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مفتي محافظة بيت لحم
سابقا/ إمام المسجد األقصى المبارك
سابقاً / ي القدس إمام مسجد عمر بن الخطاب ف
 مسجد في فلسطين 20إمام وخطيب أكثر من

 
2013: قدسجامعة ال: ماجستير الدراسات اإلسالمية .1
1984تربية وعلم نفس ـ جامعة بيت لحم : دبلوم التعليم العالي .2
1979الجامعة األردنية : إسالميةبكالوريوس شريعة .3


1997إشراف مركز القدس لإلعالم :: المدورة في الصحافة واإلع.1
.1998: دورة في إدارة المشاريع .2

 
:حضرت العديد من المؤتمرات وورشات العمل، وقدمت فيها أوراق عمل حول المواضيع التالية

العالقات اإلسالمية المسيحية من وجهة نظر إسالمية-1
التعايش بين المسلمين والمسيحين في فلسطين-2
.وجز عن اإلسالم باللغة اإلنجليزية على وفود أجنبيةشرح م-3
تمت ترجمته وطباعته ونشره في  ) القرآن والسنة ( دراسة عن العنف والالعنف في النصوص الدينية -4

9/2/2011كتاب صادر عن مؤتمر في جامعة بيت لحم بتاريخ
طباعة ونشر ورقة العمل في  المشاركة بورقة عمل في مؤتمر التخطيط الديمغرافي وتنظيم األسرة، وتم -5

4/12/2008كتاب صدر عن المؤتمر بتاريخ 
الضوابط الشرعية المنظمة لمعامالت المصارف اإلسالمية-6
المشاركة الفاعلة في مؤتمرات ومحاضرات مركز اللقاء-7
المؤتمر الوطني الفلسطيني ألمراض الدم والتالسيميا-8
القدس في الفترة المملوكية والعثمانيةمؤتمر المدارس والمؤسسات الوقفية اإلسالمية في -9




:البرامج اإلعالمية: أوال

:إعداد وتقديم برامج دينية حوارية على الهواء مباشرة في وسائل اإلعالم اآلتية.1
، وعام ـ مساجد األرض المقدسة: بعنوان 2012: إعداد وتقديم برنامج ديني في فضائية مكس معا .2

مع السائرين في ركب العلم والعلماء: بعنوان2013
في رحاب : بعنوان 2013-1998: محلي / إعداد وتقديم برنامج ديني في تلفاز بيت لحم .3

اإليمان
2004-2000: محلي/ وتقديم برنامج ديني في تلفاز المهد إعداد.4
:وتقديم برنامج ديني في محطات اإلذاعة التالية إعداد.5

2008-2007و ايزيس رادي
 2010- 2009شهر رمضان : 2000راديو بيت لحم
2011شهر رمضان : راديو موال
 2013-2011:جامعة الخليل: المشاركة في البرامج الدينية لراديو علم

:الدورات واألنشطة االجتماعية: ثانياً 
عية تنظيم األسرة في إلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات عن اإلجهاض اآلمن بالتعاون مع جم.1

2010- 2009جميع مخيمات منطقة جنوب الضفة الغربية عام 
والرضاعة إلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات ومؤتمرات عن تنظيم النسل واإلجهاض اآلمن .2

.وجامعة القدس المفتوحة، في جامعة بيت لحمالطبيعية 
اعية عن حقوق المرأة وحمايتها من آثار محاضرات والمشاركة في ندوات، وبرامج تلفزيونية وإذإلقاء.3

.العادات والتقاليد بالتعاون مع لجان المرأة للعمل االجتماعي ومؤسسة إبداع ووكالة الغوث
بالتعاونعن حق المرأة في الميراث،وبرامج تلفزيونية وإذاعية محاضرات والمشاركة في ندوات إلقاء.4

.حم والخليلمع جمعية الشبان المسيحية في معظم قرى بيت ل
المشاركة في ندوات وإلقاء محاضرات لألجانب عن الدين اإلسالمي والتعايش اإلسالمي والمسيحي .5

.في فلسطين بالتعاون مع دار الندوة الدولية، ومؤسسة السياحة البديلة
المشاركة في مؤتمرات مؤسسة وقفة حق ، كايروس فلسطين.6


اللغة األم/ لغة عربية  

جيد جدا/ نجليزية اللغة اإل
جيد/ اللغة العبرية 

 
كو باستخدام الحاسوب في التواصل عبراإلنترنت والفيس


