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 جامعة الريموك ، كلية الشريعة والدراسات االسالمية.مكان العمل  : 

  .قسم االقتصاد واملصارف االسالمية: أستاذ: الرتبة 
 املؤهالت العلمية: 

، بتقدير مشرف جدا )ممتاز(  تونس –الفقه والسياسة الشرعية من جامعة الزيتونة دكتوراه الدولة يف  -1
 م.1992عام 

مبرتبة جيد  1988 –اجلامعة األردنية  –كلية الشريعة   – الفقه والتشريعماجستري القضاء من قسم  -2
 جدا، 

العني.  –جامعة اإلمارات العربية املتحدة  –الشريعة والقانون ( من كلية القانون والشريعةليسانس يف) -3
 . تقدير ممتاز.1985عام 

  1982الثانوية العامة الفرع العلمي عام  -4
 :اخلربات العملية

(  بقسم الفقه والدراسات االسالمية ، جامعة 1996-1992حماضر متفرغ واستاذ مساعد ) -1
 الريموك

 راسات االسالمية ،  جامعة الريموك( قسم الفقه والد1997استاذ مشارك ) -2
 (  يف الفقه والسياسة الشرعية ، جامعة الريموك 2002استاذ ) -3
 قائم أبعمال رئيس قسم الدراسات اإلسالمية. -4
 قائم أبعمال رئيس قسم االقتصاد واملصارف االسالمية .  -5
 17/9/2005.اىل 1/10/2000عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية جامعة الريموك من  -6
 18/9/2005رئيس قسم الشريعة والدراسات االسالمية جامعة االسراء اخلاصة من  -7
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 (2008 – 2006عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة الشارقة ) -8
 (2014 – 2008رئيس جامعة العلوم االسالمية العاملية ،عمان اململكة االردنية اهلامشية ) -9

 ( . 2017 - 2016وحياة " يف اذاعة اجليش )اعداد وتقدمي برانمج " دين  -10
 2018 - 2014استاذ بقسم االقتصاد واملصارف االسالمية  -11
 استاذ كرسي هبانج للدراسات االسالمية ، جامعة الريموك  -12
 (2019تشرين اثين  -2018وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية  )شباط  -13
 االن  – 2019استاذ بقسم االقتصاد واملصارف االسالمية  -14
أستاذ بقسم املصارف اإلسالمية، كلية املال واالعمال ،جامعة العلوم االسالمية العاملية  -15

 تفرغ علمي (.  2022)
 اجلمعيات واهليئات:

 االن ( – 2020عضو جملس امناء مركز التوثيق امللكي )  -1
صندوق احلج  جملس االوقاف وجملس الوعظ واالرشاد وجملس صندوق الزكاة وجملس ادارة يسرئ -2
(2018-2019 ) 
 (2019-2018عضو اللجنة القانونية يف ديوان التشريع والرأي يف رائسة الوزراء ) -3
 (2019-2018عضو جملس الرتبية والتعليم ) -4
 عضو جلنة املوارد البشرية العداد االسرتاتيجية الوطنية للموارد البشرية . -5
 (2006ت الدينية )عضو جملس أمناء املعهد امللكي للدراسا -6
 عضو اجملمع الفقهي اإلسالمي/ رابطة العامل االسالمي ،مكة املكرمة.  -7
 (2017- 2008عضو جملس االوقاف )  -8
 (2018- 2008عضو جملس االفتاء والبحوث والدراسات ) -9

 عضو جممع فقهاء الشريعة يف امريكا . -10
 .2004-2003وتنمية أموال األيتام، رئيس جلنة الرقابة الشرعية، مؤسسة إدارة  -11
 (2017- 2015عضو جملس ادارة صندوق البحث العلمي ، وزارة التعليم العايل ) -12
 .2006-2005عضو اجلمعية العامة للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب طهران  -13
ة )عام عضو اللجنة امللكية لتطوير برامج الدراسات االسالمية جبامعة آل البيت أالردني -16

2004) 
 ( البحرين. 2021/2022(AAOIFI)يويف يف األمية الثانية رئيس اللجنة العل -17
 2022عضو هيئة حترير جملة دراسات الشريعة والقانون. اجلامعة األردنية  -18

 الدورات التدريبية:    
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 .1994كلية الرتبية، جامعة الريموك، ) فصل دراسي(  –دورة أتهيل أعضاء هيئة التدريس  -1
 .1990اجلامعة األردنية،  -التالوة والتجويد يف املركز الثقايف اإلسالميدورة  -2
 دورة يف مبادئ علم احلاسوب واستخداماته. -1
 دورة اللغة االجنليزية ) أتهيل للتوفل( . -3
 دورة أساليب التقومي . -4
 1998-اإلشراف على دورة التحكيم يف املؤسسة األمريكية اإلسالمية للتحكيم يف والية نيوجرسي -5
 .2005دورة اعداد القادة الدينيني ملكافحة مرض االيدز ) برانمج االمم املتحدة االمنائي ( دمشق  -6

 البحوث والدراسات:
 حبثا يف جمالت وندوات ومؤمترات ،أهم هذه البحوث : 70اجناز أكثر من 

 
 2003جتميد االجنة واخلالاي التناسلية ، منشور يف جملة أحباث الريموك ، 1- 
التشريعي للعرف العشائري يف األردن.منشور يف وقائع ندوة العرف العشائري بني الشريعة الوضع  -2

 اجلامعة األردنية. 1989والقانون 
اقرتان العقد بشرط تقييدي يف القانون املدين وقانون األحوال الشخصية األردين منشور يف جملة  -3

 .3اجمللد  1، العدد 1995البلقاء التابعة جلامعة عمان 
 1اجمللد -1995سلطة ويل األمر يف تقييد ايقاع الطالق. منشور يف جملة أحباث الريموك مدى -4

 . 3العدد 
 املدخل إىل فقه النوازل. منشور يف جملة أحباث الريموك.  -5
 منشور يف جملة أحباث الريموك. –اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي  -6
مة حامد العمادي احلنفي. منشور يف جملة حتقيق رسالة القول األقوى يف تعريف الدعوى للعال -7

 البلقاء. 
 عمان(. –حساب الربح يف عقد املراحبة )مقدم ملؤمتر املستجدات الفقهية  -7
 عمليات التنسيل )االستنساخ ( وأحكامها الشرعية، منشور يف جملة أحباث ا لريموك. -8
 ات اجلامعة األردنية.اإلسالم والنمو السكاين ) ابالجنليزية( مطبوع يف جملة دراس -9

_ القواعد الفقهية الكلية يف القانون املدين األردين , منشور يف مركز الدراسات     احلقوقية للعامل  10
 العريب , بريوت , جامعة القديس يوسف . 

 أثر عمل الزوجة على استحقاقها النفقة واحلضانة، منشور يف جملة أحباث الريموك. -11
 أحكام املعامالت املعاصرة منشور يف جملة أحباث الريموك.منهج الفتوى يف  -12
 اإلثبات ابلبصمة الوراثية من املنظور الشرعي، منشور يف جملة أحباث الريموك. -13
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 أثر استعمال النجاسات واحملرمات يف املواد املصنعة.مقبول للنشر يف جملة أحباث الريموك  -14
والرتجيح يف جمال األحكام الشرعية، مرسل للنشر يف جملة أثر التفكري العقلي يف االستنباط   -15

 أحباث الريموك.
 الوصية الواجبة بني الفقه وقانون األحوال الشخصية، منشور يف جملة أحباث الريموك. -16
نظرات يف اخلطة الدراسية ملنح درجة اإلجازة يف الفقه، مؤمتر تدريس الفقه، الزرقاء األهلية منشور  - 17

 ع املؤمتر.ضمن وقائ
 م.2001العالج اجليين وأحكامه الشرعية، مؤمتر العالج  اجليين، جامعة قطر،  -18
_" مبدأ اإلنصاف" يف التشريع اإلسالمي , مؤمتر مجعية التشريع املقارن , ابريس            19

 (2005ابريس  –) مرتجم ومنشور ابلفرنسية      2002
 2004املدين األردين والقانون الفرنسي , بريوت _ القواسم املشرتكة بني القانون  20
 2006_ حتديد جنس اجلنني, دراسة فقهية, جممع الفقه اإلسالمي, مكة,  21
 2005_ اختالفات الزوجني حول إسهام الزوجة يف مالية األسرة, جممع الفقه اإلسالمي, جدة,  22
 يم الشرعي ,مؤمتر الثقافة والتنمية . _ حتدايت إعادة تشكيل العقل املسلم , دراسة يف واقع التعل23
_ اخلالاي اجلذعية واستخدامها يف العالج من املنظور الشرعي , مقدم لندوة االنعكاسات االخالقية الستخدام  24

 2003اخلالاي اجلذعية ، االيسسكو واليونسكو ، دمشق ،
 .2006عمان _ املرأة ودورها يف اجملتمع , جممع الفقه االسالمي الدويل , دورة  25
 . 2006التحدايت اليت تواجه الوسطية ، مؤمتر الوسطية الثاين ، عمان ،  -26
 _ اجلذور الفكرية للغلو واالحنراف ، اجمللة الثقافية اجلامعة االردنية . 27
 .2012الدفاع عن ثقافة األمة بني املدارسة واملمارسة، ندوة الثقافة العربية بني االستشراق واالستغراب، - 28
 م.2012ضوابط الفتوى عرب الفضائيات، مؤمتر الفتوى وضوابطها، أندونيسيا، -29
االستحالة وأثرها يف تغيري احلكم، )دراسة تطبيقية على استخراج اخلل من اخلمر(، الدورة التاسعة جملمع فقهاء  - 30

 .2013الشريعة أبمريكا 
إثبات الشهور القمرية بني علماء الشريعة وعلماء  تفسري اآلايت الكرمية ذات الصلة وداللتها، مؤمتر  - 31

 الفلك، مكة املكرمة.اجملمع الفقهي .
دور األسرة ومؤسسة الزواج يف اجملتمع وموقع املرأة فيه، مؤمتر مؤسسة الزواج يف األداين السماوية الثالثة،  - 32

 )جامعة كوستاانات(.
 .2013اإلسالم حضارة وسالم يف ظالل رسالة عمان، جكاراتمنهج اإلسالم يف حتقيق السالم العاملي، مؤمتر - 33
 نوازل املرأة خارج داير اإلسالم ) املرأة والزينة(، املؤمتر العاشر جملمع فقهاء الشريعة أبمريكا. - 34
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 املسلم يف البالد اإلسالمية " حقوقه وواجباته"، الندوة الثالثة عشرة،تطور العلوم الفقهية، وزارة األوقاف - 35
 والشؤون الدينية، سلطنة ُعمان.

 حق احلاضن يف احلضانة ووسائل تنفيذه، ندوة احلضانة، جامعة أم القرى واجملمع الفقهي، مكة املكرمة. - 36
 التجديد يف التأليف الفقهي، ندوة جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرايض. - 37
مكة  -الثوابت واملتغريات، رابطة العامل اإلسالمي -املسلممناهج اإلصالح، مؤمتر مكة الثالث عشر"اجملتمع  - 38

 املكرمة.
 أولوية املستطيع على غريه يف احلج. ندوة احلج الكربى مكة املكرمة - 39
 الذكاة بعد الصدمة الكهرابئية" إعادة النظر يف ضوء املستجدات.جممع الفقه االسالمي الدويل. - 40
 يف ميزان املقاصد الشرعية.جممع الفقه االسالمي الدويل الدورة الثانية والعشرين زايرة املسجد األقصى والقدس  - 41
 .2015إمكاانت التجديد يف قضااي استثمار الوقف ،ورشة تطوير االستثمارات الوقفية، مسقط ،عمان  - 42
 لسادس .تكييف شركة املسامهة ، مؤمتر شورى ، منشور يف وقائع املؤمتر ، الكويت .مؤمتر شورى ا – 43
 . 2017ختريج بيع املراحبة لالمر ابلشراء على البيع املعلق ، مؤمتر شورى السابع الكويت ،  – 44
 زكاة عقود االمتياز ، ندوة قضااي الزكاة املعاصرة ، -45
الضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية االعتبارية اليت تعمل حلساب محلة الواثئق ، ندوة جدة ، جممع  - 46

 الفقه االسالمي الدويل .
 .2007\4\28التقاضي يف دعاوى األوقاف ومنازعاته ، منتدى قضااي الوقف الفقهية الثالث ،  الكويت  - 47
برامج عملية ملكافحة االرهاب ، مؤمتر االسالم وحمابة االرهاب ، رابطة العامل االسالمي ، مكة املكرمة ،  - 48

2015 . 
عنه يف الشريعة االسالمية التأصيل والضوابط ، منشور يف قائع مؤمتر االجتاهات الفكرية حرية الرأي والتعبري  – 49

 .2017بني حرية التعبري وحمكمات الشريعة ، مكة املكرمة رابطة العامل االسالمي ، اجملمع الفقهي االسالمي ، 
االجتاهات الفكرية بني حرية التعبري  حترير مفاهيم )الدين ، احلرية ، حمكمات الشريعة ( منشور يف قائع مؤمتر – 50

 .2017وحمكمات الشريعة ، مكة املكرمة رابطة العامل االسالمي ، اجملمع الفقهي االسالمي ، 
 مدى حق الويل املتعلق مبرض املوىل عليه ، جممع الفقه االسالمي ، مكة  – 51
 سالمي ، حتت الطبع  ،عقد البيع على التصريف يف الفقه االسالمي ، اجملمع الفقهي اال - 52
حكم مطالبة املرأة املسلمة مبا يفرضه هلا القانون الوضعي يف مال زوجها عند طالقها ، الدورة الثانية والعشرين  - 53

 2015للمجمع الفقهي االسالمي ، مكة املكرمة ، 
 زكاة حق االمتياز ، الكويت ، ندوة الزكاة ، بيت الزكاة . – 54
ت القرانية على هيئة زخارف )ديكورات ( واالجتار هبا ، جملة اجملمع الفقهي ، العدد الثامن حكم كتابة االاي – 55

 . 2012والعشرون ، 



6 

 

 .منشور . 2017الزكاة بني التوقيف والتعليل ، ندوة الزكاة ، اسنانبول ،   - 56
سيد سليمان فطاير ، جملة الدالالت التحوطية لضوابط العقود يف املعامالت املالية ، ابالشرتاك الباحث ا -57

 مقبول للنشر . 2017اجلامعة االسالمية ، 
 2020تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جائحة كوروان ، ابالشرتاك مع د انوار ابو دلو ، احباث الريموك  -58
لة احباث الشمول املايل يف ضوء االقتصاد االسالمي ، ابالشرتاك مع د جنوى السويس ،  مقبول للنشر يف جم – 59

 .2021الريموك سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية
قاعدة التابع اتبع وتطبيقاهتا الفقهية يف شركات التأمني االسالمية ، مشرتك مع  د. خالد العازمي ، جملة جرش  -60

 . 2022اذار  1عدد 23للبحوث والدراسات ،جملد 
 
 
 
 
 

 الكتب:
 نشر مؤسسة محادة ، اربد. – أحكام الرتكات يف الفقه والقانون -(1

"نظام القضاء الشرعي يف اململكة األردنية اهلامشية وأصول التقاضي فيه" رسالة ماجستري, نشر  -(2
 م.1999دار الثقافة عمان 

 "نظرية احلكم القضائي يف الشريعة والقانون" رسالة دكتوراه, طبع دار النفائس، عمان. -(3
 م.1999املدين األردين)النظرية العامة للعقد( , دار النفائس عمان،دراسات يف فقه القانون  -(4
 االسرة والتحدايت املعاصرة , ابالشرتاك , حتت الطبع . –( 5
مصطفى الزرقاء فقيه العصر وجمتهد النوازل, نشر دار القلم دمشق , سلسلة علماء ومفكرون  –( 6

 معاصرون 
 ويل فيه حبوث هي: ( _ مسائل يف الفقه املقارن )ابالشرتاك (7

 الطالق الثالث بلفظ واحد -1
 انتفاع املرهتن ابلعني املرهونة  -2

 القضاء ابلقرائن. -ج       
 ( دراسات فقهية يف قضااي طبية معاصرة , ابالشرتاك , دار النفائس .8

 املؤمترات والندوات:
 احلضور واالشرتاك يف أكثر من أربعني مؤمترا يف الداخل واخلارج.
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 لى رسائل املاجستري والدكتوراه اإلشراف ع
االشراف واملناقشة  ألكثر من ستني رسالة ماجستري ودكتوراة يف موضوعات الفقه واالصول والرتبية والرتبية  

 االسالمية والقانون والتفسري واالقتصاد االسالمي واملصارف االسالمية. 
 تدريس املساقات :

البكالوريوس واملاجستريوالدكتوراة يف اختصاصات علوم  قمت بتدريس أكثر من ثالثني مساقا يف مراحل
 الشريعة والقانون واالقتصاد االسالمي .


