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 شريعة اإلسالمية،سنة تخصص مقاصد ال-شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية من جامعة الزيتونة بتونس

.م2013التخرج 
 التخصص / 2004شهادة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية بنابلس سنة التخرج

. الدقيق المعامالت المالية المعاصرة
 م1999شهادة البكالوريوس في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية بنابلس سنة.
م1995نوية العامة الفرع العلمي  سنة شهادة الدراسة الثا.
 

 
حتى اآلنم2015فلسطين / مفتي محافظة نابلس.
2014-2010فلسطين منذ /مفتي محافظة أريحا واألغوار.
2010- 2009- رئيس قسم في مجلس اإلفتاء األعلى.
 2009- 2008نائب مفتي محافظة الخليل.
2005/ 2004قدس المفتوحة من الفصل األول سنة محاضر غير متفرغ في جامعة ال.
2008- 2005مدرس في مدارس نابلس الحكومية من سنة.
 محاضر في مركز اإلمام الغزالي للفقه والتصوف في نابلس.
 باحث غير متفرغ في مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان.
 حتى اآلنم 2002إمام وخطيب في مساجد نابلس من سنة.
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تحت الطباعة–المواطنة في نظر الشريعة اإلسالمية : كتاب - .
تطبيقات معاصرة: أثر مقاصد الشريعة في أحكام النوازل: رسالة دكتوراه بعنوان.
 اإلجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه : رسالة الماجستير بعنوان

.اإلسالمي
2013، من إصدار دار اإلفتاء الفلسطينية، "فقه الصالة": كتاب .
مقاربة فقهية للثورة على األنظمة العربية، نشر في فصلية تسامح، إصدار مركز رام اهللا : بحث بعنوان

. م2011لدراسات حقوق اإلنسان، عدد أيلول 
ضة السلطة إلى االنخراط الحراك الفقهي في األحداث التي أعقبت انتقال حماس من معار : "بحث بعنوان

.2008، نشر في فصلية تسامح ، إصدار مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان ، عدد آذار " فيها
 قضايا إسالمية موضوعات في اإلصالح والتجديد، إصدار مركز رام اهللا : المشاركة في تأليف كتاب

.م 2007لدراسات حقوق اإلنسان 
ي تتناول القراءات اإلصالحية إعداد محاضرات في مركز الغزال.
 ورقة بحثية تتناول إعداد درس بطريقة التعليم التفاعلي النشط ، من إصدارات مركز اإلعالم والتنسيق

.م2007التربوي رام اهللا ، نيسان 
مقاالت فقهية وأصولية في عدة مجالت وصحف محلية.
 
 
اف بتقدير ممتازدورة في علم التجويد مع إجازة من وزارة األوق .
 أيام بإشراف مديرية أوقاف نابلس ومركز رام اهللا 7دورة في دراسات حقوق اإلنسان ، مدة الدورة

. لدراسات حقوق اإلنسان
يوما ، بإشراف مديرية أوقاف نابلس13دورة في االقتصاد والتنمية مدة الدورة .
دورة في أدب األطفال .
 دورة في القياس والتقويم.

 
. Microsoft Officeإجادة استخدام الكمبيوتر في برامج ال ·

 
معرفة متوسطة في اللغة اإلنجليزية


