
 
1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                        السيرة الذاتية

        وطحسن تيسير عبدالرحيم شم    أ.داالسم:  

  م28/8/1974جرش    –  مكان وتاريخ الوالدة: األردن

 الحالة االجتماعية: متزوج.

 9741006480الرقم الوطني:     الجنسية: أردني.

 0772406441رقم الهاتف المتحرك:  

 00962772406441األردن:  من خارج  

  h_shammout@hotmail.com  :        كترونيلالبريد اال
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  المؤهالت العلمية:

  األردنية  كلية الشصصريعة في الجامعةفي   وأصصصول  قسصصم الها من  في تخصصصا الاءصصاش الشصصرعي  هدكتورا -1
 م.2005

األردنية   كلية الشصريعة في الجامعة  فيوأصصول    قسصم الها  ماجسصتير في تخصصا الاءصاش الشصرعي من  -2
  م.1998

  م.1996األردنية   بكالوريوس في الها  والتشريع من كلية الشريعة في الجامعة  -3

 م.1992ثانوية عامة في الهرع العلمي من دولة اإلمارات العربية المتحدة   -4

  م.30/1/2002إجازة في المحاماة الشرعية بتاريخ    -5

  :الخبرات

 حتى اآلن 2/10/2022عميد كلية الشريعة في جامعة جرش منذ تاريخ   -1

 م.18/1/20017م، حتى 1/10/2013تاريخ  عميد كلية الشريعة في جامعة جرش منذ  -2

منذ تاريخ    كلية الشصصصريعة في جامعة جرشأسصصصتاذ في الها  تخصصصصا الاءصصصاش الشصصصرعي في   -3
 ، ومازلت على رأس عملي.م1/10/2018

كلية الشصريعة في جامعة  قسصم الها  وأصصول  في تخصصا الاءصاش الشصرعي في أسصتاذ مشصارك في   -4

 م30/9/2018م حتى 1/10/2014منذ تاريخ  لمرحلتي البكالوريوس والماجستير  جرش 

لمرحلتي البكالوريوس  كلية الشصريعة في جامعة جرش  قسصم الها  وأصصول  في أسصتاذ مسصاعد في   -5

 .م30/9/2014حتى تاريخ  م، 1/10/2009منذ تاريخ والماجستير  
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ة في رمألكثر من بالوكالة    العلمي والدراسصصصات العلياعميد شصصص ون الطلبة بالوكالة وعميد البح     -6
 جامعة جرش.

ل عوام    ماي م  -7  المتميز  للمعلم  الملكصصة رانيصصا  ، 2014م،  2013م،  2012م،  2011في جصصاةزة 
 م.2020، م2019، 2018، 2017، 2016، 2015

 كل من:في   محاءر غير متهرغ -8

 م.2005/2006الدراسي    الهصل األول من العام، في  كلية الشريعة في الجامعة األردنية  -أ

م حتى 15/6/2007من تاريخ  قسصم الشصريعة والدراسصات اإلسص مية في جامعة اإلسصراش الخاصصة    -ب

 م  20/6/2009تاريخ

تصصاريخ    مشصصصصصرف  -9 من  في جصصامعصصة جرش  الشصصصصصريعصصة  كليصصة  في  الجودة  م حتى 1/10/2009مكتصصب 

 .م30/9/2013

 في عدة مج ت علمية محكمة.  ما يم  -10

الثصانويصة منصذ   ةفي مصدارس مصديريصة تربيصة محصافشصة جرش في األردن للمرحلصللثاصافصة اإلسصصصصص ميصة  مصدرس   -11
 ..م27/9/2009وحتى تاريخ  م  5/9/1998تاريخ  

مسصصاعد بح  وتدريس في كلية الشصصريعة في الجامعة األردنية في مرحلة الماجسصصتير منذ بداية الهصصصل    -12
م(، وفي 97/1998م( ، وحتى نهاية الهصصصل الثاني من العام الدراسصصي  96/1997الثاني للعام الدراسصصي  

الهصصصل الثاني من م( وحتى نهاية  2002/2003مرحلة الدكتوراه منذ بداية الهصصصل الثاني للعام الدراسصصي   
 م(.2004/2005العام الدراسي  

 م.2003إجازة في تجويد وترتيل الارآن برواية حها عن عاصم   -13

 :العلمية المحكمةالبحوث 

تحايق العدالة الاءصصاةية المتعلاة بدصصصدار الحكم الاءصصاةي في الشصصريعة  بح  محكم ، بعنوان"ءصصمانات  -1
باالشصتراك مع الدكتور    ،م2007( لعام 34الجامعة األردنية، مجلد    –اإلسص مية والاانون" ، مجلة دراسصات  

 ذياب عال.

ل المحاكمات المدنية األردني"  بعنوان" إعادة المحاكمة في الشصريعة اإلسص مية وقانون أصصو محكم بح    -2
 .م2009( من مجلة دراسات الجامعة األردنية لعام 36   مجلدالعدد األول من 

في مجلة العدل التابعة لوزارة    منشصور " ، الحنهيبح  محكم بعنوان " التناقض في الدعوى في المذهب    -3
 هص.1435، ربيع األول،  62العدد عودية، العدل الس

في مجلة العدل التابعة منشصور  بح  محكم بعنوان " أحكام ميرا  ذوي األرحام في الشصريعة اإلسص مية"،    -4
 .هص1433، السنة الرابعة عشر، 54العدد   لوزارة العدل السعودية

في مجلة   منشصصور بح  محكم بعنوان" تحريك اإلصصصبع في التشصصهد في الصصص ة، دراسصصة حديثية فاهية"،   -5
 م2011(، 1 25المجلد  أبو سمحة، معبد الس مع الدكتور    باالشتراك ،جامعة النجاح في فلسطين

 منشصور   ،بح  محكم بعنوان" متعة المطلاات في الها  اإلسص مي وقانون األحوال الشصخصصية اإلماراتي"  -6

 .م2011، 41، العدد في مجلة كلية الدراسات اإلس مية في دبي/ اإلمارات المتحدة
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في مجلة العلوم الشصصصرعية    منشصصصور  "تطبياات السصصصياسصصصة الشصصصرعية عند ابن الايم بح  محكم بعنوان"    -7

 .م2012  26، العدد جامعة اإلمام محمد بن سعود في السعودية  عنالصادرة  

في مجلة الجامعة   منشصصصور بح  محكم بعنوان "حجية الاراشات الشصصصاذة في إثبات األحكام الشصصصرعية"،    -8

 .م2012، 17، العدد األسمرية للعلوم الشرعية، ليبيا

العلوم الاصانونيصة  في مجلصة    منشصصصصصور "  حبس المصدين في الشصصصصصريعصة اإلسصصصصص ميصةبحص  محكم بعنوان :"    -9

 .م2013الخامس،  والسياسية، بغداد، العدد 

"  أحكام الوصصصية في الها  اإلسصص مي ماارنا باانون األحوال الشصصخصصصية األردنيبح  محكم بعنوان:"    -10

 .م 2013، 40، مجلد 1، العددالجامعة األردنيةعلوم الشريعة والاانون، في في مجلة دراسات    منشور 

وأحكام  في الها  اإلسصصص مي"، منشصصصور في مجلة البحو  الهاهية   بح  محكم بعنوان:"دفع الصصصصاةل   -11

 م.2014، 99المعاصرة، العدد  

 

 البحوث بعد الترقية إلى أستاذ مشارك: 

،  4من المجلد    1بح  محكم بعنوان: "الرياءصصة في اإلسصص م"، منشصصور في مجلة كيراال الجامعية، العدد   -1

 م.2015

  م2017منشور في المجلد الثامن عشر/ العدد الثاني  على المسلم" ،   بح  محكم بعنوان:" شهادة الكافر  -2

 مجلة جامعة العلوم التطبياية، األردن.

بح  محكم بعنوان: " الها  اإلداري والسصصياسصصي لحدي  تطاوعا وال تختلها" مشصصترك مع الدكتور مروان    -3

 .م2016، جامعة العلوم اإلس مية العالميةالميزان التابعة لالرياحنة، مابول للنشر في مجلة 

ي مجلة كلية ف  منشصصور بح  محكم بعنوان:" التأويل الهاهي، دراسصصة تطبياية في األحوال الشصصخصصصية"،    -4

 .م2016، 51، العدد دبي للدراسات اإلس مية

: لشصصصصصريعصة اإلسصصصصص ميصة" منشصصصصصور في مجلصةبحص  محكم بعنوان:" أخ قيصات المنصافسصصصصصة التجصاريصة في ا  -5

International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 5 

(April 2016)  ،ماليزيا 

"، حجية الاراةن في إثبات الزنا في الشصصريعة اإلسصص مية، وقانون العاوبات األردنيبح  محكم بعنوان:"    -6

 م.2017مشور في مجلة اإللهيات، جامعة بنكول تركيا،  

األحكام الهاهية الخاصصصة بالاءصصاش الشصصرعي واألحوال الشصصخصصصية لحدي  واحتجبي    بح  محكم بعنوان:"  -7

 .2018في مجلة الجامعة اإلس مية في غزة،   منشور  "من  يا سودة

 م.2017بح  محكم بعنون:" كيف تارأ ورقة علمية"، مابول للنشر في مجلة جامعة جرش، األردن،    -8

 : ، بعنوان(SCOPUSسكوبس   بح  محكم باللغة اإلنجليزية -9
"  PREMARITAL SCREENING TESTS: AN ISLAMIC VIEW "   
  EUROMEDITERRANEAN BIOMEDICAL JOURNAL 2017,12 (23)  :منشور في مجلة  

في مجلة البح  العلمي التابعة لجامعة  منشور بح  محكم بعنون:"نكاح اليتيمات في الها  اإلس مي"  -10
 . 2018أريس الدولية، لبنان
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 البحوث بعد األستاذية: 

الزوج على طلب زوجت  للخلع بين الها  اإلس مي وقانوني  بح  محكم بعنوان : سلطة الااءي في إجبار    -1
ماارنة والهلسطيني  دراسة  األردني  الشخصية  غزة    منشور ،  )األحوال  في  اإلس مية  الجامعة  مجلة  في 

2019. 
ي مجلة فنشور بح  محكم بعنوان: أحكام الخنثى بين العلم واألحوال الشخصية، دراسة فاهية ماارنة" م -2

 م2018س مية والدينية، جامعة هاريبر، باكستان. الدراسات اإل
بعنوان:    -3  The Nature of Treaties in Islamic Jurisprudence andبح  

International Law،  International Journal of Innovation, Creativity and 
Change. www.ijicc.net Volume 15, Issue 3, 2021 

بعنوان:    -4 محكم  اإلس ميةبح   التربية  بمبادئ  جرش  جامعة  في  العليا  الدراسات  طلبة  التزام    درجة 
، باالشتراك مع د.عودة بني أحمد، ود.بسمة الحوامدة، واالجتماعية من وجهة نشر أعءاش هيةة التدريس

 م.2022منشور في مجلة الدراسات اإلس مية والدينية، جامعة هاريبر، باكستان، 
 Self-Defence In Islamic Law: بعنوان Scopus محكم منشور في بح  -5

Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol. 6, No. 8, 9821-9840 
   : بعنوان Scopus محكم منشور في بح  -6

The Degree of National and Ethical Values Availability in the Two 
Textbooks of Islamic Education and Arabic Language for the First Three 
Grades- Teachers Perspective – Jarash Province.  

Central European Management Journal (CEMJ). 2022 
 

 المؤلفات المنشورة: 

ان، الطبعة األولى  كتاب: العدالة الاءاةية وتطبيااتها في الشريعة اإلس مية، دار النهاةس،    -1  م.2006عم 

، جمعية المحافشة على الارآن الكريم، 1كتاب" المهيد في شصرح قانون األحوال الشصخصصية األردني"، ط   -2
 م.2016

، جمعية المحافشة على الارآن الكريم، 1الميسصصصصر إلى الها  اإلسصصصص مي وأصصصصصول " "، ط كتاب:"المدخل   -3
 م.2017

بحو  فاهية في الاءصاش الشصرعية واألحوال الشصخصصية" ، دار آمنة للنشصر والتوزيع،  مسصاةل و كتاب:"   -4
 .2017، 1ط

 م1،2019ط " ، دار النهاةس،اإلثبات الاءاةي، وساةل  وطرق  في الها  اإلس ميكتاب"   -5

، 1كتاب "دراسصصصات في الثاافة اإلسصصص مية المعاصصصصرة" باالشصصصتراك مع مجموعة م لهين، دار الكتاب، ط  -6
 م.2020

، جمعية المحافشة على الارآن  1ط"  الهرد والمجتمعكتاب "الزكاة والصصصصصدقات، فءصصصصاةلها وأثرها على    -7
 م.2022الكريم،  

 

 

 رسائل الماجستير التي أشرفت عليها: 
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األحكام الشرعية المتعلقة بإيواء الوالدين دار المسنين، دراسة فقهية مقارنة، إعداد الطالب: وسام   -1
 م 2011، كلية الشريعة، جامعة جرش، محمود الطيطي

كلية الشريعة، جامعة  ، إعداد الطالبة: بيداء محمد علي القضاة، أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي -2
 . م2011جرش، 

كلية الشريعة،  محمد سمير األحمد،  ين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، إعداد الطالب:السحر ب -3
 م.2012جامعة جرش، 

كلية الشريعة، جامعة  فاديا سالمة الصمادي،  ، إعداد الطالبة:أحكام االستتابة في الفقه اإلسالمي -4
 م. 2013جرش، 

ية"، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  الجناية على ذوي االحتياجات الخاصة" اإلعاقة العقل  -5
 م. 2013كلية الشريعة، جامعة جرش،  األردني، إعداد الطالبة: منتهى محمود الزغول،

فتحي مفلح  وتطبيقاته القضائية، إعداد الطالب: تقييد المباح في قانون األحوال الشخصية األردني -6
 م. 2013كلية الشريعة، جامعة جرش،  الصقر،

كلية الشريعة، جامعة   شفيقة محمد طوالبة، ، إعداد الطالبة:أحكام التوائم الملتصقة في العبادات -7
 م. 2013جرش، 

أمين   ، إعداد الطالب: مختلف الحديث وأثره في اختالف الفقهاء دراسة تطبيقية في حّد السرقة -8
 . 2014كلية الشريعة، جامعة جرش،  عبدالقادر العواطلي، 

،  واجبات الدفاع المدني في حماية وسالمة األفراد والممتلكات والمنشآت العامة، دراسة فقهية مقارنة -9
 م. 2015كلية الشريعة، جامعة جرش،  عمران محمد بني عيسى، إعداد الطالب:

كلية الشريعة، جامعة   المساعيد،محمود حمد  ، إعداد الطالب:الغلة وأحكامها في الفقه اإلسالمي -10
 . 2015جرش، 

إلثبات، دراسة فقهية  في العبادات والعقوبات ووسائل ا النقوالت الفقهية المروية عن أبي الزناد -11
 م. 2016كلية الشريعة، جامعة جرش،  سهيل عبدالمجيد عطوة،  ، إعداد الطالب:مقارنة

كلية الشريعة،   فراس محمد شاهين، د الطالب:، إعدااألحكام الفقهية المتعلقة بمرض السرطان -12
 م.2016جامعة جرش، 

، إعداد  دراسة فقهية مقارنة ،األحكام الفقهية الخاصة بالمرأة عبر مواقع التواصل االجتماعي -13
 م. 2017كلية الشريعة، جامعة جرش،   الطالبة: إيمان محمد القضاة،

، إعداد الطالب: حسام  الفقهية المروية عن أبي الزناد في المعامالت واألحوال الشخصية النقوالت -14
 م.2017كلية الشريعة، جامعة جرش،  عبدالحليم العالول،

دور الحقائق العلمية   إيناس علي طلفاح ، إعداد الطالبة:دور الحقائق العلمية في الترجيح الفقهي -15
 م.2017ة، جامعة جرش، كلية الشريع ،في الترجيح الفقهي
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إعداد    ،عمل المرأة في المجال اإلعالمي وأثره على االستقرار األسري في ضوء الفقه اإلسالمي  -16
 م. 2018كلية الشريعة، جامعة جرش،  عابدة محمد نزار الفواخيري، الطالبة:

،  فقهية مقارنة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وتطبيقاتها الفقهية، دراسة  قاعدة -17
 م. 2018كلية الشريعة، جامعة جرش،  يعقوب أحمد غنيمات، إعداد الطالب:

، إعداد الطالبة: رقية عبدالكريم  مخالفات )أبويوسف( الفقهية ألبي حنيفة في أحكام النساء -18
 م.2018كلية الشريعة، جامعة جرش،  فريحات،

، إعداد الطالب: دار السالم  الشرعية، دراسة فقهية مقارنةأثر الجوائح السماوية في بناء األحكام  -19
 م.2018كلية الشريعة، جامعة جرش،  تونجاياو الفلبيني،

  ، إعداد الطالب:قاعدة "إذا ضاق األمر اتسع" وتطبيقاتها الفقهية، الطهارة والعبادات أنموذجا   -20
 م. 2019كلية الشريعة، جامعة جرش،  حيدر محمد العزة،

،  رات محمد بن الحسن التي خالف فيها أبا حنيفة في مسائل الشهادة، دراسة فقهية مقارنةاختيا -21
 م. 2019كلية الشريعة، جامعة جرش،  إعداد الطالب: نبيل محمد كنعان،

كلية   رائد سامي السعد،  ، إعداد الطالب:التغيرات الطارئة على الوقف، دراسة فقهية مقارنة -22
 م.2019الشريعة، جامعة جرش، 

اختالف الزوجين على صحة الرجعة، دراسة فقهية تطبيقية، إعداد الطالب: مفيد أبورمان،   -23
 م. 2020

المسائل التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية المذهب الحنفي في الزواج والطالق والرجعة،   -24
 م.2020دراسة فقهية مقارنة، إعداد الطالب: رائد العظمات، 

،  ابن القطان في كتابه اإلقناع في مسائل اإلجماع في الصيام، دراسة فقهية مقارنة إجماعات -25
 . 2021كلية الشريعة، جامعة جرش،  إعداد الطالب: كودوغو عبدهللا موسى،

ء والظهار واللعان  إجماعات ابن القطان في كتابه اإلقناع في مسائل اإلجماع في اإليال -26
كلية الشريعة، جامعة   ، إعداد الطالب: نور الدين عبدالحكيم عثمان،ةواالستلحاق، دراسة فقهية مقارن

 . 2021جرش، 
، إعداد الطالبة:  القرينة الصارفة لألمر عن الوجوب عند ابن حزم الظاهري دراسة فقهية مقارنة -27

 م2021جميلة عتوم، 
 م.2021لطالفحة، أحكام العبادات في زمن األوبئة "كورونا نموذجا" إعداد الطالبة: أماني ا  -28
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