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                                                                             شخصيــة: المعلومات  •

 االســــــم    الجنسية  تاريخ الميـالد  العمر  مكان المــيالد 

  م حمزة نعيم حسين مسل   األردنية   27 /1994/5  28 عمان  

   1هاتف جوال 962788190948+  الرقم الوطني    9941008014 

   2هاتف جوال 962788846718+  الجنس    ذكر    

الحالة   

 االجتماعية  

 عمان  -األردن

 شارع األدارسة  –الذراع الغربي 
 

 مكان السكن  

 البريد االلكتروني   h.musallam@jpu.edu.jo الديانة    اإلسالم   

 يات   ا الهو •

 اإلنسانية.   توالروايا والمالية والمصرفية اإلسالمية المطالعة في الكتب الشرعية  -1

     ، ودورات المصرفية اإلسالمية.حضور الدورات الشرعية والتنمية البشرية -2

    .الفقهية المعاصرةكتابة األبحاث في بعض المسائل  -3

    الشطرنج(القدم، الركض ، السباحة ، اللياقة البدنية ، تنس الطاولة،    )كرةممارسة الرياضة  -4

"والعروض التقديمية على  photoshopالتصميم على الحاسوب باستخدام برمجية "  -5
 برمجيات مختلفة.  

   في مراكز تحفيظ القرآن ودور القرآن الكريم في المساجد. العمل التطوعي الخيري -6

 االعداد والمشاركة في االحتفاالت الوطنية والمناسبات الدينية.    -7

  طبيعة الهواية 

  

 المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:   •

التخصص  
 الدقيق 

  التخصص
  العام

  \الكلية 
 رية يمدال

 الرقم   المــــؤهـــــل   تاريخه   التقدير   المدرسة   \الجامعة 

مدرسة ضرار بن   عمان الثانية   إدارة معلوماتية  إدارة معلوماتية 

 األزور  
 1  توجيهي  ال 2012 جدا   جيد

 2  س  وبكالوري  2016     ا  جد  جيد الجامعة األردنية   كلية الشريعة   الشريعة  الفقه وأصوله 

 3  ماجستير   2020 ممتاز   الجامعة األردنية   كلية الشريعة     الشريعة   الفقه وأصوله
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 : عليهاالدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل واإلجازات التي حصلت  •

 الرقم   المجال   تاريخ   اللجنة المشرفة    المكان  

 1-   د. خالد حبنكة  " /محاضرة "اإلبداع في وسائل التعليم 2013 مركز شباب األردن  في اإلدارة العامة 

 2-  سويدان  قد. طارورشة عمل عن صناعة القادة /  2015 جمعية صحبة القمر  فندق الالند مارك 

 مصلى 
 الكلية 

 3-  الطوالبة  دد. محمدورة تغسيل وتكفين الميت /  2013 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية 

 4-  دورة في المخارج والصفات / الشيخ مفيد البستنجي  2013 مسجد الرملة البيضاء  مركز حراء 

 مسجد 
 الشهيد 

 5-  إجازة مستوى أول في التالوة والتجويد  2014 األوقاف، فرع العاصمةوزارة 

 6-  نووية / الشيخ نادر العنبتاوي   األربعينإجازة في  2013 مجلة الفكر الشرعي/ األردنية  مدرج الكندي 

 مدرج 
 الكندي 

 7-  العنبتاوي إجازة في ثالثيات البخاري / الشيخ نادر  2013 مجلة الفكر الشرعي/ األردنية 

 8-  ساعة في أحكام التجويد  ثمانيندورة تمهيدية لمدة في ال شهادة  2016 وزارة األوقاف/ فرع العاصمة  مركز الفاروق 

جامعة العلوم  

 اإلسالمية 
 9-  ساعة  70دبلوم تدريبي في الفقه الشافعي شهادة  2018 وزارة التربية والتعليم/ العاصمة 

 مسرح 
 القادة 

 10-  مجموعة دورات في التربية والتعليم 2016 القادة الدولية/عمان مدرسة 

داخل فروع  

 المركز 

مركز طالل أبو غزالة للتدريب  

 والتأهيل  

   -icdl 11الحصول على دبلوم كامبردج لتقنية المعلومات يعادل  2021

مسجد عمر بن  

 جاوا  /الخطاب

وزارة األوقاف والشؤون  

 والمقدسات الدينية  

   -12 إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم   2019

   -AAOIFI 13شرح كاتب المعايير الشرعية  2019 د.طالب أبو عواد   مسجد الهادي 

   -14 على المذهب الشافعي  المتون الفقهية  دورة في   2021 د.أحمد جرار  معهد شرعي 

 الخبرات العملية السابقة:    •

 الرقم    المجال    الفترة    المكان  

مدرس قرآن كريم وعلوم شرعية في عدد من  2012-2020   كلية المجتمع العربي، حطين ، مركز المقابلين.

 ، وكليات المجتمع العربيالمراكز الشرعية 
  -1 

 2-  لدى وزارة األوقاف   رسميواعظ وخطيب  2013- 2021 الهالل   رباح،بالل بن  لفتا،  عازب، بن  مسجد البراء

 2016/9/1- القادة الدولية/ طريق المطار    ةأكاديميمدرسة 
2017/1/18 

 6-  مدرس لدى أكاديمية القادة الدولية للصفوف الثانوية   

 2017/2/7- مدرسة حنين الثانوية/ حي نزال   
2019 

مدرس في وزارة التربية والتعليم األردنية / مدرسة  

 ثانوي  /األردن   -حنين الثانوية/ عمان
 -7 

 2018/3/1- مسجد عمر بن الخطاب قرية سالم  
2020 

عمر   مسجد /مشرف دار القرآن الكريم/ وزارة األوقاف 

 بن الخطاب   
 -8 

  -2022 جامعة جرش األهلية  

 مستمر لآلن 

-9 جامعة جرش في كلية الشريعة عضو هيئة تدريس في   
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 ، والجوائز الفخريةكتب الشكر والتقدير  •

 الرقم    العنوان   التاريخ    الجهة 

الشكر والثناء، من وزارة التربية  عدد من كتب  م  15/3/2018 التربية والتعليم/ لواء قصبة عمان   ةمديري

والتعليم األردنية، لإلشراف على حصول المدرسة 

مركز متقدم في مسابقة الحديث النبوية  على 

، والتالوة والتحكيم في  ، والقرآن الكريمالشريف

   بعض منها.

  -1 

إجازة مهنة التعليم، لممارسة تعليم المرحلة  2017/2/6   التربية والتعليم/ لواء قصبة عمان  ةمديري

 الثانوية   
 -2 

الشكر والتقدير، للقيام بفعالية صالة الغائب على   2016/12/21  التعليم الخاص    ةمديريمدرسة القادة الدولية / 

روح الشهداء األبرار " شهداء قلعة الكرك" لما  

  واالنتماءلها أثر طيب في ترسيخ روح الوالء 

 لدى الطالب.  

 -3 

م  2022 بنغالديش دولة بن شهادة الدكتوراة الفخرية بتقدير امتياز مع مرتبة   

للعلوم   بنغالديش جامعةالشرف األولى من 

عية   / جنوب آسيا الشر

4 -   

  

     أخرى:مهارات  •

مهارات   إتقان فن التواصل مع األخرين من خالل حضور دورات في التنمية البشرية   

 التواصل

  التعليم.الحديثة وتوظيفها في   التكنلوجيةجميع األجهزة واألدوات  استعمال إجادة -1

 لغرض الوسائل التعلمية أحيانا.  بالفوتوشو التصميم على  ماستخدا-2

 وتوضيبها.   softwareالحديثة   األجهزةصيانة  -3

 . I pad ، data show ، smart board على لتدريسا   -4 

 مهارات  

 التكنولوجيا      

مهارات   اللغة  التقييم  

 اللغة  
 العربية   ممتاز  

 اإلنجليزية  جيد جدا    

 مهارات   في المدارس ودور القرآن.  /والشعر   والخطابة، الكريم،لعدد من مسابقات القرآن  محكم -1 

 التحكيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   4 

 األبحاث والمساهمات العلمية   •

 الرقم    العنوان   التاريخ    النشر

أطروحة منشورة بعنوان: منهج الفتوى في  2019 الجامعة األردنية 

المؤسسات المالية هيئات الرقابة الشرعية في 

   المعاصرة في األردن.

  -1 

أثر الكحول العطرية على  بعنوان:بحث  2013   غير منشور 

    الطهارة الحسية 
 -2 

 أقسام عمليات الجراحة التجميلية بحث بعنوان:  2016    مقدم إلى ندوة باحث المستقبل 

   وحكمها في الفقه اإلسالمي

 -3 

م1820 الشرعية / اونالينندوة المقاصد  ُضوِء َمقَاِصِد   في   َمْفُهوُم البِْدَعةِ  بعنوان:بحث  

 ِدَراَسةٌ تَْحِليِليةٌ -الَشِريعَة اإلسالميَِّة 

4 -   

 

  

 

 

 

 فون:  المعر ِ  •

 الرقم   االسم الوظيفة    رقم الهاتف  

6441 7240 7 +962 جرشجامعة عميد كلية الشريعة /    1     حسن شموط د. .ا 

1010 9999 7 +962 األردنية الجامعة عميد كلية الشريعة /    2     عبدالرحمن الكيالني د. ا. 

2689 7561 7 +962 األردن  /رئيس رابطة علماء    3    عبدهللا الصيفيد. ا. 

1556 370 54 +971 الجامعة األردنية  /مدرس الفقه وأصوله   4      عارف حسونة د. ا. 

 


