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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 

E-Mail :Smadi009@yahoo.com 

 

 سيرة ذاتية
 

 : عدنان أحمد حامد الصمادي                اإلسم
 8491: النعيمة   مكان وتاريخ الوالدة

 : أردني              الجنسية
 : متزوج     االجتماعية الحالة
 (0777918711خلوي ) -،  1250538: جامعة جرش /جرش/األردن، هاتف        العنوان
 .  31850 :الرمز البريدي   1250530    :فاكس

 :    المؤهالت العلمية

PHD  University of the Punjab / in Pakistan  on 17.10.1991 

Faculty of Islamic Studies/ Islamic politics   

 

 م .                    8413ماجستير سياسة شرعية ) فقه ( األزهر                      
 م .8478ليسانس شريعة /الجامعة األردنية                      

 / .م83/3/3001 : أستاذ في الفقه / سياسة شرعية     الرتبة العلمية
 م.8418-8473: عضو هيئة تدريس في ثانوية النعيمة من    الخبرات العلمية

من وازرة عـضو هيئة تدريس في مـدارس الممـلكة العربية السعودية ) معار ( 
 م.8411-8413التربية والتعليم 

 م.8448-8417عضو هيئة تدريس في كلية مجتمع عجلون المتوسطة                  
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وزارة  )معار( من  8445-8448ي كلية صور / ُعمان عضو هيئة تدريس ف
 العالي األردني .التعليم 

 وال زلت على رأس3007 -م 8441عضو هيئة تدريس في جامعة جرش مـن  
 عملي .

 م3009 –م 8447رئيس قسم الشريعة في كلية الشريعة /جامعة جرش من                     
. 
 .م3001/3004 – 3001/3007عميد كلية الشريعة / جامعة جرش من  

 األبحاث العلمية المحكمة المنشورة :
مجلة جامعة  –الخصائص الديموغرافية لحاالت الشقاق والنزاع بين الزوجين في األردن  .8

 .م3000للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، العدد األول، كانون أول جرش 
 (3للدراسات والبحوث، العدد ) مجلة جامعة جرش –بين الحد والتعزير  ةعقوبة جاحد العاري   .3

 .م3008

المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في األردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم  .2
، العدد الحادي والعشرون، دبي –مجلة كلية الدراسات اإلسالمية  –استعمالها واالنتفاع بها 

 . م3008يوليو 

 –مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  –منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئة من التلوث  .9
 .م3008ديسمبر،  (58، العدد )جامعة الكويت

 بغداد –مجلة جامعة صدام للعلوم اإلسالمية  –ملكية األرض في اإلسالم ومشكلة التصحر  .5
 .م3008(، 80العدد )السنة التاسعة

مجلة  منشور في -جهة نظر االسالمو يص دور القطاع العام من الخصخصة وأثرها في تقل .1
 .م3002العدد األول  –المجلد الثامن  –للبحوث والدراسات  جامعة جرش

عام  81منشور في مجلة عالم التربية عدد  –منظومة المعارف االنسانية واشكالية الهوية  .7
 الجزائر. –مجامعة باتنة 3009

منشور في مجلة  –االعاقة العقلية والجسمية ووجهة نظر االسالم زواج األقارب ودورها في  .1
 مجلة التربية. –م 3005، 9العدد  22العلوم االجتماعية المجلد 
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 Studies in Islamمنشور في مجلة  –مسؤولية الطبيب التعاقدية بين الشريعة والقانون  .4

and Middle East  3007.م 

: رؤية منظومية في البالد اإلسالميةف االقتصادي لخفي معالجة الت الفقه اإلسالميدور  .80
 .م20/1/3007في  مقبول للنشر مجلة جامعة جرش –

مقبول  –لعالمة التجارية والصناعية وحكم الشرع فيها حق المؤلف وا –الملكية الفكرية  .88
 .م3007، 81جامعة باتنة عدد  –للنشر في أبحاث مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية 

الدراسات مجلة  .البالد من القروض الربوية اآلجلة والسلم ودورها في حمايةالبيوع  .83
 .م3007 صنعاء –االجتماعية، جاتمعة العلوم والتكنولوجيا 

الدراسات  منشور في، ملكية األرض في اإلسالم ودورها في التنمية المستدامة .82
 -( يوليو35( العدد )82صنعاء، المجلد ) –االجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 .م3007ديسمبر 

االزمه االقتصاديه اسبابها وتداعياتها وعالجها ووجه نضر االسالم ، مجله جامعة القران  .89
 م3082الكريم. الخرطوم 

 

15-  Prof Adnan. A. Al Smadi,The power of the will of faith and 

the point of view of Islam,Faculty of Sharia Jerash University, has 

been accepted for publication,issue Vol. 9 No. in Modern Economy 

in November 2018 

16- Prof-Adnan Smadi & dr.Abdullah Wardat ,dr.mohamad awad al-

khawaldeh,Medical Errors And Physicians Liability Between 

Islamic Regulations and Law, Faculty of Sharia Jerash University, 

has been accepted for publication  International Journal of 

Community Based Nursing and Midwifery (IJCBNM), VOL 6, NO 4 

(2018) 

 

القانونية مجلة العلوم  –أساس تقدير أجرة األجير ودوره في استقرار قطاع العمل، منشور .87
 بغداد. -م 3082السنة الثالثة كانون أول  1والسياسية، العدد

 –منشور  -الخالف واالختالف الفرقي في مسألة اإلمامة والخالفة بين أهل السنة والشيعة.81
 م.3085مجلة معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي/ العدد الثاني عشر/ السودان، 
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منشور في كتاب مؤتمر كلية  –و واالنحراف عند المسلمين مناهج التفكير ودورها في الغل.84
 م.3085الشريعة الثاني عشر 

المجلة الدولية للبحوث  -منظومة الرزق والكسب بين القضاء والقدر واألخذ باألسباب .30
 م.3081 -3عدد 1والدراسات اإلسالمية واإلنسانية المتقدمة، مجلد 

 
 :المطبوعةالكتب العلمية  

 االقتصادي في اإلسالم .. النظام 8
 .االسالمي. المدخل إلى علم الفقه 3
 . منظومة الثقافة اإلسالمية .2
 . قضايا فقهية معاصرة.9
 

 المؤتمرات العلمية والندوات :
 مشاركة بأوراق.:  التاسعمؤتمرات كلية الشريعة من الثاني الى  .1

 المؤتمر األول –األخطاء الطبية في ميزان الشريعة والقانون  -
 المؤيدات التشريعية لحماية البيئة والمحافظة على التوازن . -

 الملكلية الفكرية حق االبداع والعالمة التجارية : ماهيتها وحكم بيعها. -

 فصل الطاقة العربية عن الطاقة االسالمية وأثره في انحطاط األمة. -

 والجسمية ووجهة نظر االسالم. زواج األقارب وعالقته باالعاقة العقلية -

 تغيير المجتمعات ودورها في مواجهة تحديات العالم االسالمي . سنة -

 الهوية االسالمية في مواجهة العولمة من منظور االسالمي . -

 رؤية منظومية. –الوحدة االسالمية : مفهومها والسبيل الى تحقيقها  -

 الواقع والمأمول. –ع النهضوي لألمة اإلسالمية و المشر  -

 القاهرة من الثاني الى الخامس مشاركة بأوراق. –عين شمس  –مؤتمرات المدخل المنظومي  .2

 الثقافة االسالمية والمنحنى المنظومي . -
 منظومة االحكام الشرعية في مواجهة البطالة. -

 دور الفقه االسالمي في معالجة التخلف االقتصادي : رؤية منظومية. -
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 التنمية المستدامة من وجهة نظر االسالم : رؤية منظومية . -

جامعة  –ودورها في استثمار وتنمية أموال المصارف الالربوية  ةالتسهيالت االئتماني .3
 .م3009 الشارقة

 ..م3005 الجزائر –جامعة باتنة  –منظومة المعارف االنسانية واشكالية الهوية  .4

 .م3009 جامعة مؤتة –دور كليات الشريعة في الجامعات األردنية في اعداد الدعاة  .5

جامعة  –نية دفي تدريس االقتصاد االسالمي في المعاهد العلمية األر  المنحى المنظومي .6
 .م3001 اربد األهلية

 قازان –الجامعة االسالمية الروسية  –األوقاف االسالمية وكيفية التصرف بها وتنميتها  .7
 .م3009

 المشاركة في جميع السمنارات التي تعقدها كلية الشريعة في جامعة جرش في كل فصل. .8

 .واربد عمان –ورق علمية ومحاضرات في مجمع النقابات المهنية مجموعة أ .9
 
  


