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إبراهيم خليل محمد عوض اهللا:االسم
26/12/1958فلسطين ،في –بيت ساحور :مكان وتاريخ الوالدة

متزوج ،وأب لخمسة أبناء:الحالة االجتماعية

:المراحل الدراسية 
ميــــة ،مــــن العــــام الدراســــي تمــــت فــــي مــــدارس بيــــت ســــاحور الحكو : المرحلــــة االبتدائيــــة واإلعداديــــة -1

.)1973/1974(إلى )1965/1966(
ــــة -2 ــــة األقصــــى الشــــرعية فــــي القــــدس ، مــــن العــــام الدراســــي : المرحلــــة الثانوي تمــــت فــــي مدرســــة ثانوي

:،وتم الحصول في نهايتها على شهادتين)1976/1977(إلى )1974/1975(
ــة الشــرعية التــي تصــدر عــن إشــهادة)أ( وزارة عليهــادق اية فــي القــدس ،وتصــدارة األوقــاف اإلســالمالثانوي

.االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في عمان
.الفرع األدبي–1977وشهادة الثانوية العامة لعام ) ب(
–تم الحصول في نهايتها على شهادة البكـالوريوس فـي الشـريعة اإلسـالمية : المرحلة الجامعية االولى -3

82,8م ،بمعـدل تراكمـي 1981ي الجامعـة األردنيـة ،عـام تخصص فقـه وتشـريع ،مـن كليـة الشـريعة فـ
.وبتقدير جيد جداً 

:المرحلة الجامعة الثانية ،تم خاللها -4
االلتحاق بكلية التربيـة فـي جامعـة بيـت لحـم ،ضـمن برنـامج تأهيـل المعلمـين ،تخصـص لغـة عربيـة ،وتـم )أ(

.م 1993الحصول على درجة الدبلوم في التربية منها عام 
،مــن كليــة الدراســات "أســاليب تــدريس الشــريعة اإلســالمية"درجــة الماجســتير فــي التربيــة ،تخصــصنيــل ) ب(

89,9عدل تراكمي بم)1998/1999(ي العليا في جامعة القدس ،في نهاية الفصل األول من العام الدراس
تحقــين اتجاهــات الطلبــة المل:"وعنوانهــا :طروحــة الخاصــة بــذلك دير جيــد جــدا ،وذلــك بعــد مناقشــة األوبتقــ

والتـي نشـرت علـى قسـمين ،فـي ".بكليات الشريعة في الضفة الغربية نحو دراستهم ودوافعهم لاللتحاق بهـا
مجلتين تربويتين ،بمساعدة وتصرف األستاذ الـذي تـولى اإلشـراف عليهـا ،وهـو الـدكتور محمـد عبـد القـادر 

:تيعابدين،ونشر القسمان على النحو اآل
بعض دوافع الطلبة الجامعيين لاللتحاق بالتعليم الشرعي في الضفة {:نشر القسم االول تحت عنوان) 1(

وهي مجلة محكمـة نصـف سـنوية ،تصـدر عـن " البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية"في مجلة }الغربية
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ـــاني –،فـــي غـــزة ، المجلـــد االول " بيرســـا"جمعيـــة البحـــوث والدراســـات التربويـــة الفلســـطينية  –العـــدد الث
.م1998ديسمبر 

اتجاهـات طلبـة كليـات الشـريعة فـي جامعـات الضـفة الغربيـة {:خر منها ،تحت عنوان ونشر القسم اآل) 2(
المجلـــد ، التـــي تصـــدر عـــن جامعــة البتـــراء فـــي األردن ،فـــي" البصـــائر"فـــي مجلــة }نحــو الدراســـة الشـــرعية

.م2000مارس /هــ1421محرم -1العدد /4
:الدورات العلمية والتدريبية

المسـجد األقصـى المبـارك ،وتـم –في دار القـرآن الكـريم ن الكريمآبدورة تجويد تالوة القر االلتحاق-1
.،وبتقدير جيد جدا1988الحصول في نهايتها على إجازة التجويد عام 

ميـة وتعلـيم الكبـار،والتي عقـدت فـي عمـان المشاركة في دورة المشرفين التربويين علـى بـرامج محـو األ-2
تربيــة والتعلــيم فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي فــي بالتعــاون مــع وزارة ال

م1992عام ) يوند باس(البالد العربية 
للبرمجـــة والكمبيـــوتر ، وبرعايـــة إدارة "باســـكال"حضـــور دورة فـــي مهـــارات الحاســـب ،مـــن قبـــل مركـــز -3

.م1998األوقاف اإلسالمية في القدس عام 

:الخبرة العملية 
صى الشرعية في القدس ،مـن عـام قية اإلسالمية في مدرسة ثانوية األتدريس مواد العلوم الشرعية والترب)1(

)م1981-1993(
كاديمي لمدير دار األيتام اإلسالمية الصناعية في القدس ،والقيام بمهمة مـدير تولي مهمة المساعد األ)2(

.1995إلى عام1993عامفرع العيزرية من–مدرسة الدار 
وظيفـــة رئـــيس قســـم التعلـــيم الشـــرعي فـــي إدارة األوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات اإلســـالمية فـــي تـــولي)3(

م2007م وحتى عام 15/1/1996القدس،من 
دارة األوقـــاف اإلســـالمية فـــي التـــي تصـــدر عـــن إ" هـــدى اإلســـالم"جلـــة تـــولي مهمـــة ســـكرتير تحريـــر م)4(

م2007وحتى عام –م 24/1/2000من القدس،إضافة لوظيفة رئيس قسم التعليم الشرعي،
م ، ثــم االنتقــال للعمــل وكــيًال 2007فــي ضــواحي القــدس عــام –مــة همــة نائــب عميــد كليــة األتــولي م)5(

تــاريخ م وحتــى20/8/2007مســاعداً لــدار اإلفتــاء الفلســطينية ،ومفتيــاً لمحافظــة رام اهللا والبيــرة مــن 
13/9/2017.

، ثــم اعتمــد نائبــاً لــرئيس 2008ن عـين عضــواً فــي مجلــس اإلفتــاء األعلـى فــي فلســطين مــن شــهر نيسـا)6(
.المجلس في تلك الدورة وما تبعها، ومازال يتولى هذه المهمة حتى تاريخه

م 1/10/2007فلسـطينية مـن التـي تصـدر عـن دار اإلفتـاء ال" اإلسراء"تولي مهمة رئاسة تحرير مجلة )7(
.وحتى تاريخه 

ــاً للمفتــي العــام للقــدس والــديار الفلســطينية بمرســوم ر )8( ئاســي بدرجــة وكيــل، وذلــك اعتبــاراً مــن عــين نائب
13/9/2017.
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:النشاطات العامة
م ،ثم تولي رئاسة هذه 1986المشاركة في عضوية لجنة التوعية اإلسالمية في بيت ساحور ،من عام -1

.اللجنة لعدة سنوات الحقة
.المشاركة في عضوية الهيئة العامة واإلدارية للجمعية الخيرية اإلسالمية في بيت ساحور-2
1المشاركة في عضوية اتحاد الجمعيات الخيرية-3

في وتعليم الكبار القدس في عضوية اللجنة العليا لمحو األمية –تمثيل اتحاد الجمعيات الخيرية -4
.فلسطين،الممثلة التحادات الجمعيات الخيرية في القدس والخليل ونابلس وغزة 

.القدس–ات الخيرية المشاركة في عضوية لجنة رياض األطفال في اتحاد الجمعي-5
ــام بالتــدريس والخطابــة فــي عــدد مــن المســاجد ،وفــي فتــرات متقطعــة وتطوعيــة ،والمشــاركة لعــدة -6 القي

ــامج الــوعظ التطــوعي فــي المســجد األقصــى ــاركســنوات ببرن ــتم إعــداده مــن قبــل إدارة المب ،والــذي ي
.القدس،خالل شهور رمضاناالوقاف في

، "اإلسراء"ومجلة " هدى اإلسالم"بحوث اإلسالمية في مجلة إعداد ونشر العديد من المقاالت وال-7
.الصحف والمواقع اإللكترونية المحلية الفلسطينيةو 
.المشاركة في عدد من البرامج اإلذاعية والتلفزيوينة الدينية-8
في داخل األراضي الفلسطينية المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات في مجال العلوم الشرعية،-9

.وخارجها
:العنوان 
 فلسطين–محافظة بيت لحم –بيت ساحور :السكن.

2774622-009702،أو 009702-2735623: هاتف 

 نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ووكيل دار اإلفتاء:الحالي العمل.
009702-2/2348601هاتف العمل 

2348603-009702: فاكس 
009702-2348605: تلفاكس

i.aw@darifta.org: اإللكتروني البريد

وهو عبارة عن هيئة منتخبة تمثل الجمعيات الخيرية التطوعية في (1990عام وذلك فيفي القدس ،-1
)محافظات القدس ورام اهللا وبيت لحم


