
1 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 C.Vالسيرة الذاتية 
 

 حمادة مصطفى قضاة. االسم :
 .م6/21/2661 محنا  –عجلون  مكان وتاريخ الوالدة :

 اإلسالمالديانة: 
  األردنية الجنسية :

 : ذكرالجنس
 .متزوج الحالة االجتماعية :

 اهلل العقيل. الشهيد عطاشارع  -القيادة العامة حي  –طبربور  -عمان   –األردن العنوان: 
 dr.hamadaqudah@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 626فرعي  7252506/20العمل:  2660022770خلوي: الهاتف: 

 
 الشهادات العلمية :

 بتقدير م1227حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة األردنية عام   -2 
والمشرف على  ،ن في النظم وأثره في اختالف الفقهاءالِقراجيد جدًا وعنوان األطروحة: 

 .األطروحة الدكتور العبد خليل أبو عيد
بتقدير  م1222وأصوله من جامعة آل البيت عام فقه الماجستير في حاصل على شهادة ال -1

والمشرف على الرسالة  الف الفقهاءتحقيق المناط وأثره في اختجيد جدًا وعنوان الرسالة: 
 .الدكتور محمد راكان الدغمي

بتقدير جيد  م2696في الفقه والتشريع من الجامعة األردنية حاصل على شهادة البكالوريوس  -3
 .جداً 
 .2693عام  71،3حاصل على درجة الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي بمعدل  -1
 

 :العملية والعلمية  الخبرات
د متقاعد من مديرية االفتاء العسكري وبخبرة تزيد عن أربعة وعشرين عامًا قضاها عقي -2

 القوات المسلحة األردنية.كليات مدارس و وحدات و في ومدرسًا إمامًا 
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 –الفقه المقارن  –لمواد أصول الفقه في كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية  مدِّرس -1
للدورات الشرعية  1222 -1222من العام  –المدخل الفقهي  –العبادات  –المعامالت 

 المتخصصة.

من عام في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية  مدِّرس -3
 م لمرحلة الدبلوم المتوسط.1229م حتى عام 1227

م حتى 1229من عام كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية في جامعة مؤتة/  مدِّرس -1
 لة البكالوريوس.م لمرح1221عام 

المدخل إلى دراسة الشريعة  –أصول الفقه  -المعامالت –لمواد فقه العبادات مدِّرس  -2
في الكلية المذكورة أعاله  –الفتيا  –الفقه المقارن  –المدخل الفقهي  –اإلسالمية 

 البكالوريوس. –لمرحلتي الدبلوم المتوسط 

يت وكلية الزرقاء األهلية للفصل مدِّرس لمادة الثقافة اإلسالمية في جامعة آل الب -6
 م.1223/1221 والصيفي  الدراسي الثاني

العام الدراسي الحالي بداية في جامعة جرش األهلية / كلية الشريعة اعتبارًا من  مدِّرس -7
 م11/2/1227وحتى تاريخ  م1221/1222

 الخبرات في جامعة جرش
 م.2/22/1222 –م 2/22/1221عضو هيئة تدريس من  -2

 .م22/7/1227م وحتى تاريخ 2/22/1222مساعد من  أستاذ -1

م 11/2/1227م وحتى 2/22/1221مدرس لمواد الفقه وأصوله في جامعة جرش من  -2
 الــدورات:

 .شهورأساسية لمدة ثالث دورة علوم شرعية  -

 دورة القرآن الكريم وعلومه والحديث النبوي الشريف لمدة أربعة أشهر. -

 هور.دورة الفقه وأصوله لمدة أربعة ش -

 دورة حرف نفسية. -

 دورة تأسيسية الحاسوب. -

 دورة الورشة التدريبية الشاملة ألعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش لمدة أسبوع. -

 لمدة يوم واحد.  E-Learningدورة في التعليم ألاللكتروني  -
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 األبحاث والمؤتمرات:
 أواًل: األبحاث: 

بحث كم ومقبول للنشر في جامعة جرش.أثر الفتوى في مقاومة الغلو والتّطرف بحث مح -2
 محكم ومجاز للنشر.

داللة االقتضاء والمجاز المرسل دراسة تحليلية مقارنة ما بين أصول الفقه والبالغة   -1
 .محكم ومجاز للنشر – مجاز للنشر في مجلة دراسات/ الجامعة األردنية

 محكم -ية وتطبيقيةالقياس االولوي وأثره في تفسير بعض آيات القرآن الكريم دارسة نظر  -3
 ومجاز.

 قيد التحكيم. -التنبيه بين األصوليين والنحويين دراسة تحليلية مقارنة -1

 .قيد الطباعة -الشافعي اإلمامالنزعة العقلية عند  -2

 ثانيًا: المؤتمرات العلمية:
في ورقة  1229تشرين ثاني  ،في مؤتمر اللغة والسياق في الجامعة األردنيةالمشاركة  -

 –للغة والسياق وأثرهما في التفسير عند بعض المفسرين المعاصرين اعمل بعنوان 
 .انذجو نمأ –محمد متولي الشعراوي  –محمد طاهر بن عاشور 

بعنوان  1226نيسان  ،الحة جامعة مؤتةصفي مؤتمر المواطنة البورقة عمل المشاركة  -
 تها وخصائصها.المواطنة الصالحة ما هي  

نيسان  نحو تقويم إسالمي مشترك -كيين العربالمشاركة بالحضور في مؤتمر الفل -
 جامعة العلوم اإلسالمية عمان. 1222

لجامعة عجلون  1223االقتصاد اإلسالمي أيار  المشاركة بالحضور في المؤتمر -
 .الخدمات المقدمة من البنوك اإلسالميةالوطنية بعنوان 

فقه التنوع بعنوان لعام ا اإلفتاء لدائرةالمشاركة في الحضور في الملتقى العلمي الثالث  -
 .م2/60/0260-0وحدة األمة  إطارفي والتعددية 

 بعنوان  26/1-21األردن في الفترة المشاركة بورقة عمل في المؤتمر األول لعلماء  -
 وسبل معالجتها. التحديات التي تواجه العالم المسلم

امعة جرش ورقة عمل في المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية الشريعة / جبالمشاركة  -
  "أثر الفتوى في مكافحة الغلو والتطرف" بعنوان:

 المشاركات العلمية  -

 األردنعضو في رابطة علماء  -
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 اللغــــات:
 اللغة األم  اللغة العربية:  -

 جيد اللغة اإلنجليزية:  -


