافويب هويا ر هم هميي
سل ب 2015م.
يهوتنفيط شلح هو اهيط مج بف نكفح هولق ىو بف هولم يط وافويب هويا ر هم
حمز هوزي د 2014م.
ي هوتنفيط في شلح هو اهييط ول نيي ميج بيف هورحكي م ىوي ريف هوياع وافويب
هوا ر هم عتا ههلل هوزي د 2014م.
يأثيل هو هميل هوصف م ييط يهواهخل يط علي نمي هو دهئيع فييي هومهيف هإلسييالم ط
وافوب هوا ر هم مليهن خل ةفت .2015
هإلسالم ط وافوب هويا ر هم عميل هول تيي
يأثل هوحهط هوس ق ط عل هومهف
2015م.
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يهون فيييط فييي شييلح هو اهيييط ولمييفم حسييفم هوييايج هوسييغنفقي مييج أيل بييف هوت ييع
هوةفسا ىو اخل رف هوح هوط د هسط يقح ي وافويب هويا ر هم فيفئ هوكت سيي
2015م.
يهون فيط في شلح هو اهيط ولمفم حسفم هوايج هوسغنفقي مج أيل رف هإلمف هت
ىويي باهيييط رييف هو ييية ط د هسييط يقح يي وافوتيييط هوييا ر هم ىو ييفم مهييياة
2015م.
يهوةرفي هوهيغل و لميفم حسيفم هويايج عميل هبيج ميفزم برلق يب هوصفصيي ميج
باهيط هوكرف ىو رف هو فوط ،د هسط يقح  ،وافوتط هوا ر هم سم ل هو ز
2015م.
يهوتنفيط شلح هو اهيط ولميفم هو نيي ميج بيف هوم يفم ىوي بيف هوحي
وافوب هوا ر هم ش هوح هط 2015م.

 ،د هسيط يقح ي ،

ب .من الرسائل التي ناقشة:
مييييفمع هومضييييملهت يهوم ييييكالت و ييييلح مصرهييييل هإلمييييفم هو يييياي ي ولمييييفم
هوكفدي ي د هسط يقح وافوب هوا ر هم سم ل حجفزي 2011م.
يميييفمع هومضيييملهت يهوم يييكالت و يييلح مصرهيييل هإلميييفم هو ييياي ي ولميييفم
هوكفدي ي مج رف هالقله ىو ن فييط ريف هولعيف د هسيط يقح ي وافويب
هوا ر هم بلهء هو فني 2012م.
هإلسيييالم ط وافويييب
يأديهت هوضيييمفن يهوحمفييييط هومسيييرصامط فيييي هومهيييف
هوا ر هم ىبلهه م هونس 2014م.
ينم ذج م رلح ورات أديهت شلع ط ولرح ط مج مصفطل هورم ييل بفوسيلم فيي
هإلسالم ط وافوب هوا ر هم ق س غ مط 2014م.
هومهف
يهورنيييفق عنيييا هألصي ي و ج يهومنفط يييط يأثيييلم فيييي هوةيييلي هوة يييط وافويييب
هوا ر هم أحما ص فح 2014م.
يهوتنفيط شلح هو اهيط بف هالمف هت وافوب هوا ر هم أحما يهاهن 2014م.
هإلسيالم ط
يهشكفو فت ع د هورأم ل هومنر ط بفورمل ي هوريي قجلي يف هومهيف
يم رلحفت عالم ف وافوب هوا ر هم علي هوزيهوي 2014م.
يق هعييا هورت ييط يأثلهييف فييي هوم ييفمالت هومفو ييط هوم فصييل وافوييب هوييا ر هم
ز ليف ملكفيي 2014م.
يهوم ف هومحفستي يهو لعي ورا ل أ بفح هالسرثمف فيي هألسي م يقات فق يف
هإلسالم ط وافوب هوا ر هم فؤهد عتام 2014م.
هو مل ط في هومهف
يهوح ييل فييي هور ييل مييج هوز ييف د هسييط ف ييط م ف نييط وافوييب هوييا ر هم عتييا
هوسم ع هو هسمط2014م.
يمتفدئ ح مط هالشرلهطفت هو ايط و ا هإلميف هومنر يط بفورمل ي فيي ىطيف
م رضي ي هو يييا د هسيييط قات يييط علي ي هومهيييف هإلسيييالم ط هإل دن يييط وافوي يب
هوا ر هم محم د عتفس أب ع س 2015م.
هوتنفيط شلح هو اهيط ول ني ميج بيف غهيب ميف ال ير ي م ىوي ريف هومزه عيط
د هسط يقح وافوب هوا ر هم محي هوايج محم د حس ج 2015م.
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يهون فيط في شلح هو اهيط ولسغنفقي مج أيل رف هونكفح ىو باهيط بف هوظ ف
د هسط يقح ولافوب هوا ر هم ىسمفع ل نجم هوايج 2014م.
يهو م ز في هوةرفي ولعي هوايج هوسلخسي مج أيل رف دع هونسب ىو
ن فيييط رييف هوةييلهئ د هسييط يقح ي ولافوييب هوييا ر هم عمييفد محمييا علييي،
2015م.
يهون فيط فيي شيل ح هو اهييط ميج أيل فهيل فيي هو يلهء ىوي باهييط بيف هو يايج
د هسط يقح ولافوب هوا ر هم عتا هولحمج بغاهدي 2014م.
يهو م ز في هوةرفي ولعي هوايج هوسلخسي مج أيل رف هوكسب ىوي ن فييط
رف هوكةف هت د هسط يقح وافوب هوا ر هم صفوح محما حما 2015م.
أل تن

خامى إاكي تن مصكتك ا يفع م ال تو م جيا ل حي م زان م مي تن جيا يت م
خم سمتن طي ب م مكالي مه زلت ح تن م يطي .2015
خم ي ن فل ش ح م مم ن م م م ن م ت ل ان ييب م حتض خمالسالحيضن إ ى ييب هللافن
م ص ة أل مسن خمحستق طي ب م مكالي مه لر أييألي ات ج . 2015
خم ي ن فل ش ح م مم ة م م ت ل ان أخل م يالر إ ى فصي فل غصب اي ال الس َّي
أل مسن خمحستق طي ب م مكالي مه ح ي م يي . 2016
خم فاليخى م حتمتن فل خمق يت م يألة م ح فتن م م حتو م ح ت ل م مسمسل (ت1104لـ)
ان يمم ن م كاليين إ ى ي ن كاليب م تيع أل مسن خمحستق طي ب م مكالي مه يي ق طي ق
. 2017
خم يمق يت م ح ياتن ح ي م م ن مين ايزه (ت535لـ) ان يمم ن م كاليب إ ى ي ن كاليب
مال ميو طي ب م مكالي مه ايجم ع تميت (.) 2017
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