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العنوان البريدي :المملكة األردنية الهاشمية ،جرش ،جامعة جرش -كلية الشريعة
املؤهالت العلمية:
 -1دكتوراه في تخصص القضاء الشررعي مرن قسرم الققر وأصرول فري كليرة الشرريعة فري الجامعرة األردنيرة
2005م.
 -2ماجستير في تخصص القضاء الشرعي من قسم الققر وأصرول فري كليرة الشرريعة فري الجامعرة األردنيرة
1998م.
 -3بكالوريوس في القق والتشريع من كلية الشريعة في الجامعة األردنية 1996م.
 -4ثانوية عامة في القرع العلمي من دولة اإلمارات العربية المتحدة 1992م.
 -5إجازة في تجويد وترتيل القرآن برواية حقص عن عاصم 2003م.
 -6إجازة في المحاماة الشرعية بتاريخ 2002/1/30م.
اخلربات:

 -1أسررتاف فرري القق ر تخصررص القضرراء الشرررعي فرري كليررة الشررريعة فرري جامعررة جرررش منررف ترراريخ
2018/10/1م ،ومازلت على رأس عملي.
 -2أستاف مشارك في قسم القق وأصول في تخصص القضاء الشرعي في كلية الشريعة فري جامعرة
جرش لمرحلتي البكالوريوس والماجستير منف تاريخ 2014/10/1م حتى 2018/9/30م
 -3أستاف مساعد في قسم القق وأصول في كلية الشريعة في جامعة جررش لمرحلتري البكرالوريوس
والماجستير منف تاريخ 2009/10/1م ،حتى تاريخ 2014/9/30م.
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 -4عميد كلية الشريعة في جامعة جرش منف تاريخ 2013/10/1م ،حتى 20017/1/18م.
 -5عميد شؤون الطلبة بالوكالة وعميد البحث العلمي والدراسات العليا بالوكالرة ألكثرر مرن مررة فري
جامعة جرش.
 -6مقرريم فرري جرراازة الملكررة رانيررا للمعلررم المتميررز ل عرروام 2011م2012 ،م2013 ،م،2014 ،
2019 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015م
 -7محاضر غير متقرغ في كل من:
أ -كلية الشريعة في الجامعة األردنية ،في القصل األول من العام الدراسي 2006/2005م.
ب -قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية فري جامعرة اإلسرراء الخاصرة مرن تراريخ 2007/6/15م حترى
تاريخ2009/6/20م
 -8مشرررررف مكتررررب الجررررودة فرررري كليررررة الشررررريعة فرررري جامعررررة جرررررش مررررن ترررراريخ 2009/10/1م حتررررى
2013/9/30م.
 -9مقيم في عدة مجالت علمية محكمة.
 -10مدرس للثقافرة اإلسرالمية فري مردارس مديريرة تربيرة محافررة جررش فري األردن للمرحلرة الثانويرة منرف
تاريخ 1998/9/5م وحتى تاريخ 2009/9/27م..
 -11مساعد بحث وتدريس في كلية الشريعة في الجامعرة األردنيرة فري مرحلرة الماجسرتير منرف بدايرة القصرل
الثاني للعام الدراسي (1997/96م)  ،وحترى نهايرة القصرل الثراني مرن العرام الدراسري (1998/97م) ،وفري
مرحلة الدكتوراه منف بداية القصرل الثراني للعرام الدراسري( 2003/2002م) وحترى نهايرة القصرل الثراني مرن
العام الدراسي (2005/2004م).

البحوث العلمية احملكمة:
 -1بحررث محكررم  ،بعنواننضررمانات تحقيررة العدالررة القضررااية المتعلقررة بقصرردار الحكررم القضررااي فرري الشررريعة
اإلسالمية والقانونن  ،مجلة دراسات – الجامعة األردنية ،مجلد ( )34لعام 2007م ،باالشتراك مع الردكتور
فياب عقل.
 -2بحث محكم بعنوانن إعادة المحاكمة في الشريعة اإلسالمية وقانون أصرول المحاكمرات المدنيرة األردنرين
العدد األول من مجلد ( )36من مجلة دراسات الجامعة األردنية لعام 2009م.
 -3بحث محكم بعنوان ن التناقض في الدعوى في المفهب الحنقين  ،منشور في مجلة العدل التابعرة لروزارة
العدل السعودية ،العدد  ،62ربيع األول1435 ،هـ.
 -4بحث محكم بعنوان ن أحكام ميراث فوي األرحام في الشريعة اإلسالميةن ،منشور في مجلة العدل التابعرة
لوزارة العدل السعودية العدد  ،54السنة الرابعة عشر1433 ،هـ.
 -5بحث محكم بعنوانن تحريك اإلصبع فري التشرهد فري الصرالة ،دراسرة حديثيرة فقهيرةن ،منشرور فري مجلرة
جامعررة النجررا فرري فلسررطين ،باالشررتراك مررع الرردكتور عبد السالم أبو سمحة ،المجلد 2011 ،)1(25م
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 -6بحث محكم بعنوانن متعة المطلقات في القق اإلسرالمي وقرانون األحروال الشخصرية اإلمراراتين ،منشرور
في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية في دبي /اإلمارات المتحدة ،العدد 2011 ،41م.
 -7بحررث محكررم بعنرروانن تطبيقررات السياسررة الشرررعية عنررد ابررن القرريم ن منشررور فرري مجلررة العلرروم الشرررعية
الصادرة عن جامعة اإلمام محمد بن سعود في السعودية ،العدد 2012 26م.
 -8بحرث محكرم بعنروان نحجيرة القررراءات الشرافة فري إثبرات األحكرام الشرررعيةن ،منشرور فري مجلرة الجامعررة
األسمرية للعلوم الشرعية ،ليبيا ،العدد 2012 ،17م.
 -9بحررث محكرررم بعنررروان :ن حررربس المررردين فررري الشرررريعة اإلسرررالميةن منشرررور فررري مجلرررة العلررروم القانونيرررة
والسياسية ،بغداد ،العدد الخامس2013 ،م.
 -10بحث محكم بعنروان:ن أحكرام الوصرية فري الققر اإلسرالمي مقارنرا بقرانون األحروال الشخصرية األردنرين
منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،في الجامعة األردنية ،العدد ،1مجلد 2013 ،40م .
 -11بحرث محكررم بعنوان:ندفررع الصراال وأحكامر فرري الققر اإلسررالمين ،منشررور فري مجلررة البحرروث الققهيررة
المعاصرة ،العدد 2014 ،99م.

البحوث بعد الرتقية إىل أستاذ مشارك:
 -1بحث محكم بعنوان :نالرياضة في اإلسالمن ،منشور فري مجلرة كيرراال الجامعيرة ،العردد  1مرن المجلرد ،4
2015م.
 -2بحررث محكررم بعنرروان:ن شررهادة الكررافر علررى المسررلمن  ،منشررور فرري المجلررد الثررامن عشررر /العرردد الثرراني
2017م مجلة جامعة العلوم التطبيقية ،األردن.
 -3بحث محكم بعنوان :ن القق اإلداري والسياسي لحديث تطاوعرا وال تختلقران مشرترك مرع الردكتور مرروان
الرياحنة ،مقبول للنشر في مجلة الميزان التابعة لجامعة العلوم اإلسالمية العالمية2016 ،م.
 -4بحث محكم بعنوان:ن التأويل الققهري ،دراسرة تطبيقيرة فري األحروال الشخصريةن ،منشرور فري مجلرة كليرة
دبي للدراسات اإلسالمية ،العدد 2016 ،51م.
 -5بحرررث محكرررم بعنررروان:ن أخالقيرررات المنافسرررة التجاريرررة فررري الشرررريعة اإلسرررالميةن منشرررور فررري مجلرررة:
International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 5
ماليزيا(April 2016) ،
 -6بحث محكم بعنوان:ن حجية القراان في إثبات الزنا في الشريعة اإلسرالمية ،وقرانون العقوبرات األردنرين،
مشور في مجلة اإللهيات ،جامعة بنكول تركيا2017 ،م.
 -7بحث محكم بعنوان:ن األحكرام الققهيرة الخاصرة بالقضراء الشررعي واألحروال الشخصرية لحرديث واحتجبري
من يا سودةن منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية في غزة.2018 ،
 -8بحث محكم بعنون:ن كيف تقرأ ورقة علميةن ،مقبول للنشر في مجلة جامعة جرش ،األردن2017 ،م.
 -9بحث محكم باللغة اإلنجليزية سكوبس ( ،)SCOPUSبعنوان:
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ن  PREMARITAL SCREENING TESTS: AN ISLAMIC VIEWن
منشور في مجلةEUROMEDITERRANEAN BIOMEDICAL JOURNAL 2017,12 (23) :

 -10بحث محكم بعنون:ننكا اليتيمات في القق اإلسالمين مقبول للنشر في مجلة البحث العلمي التابعة
لجامعة أريس الدولية ،لبنان.2018

البحوث بعد األستاذية:
 -1بحث محكم بعنوان  :سلطة القاضي في إجبار الزوج على طلب زوجت للخلع بين القق اإلسالمي
وقانوني األحوال الشخصية األردني والقلسطيني (دراسة مقارنة( ،منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية في
غزة .2019
 -2بحث محكم بعنوان :أحكام الخنثى بين العلم واألحوال الشخصية ،دراسة فقهية مقارنةن منشور في
مجلة الدراسات اإلسالمية والدينية ،جامعة هاريبر ،باكستان2018 .م

املؤلاات املششورة:
 -1كتاب :العدالة القضااية وتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية ،دار النقااس ،عمان ،الطبعة األولى 2006م.
 -2كتابن المقيد في شر قانون األحوال الشخصية األردنين ،ط ،1جمعية المحافررة علرى القررآن الكرريم،
2016م.
 -3كتاب:نالمرردخل الميسررر إلررى القق ر اإلسررالمي وأصررول ن ن ،ط ،1جمعيررة المحافرررة علررى القرررآن الكررريم،
2017م.
 -4كتاب:ن مساال وبحوث فقهية فري القضراء الشررعية واألحروال الشخصريةن  ،دار آمنرة للنشرر والتوزيرع،
ط.2017 ،1
 -5كتابن اإلثبات القضااي ،وساال وطرق في القق اإلسالمين  ،دار النقااس ،ط1،2019م
 -6كترراب ندراس رات فرري الثقافررة اإلسررالمية المعاصرررةن باالشررتراك مررع مجموعررة مررؤلقين ،دار الكترراب ،ط،1
2020م.
بعض رسائل املاجستري التي أشرفت عليها:
 -1رسالة بعنوان ن أحكام إيواء الوالدين دار المسنينن ،للطالب وسام الطيطي ،كلية الشريعة ،جامعة
جرش.
 -2رسالة بعنوانن أحكام السحر في الشريعة والقانونن للطالب محمد سمير ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -3رسالة بعنوان ن أحكام الجنين في القق اإلسالمين للطالبة بيداء القضاة ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -4رسالة بعنوانن أحكام االستتابة في القق اإلسالمين للطالبة فادية الصمادي ،كلية الشريعة ،جامعة
جرش.
 -5رسالة بعنوانن تقييد المبا في قانون األحوال الشخصية األردنين ،للطالب فتحي صقر ،كلية الشريعة،
جامعة جرش.
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 -6رسالة بعنوان :أحكام التواام الملتصقة في القق اإلسالمين للطالبة شقيقة طوالبة ،كلية الشريعة،
جامعة جرش.
 -7رسالة بعنوانن مختلف الحديث وأره في اختالف الققهاء في جريمة السرقة ،للطالب أمين العواطلي،
كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -8رسالة بعنوان :واجبات الدفاع المدني في حماية وسالمة األفراد والممتلكات والمنشآت العامة ،دراسة
فقهية مقارنة ،للطالب عمران محمد بني عيسى ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -9رسالة بعنوان :النقوالت الققهية المروية عن أبي الزناد في العبادات والقضاء ،دراسة فقهية مقارنة،
للطالب سهيل عطوة ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -10رسالة بعنوان :الغلة وأحكامها في القق اإلسالمي ،للطالب محمود المساعيد ،كلية الشريعة ،جامعة
جرش.
 -11رسالة بعنوان:ن األحكام الققهية المتعلقة بمرض السرطانن للطالب فراس شاهين ،كلية الشريعة،
جامعة جرش.
 -12رسالة بعنوان:ن النقوالت الققهية المروية عن أبي الزناد في األحوال الشخصية والمعامالت :دراسة
فقهية مقارنةن للطالب حسام العالول ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -13رسالة بعنوان:ن دور الحقااة العلمية في الترجيح الققهين للطالبة إيناس طلقا  ،كلية الشريعة،
جامعة جرش.
(-14وغيرها العديد من الرساال )
بعض رسائل املاجستري التي ناقشتها:
 -1رسالة بعنوان:ن نررية القساد عند الشافعيةن للطالب علي القضاة ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -2رسالة بعنوان ن أحكام الهجر في القق اإلسالمين للطالبة باسمة القضاة ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -3رسالة بعنوانن التدابير الشرعية للحد من العنوسة في القق اإلسالمين للطالب أشرف العياصرة ،كلية
الشريعة ،جامعة جرش.
 -4رسالة بعنوانن العقوبات المرورية ،دراسة مقارنة بين القق والقانونن للطالب مصطقى زوانة ،كلية
الشريعة ،جامعة جرش.
 -5رسالة بعنوان:ن تحقية كتاب فتاوى البلقيني الشافعي ن كلية الشريعة ،جامعة اليرموك.
 -6رسالة بعنوانن تحقية كتابي الطهارة والصالة من كتاب الحاوي القدسي لإلمام الغزنوين للطالب علي
القضاة ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -7رسالة بعنوان :أحكام القتل الرحيم في القق اإلسالمي ،للطالب عبدهللا الزيوت ،كلية الشريعة ،جامعة
جرش.
 -8رسالة بعنوان:ن تحسين النسل ،مقهوم  ،وضوابط  ،وأحكام في القق اإلسالمي ،للطالبة عبير
الخلف ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
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 -9رسالة بعنوان :ضمان المتلقات في زمن القتنة ،للطالب عبدهللا العقيف ،كلية الشريعة ،جامعة جرش.
 -10رسالة بعنوان :انقرادات اإلمام ابن حزم في الشهاداتنللطالب بشير الخوالدة ،كلية الشريعة ،جامعة
جرش.
 -11وغيرها العديد من الرساال في الجامعات المختلقة

الدورات التي حصلت عليها:
 -1دورة  TOTتدريب المدربين ،The International Board of Certified Trainers ،عبر
منصة إدراك االلكترونية2020/4/13 ،م
 -2دورة بعنوان نمحاور النجا الستةن ،الجامعة األمريكية في بيروت ،عبر منصة إدراك االلكترونية،
2020/4/11م
 -3دورة بعنوان :نفن الخطابة واإللقاءن ،عبر منصة إدراك االلكترونية2020/4/16 ،م.
 -4دورة بعنوان :نالتقكير الناقدن ،عبر منصة إدراك االلكترونية2020/6/30 ،م
 -5دورة بعنوان :نالتقكير اإلبداعي واالبتكار ولتجديدن ،عبر منصة إدراك االلكترونية2020/6/30 ،م
 -6دورة بعنوان :نالفكاء العاطقين ،عبر منصة إدراك االلكترونية2020/6/30 ،م
 -7دورة بعنوان :نحل المشكالت واتخاف القراراتن ،عبر منصة إدراك االلكترونية2020/6/30 ،م
 -8شهادة في أساسيات التسوية الرقمي من موقع مهارات التابع لشركة جوجل2020/7/22 ،م
 -4شهادة الرخصة الدولية للحاسوب ICDL
 -5شهادة التعليم االلكتروني INTEL
 -6دورة في القياس والتقويم – جامعة جرش
 -7دورة في طرق التدريس – جامعة جرش
 -8دورة عن الكتاب التقاعلي – جامعة جرش
 -9دورة التعليم االلكتروني– جامعة جرش
 -10دورة في استراتيجية العصف الفهني والتعليم التعاوني – جامعة جرش
 -11دورة في التخطيط االستراتيجي -جامعة جرش
 -12دورة في المجالت المحكمة الرصينة ،جامعة جرش
 -13دورة في التمكين الققهي ،مؤسسة رسوخ.
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