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 : الشهادات العلمية
األردن،  –من كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية، عمان  ة في الفقه وأصولهشهادة الدكتورا .1

 .م1999/2000وذلك في العام الدراسي 
، %)90,9(من كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية بمعدل  شهادة الماجستير في الفقه وأصوله .2

 .م1995/1996وبدرجة األول على خريجي قسم الفقه وأصوله لدفعة العام الدراسي 
ممتاز، وذلك : من كلية الشريعة في الجامعة األردنية، بتقدير شهادة البكالوريوس في الفقه والتشريع .3

 .م1992/1993في العام الدراسي 
، ومن الطلبة العشرة األوائل %)92,6(وذلك بمعدل   -الفرع العلمي – شهادة الدراسة الثانوية العامة.4

 .م1989جنين، عام  -عرابة / على محافظة جنين، مدرسة عرابة الثانوية للبنين 
 جنين، –عرابة / من مدرسة عرابة الثانوية للبنينم،  1986لعام ) المترك(شهادة الدراسة اإلعدادية .5

 %).93(بمعدل 
 

 :اإلنجاز العلمي 
) دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  –أحكام المصادرة ( رسالة الدكتوراه بعنوان .1

حيث تمت إجازتها من كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، وتم أخذ إنتاج منها طبع على شكل كتاب 
طباعة مؤسسة ) في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية المصادرات والعقوبات المالية ( بعنوان 

 .صفحة279م، ويقع الكتاب في 2000، 1األردن، ط-الوراق للنشر والتوزيع، عمان
حيث تمت إجازتها من )  القصد وأثره في تحديد درجة المسؤولية الجنائية ( رسالة الماجستير بعنوان .2

 .صفحات 210وتقع الرسالة في  كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، 
منشور ورقيًا وإلكترونيًا ) تمييز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في اإلسالم ( بحث محكم بعنوان .3

، وكان )العلوم اإلنسانية ( م، في مجلة جامعة النجاح لألبحاث 2014،  7اإلصدار ) 28(في المجلد رقم 
 .م23/12/2013قبوله في 

) األحكام الفقهية للمحادثة اإللكترونية والخلوة المعنوية بين الرجل والمرأة األجنبية ( ن بحث محكم بعنوا.4
م، وتاريخ 2015، )2( 12مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، في المجلد 

 .م20/11/2014: قبول البحث
مقبول للنشر في ) تعاقد في الفقه اإلسالمي مدى سلطة القاضي في اإلكراه على ال( بحث محكم بعنوان .5

 .م16/4/2015: جامعة الكويت، وتاريخ قبول البحث هو/ مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 
دراسة / تمييز الدافع عن الدفاع في حاالت القتل لحفظ العرض في الفقه اإلسالمي( بحث محكم بعنوان .6

مقبول للنشر في مجلة دراسات علوم الشريعة ) الغربية  مقارنة مع قانون العقوبات المطبق في الضفة
 .م23/7/2015: الجامعة األردنية، وتاريخ قبول البحث هو/ والقانون 

منشور ورقيًا وإلكترونيًا في ) التوسط في الخطاب الديني وأثره على السلم االجتماعي ( بحث بعنوان .7
جامعة النجاح / كلية الشريعة ) إسالمي السلم االجتماعي من منظور(وقائع مؤتمر دولي بعنوان 

 .م2012الوطنية، 
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منشور في كتاب وقائع ) ضوابط شرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة بين الجنسين ( بحث بعنوان .8
جامعة النجاح / كلية الشريعة ) وسائل التواصل الحديثة وأثرها على المجتمع ( المؤتمر الدولي بعنوان 

 .م2014الوطنية، 
منشور في كتاب وقائع المؤتمر ) القتل لعذر اإلثارة والَغيرة الناتجة عن المفاجأة بالزنا ( بحث بعنوان .9

جامعة النجاح الوطنية، / كلية الشريعة ) األسباب والعالج: حاالت القتل في المجتمع(الدولي بعنوان 
 .م2015

) مدخل إلى الثقافة اإلسالمية ( تاب منشور في ك) السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ( بحث بعنوان .10
( طباعة ونشر وحدة الدراسات الدينية في الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية ، مؤسسة 

PASSIA  ( محمد سليم .د.أ: صفحة، والكتاب مراجعة وتقديم 30م، ويقع البحث في 2005القدس، عام
 .مصطفى أبو صوي. د.أ: العوا، وتحرير الكتاب

، وملخصه )النصوص الشرعية المتعلقة برعاية المسنين وما يلزمهم من أحكام فقهية : ( بحث بعنوان .11
جامعة  –كلية الشريعة ) رعاية المسنين من منظور إسالمي وقانوني(منشور في كتاب وقائع مؤتمر 

 .م2013النجاح الوطنية، 
قدم إلى ) االنتخابات ودخول السلطات تجربة   -من تجارب العمل السياسي في اإلسالم ( بحث بعنوان  .12

م، 2006/  11/  16 – 13جنين، والذي تم عقده في رام هللا من  –مؤتمر الجامعة العربية األمريكية 
 ).مؤتمر الفكر القومي العربي واإلسالمي في مواجهة تحديات العصر ( وكان عنوان المؤتمر هو 

قدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية القرآن ) ر مفهوم المخالفة وأثره في التفسي( بحث بعنوان  .13
/  4/  4: جامعة القدس، والذي تم عقده في مبنى كليتي الدعوة والقرآن بتاريخ/ والدراسات اإلسالمية 

 .م2015
في اليوم ) قضايا طبية وفقهية معاصرة ( قدم لندوة ) إسقاط الجنين المشوه والمعاق ( بحث بعنوان  .14

 .م4/4/2013العلمي لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 
مقدم إلى المؤتمر ) السنة النبوية ترسم للمجتهدين طريق االستنباط من القرآن الكريم ( بحث بعنوان  .15

في تشرين ) السنة النبوية بين المستجدات والتحديات ( لكلية الشريعة في جامعة الخليل بعنوان العلمي 
 .م2015أول 

للصف الثاني عشر الشرعي، وذلك بتكليف من وزارة ) النظم اإلسالمية ( مشارك في تأليف كتاب  .16
ياً للتوجيهي الشرعي في م، والكتاب يدرس حال28/12/2010التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتاريخ 

 .فلسطين
) الجزء الثاني+ الجزء األول (مشارك في تأليف كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر األساسي  .17

فلسطين،  وهما يُدرسان حالياً للصف العاشر في جميع  -طباعة مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم
 .مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة

م، ويقع 2000األردن، عام  –،  طباعة مؤسسة الوراق، عمان )فقه العقوبات ( ليف كتاب مشارك في تأ.18
 .صفحة، والفصل األول والرابع منه فيهما إنتاج مأخوذ من رسالة الماجستير261الكتاب في 

األردن، –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  عمان )الثقافة اإلسالمية ( مشارك في تأليف كتاب .19
 .صفحة 312م وتقع في 2000صفحة،  والطبعة الثانية عام  300م وتقع في 1999طبعة األولى عام ال

م، ويقع الكتاب في 2000األردن،  –، مؤسسة الوراق، عمان )فقه المعامالت ( مشارك في تأليف كتاب .20
 .صفحة247

م ويقع الكتاب في 2001األردن، عام -، مؤسسة الوراق، عمان)فقه العبادات ( مشارك في تأليف كتاب .21
 .صفحة261

نظرات جلية في شرح قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم ( مشارك في تأليف كتاب .22
 .صفحة 217م،  ويقع الكتاب في 2002 -هـ 1422، القدس، 1، ط)الشرعية 

 225الكتاب في  األردن، ويقع -مؤسسة الوراق، عمان ) فقه الدعوة وأساليبها ( مشارك في تأليف كتاب .23
 .صفحة

 



( قمت باإلشراف واالشتراك في مناقشة أكثر من : المناقشة واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 –رسالة ماجستير في جامعات القدس والخليل والنجاح الوطنية، وبعض رسائل الدكتوراة في جامعة الهاي)  126

 :هولندا، ومن ذلك
 

 ) بعنوان هولندا، جامعة الهاي في -(عبيد أحمد محمود إيمان(للطالبة  دكتوراة مشرف على رسالة•
والحصول على شكر وعرفان  ،(المعاصرة النوازل وتطبيقية على دراسة أصولية شروط القياس

في اإلشراف على األطروحة التي نالت عليها الطالبة  الواضح والجلي من الجامعة للجهد المميز
 .الدكتوراة درجة

 ).التجديد في فكر الدكتور يوسف القرضاوي(بعنوان   )معمر محمد أمين الحاج(رسالة مشرف على •
 ).وحدة البالد اإلسالمية من منظور شرعي(بعنوان   (وليد محمد التميمي) مشرف على رسالة•
 ).دراسة مقارنة بين اإلسالم والواقع التمثيل،) بعنوان  (شواورة فريال عامر) مشرف على رسالة•
 ).جراحة التجميل بين الفقه والطب(بعنوان   (حسين ذيب حسين) رسالةمشرف على •
حقيقته وأصوله  :الشرعية التبني في األحكام(بعنوان   ( سالم عريقات ) مشرف على رسالة•

 .(وضوابطه
التطبيقات المعاصرة للذبح في الفقه ( بعنوان ) فراس زكريا شقيرات ( مشرف على رسالة •

 ).اإلسالمي 
التجنس بجنسية دولة االحتالل اإلسرائيلي ( بعنوان ) توفيق محمد عبد الفتاح ( رسالة مشرف على •

.( 
 ).العنف األسري بين الفقه والقانون(بعنوان )  عمر أحمد مصلح سرطاوي(مشرف على رسالة •
 ).تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطين(بعنوان ) يوسف األوزبكي(مشرف على رسالة  •
دراسة فقهية  –رعاية أموال األيتام ( بعنوان ) سف عبد الجليل جابر يو( مشرف على رسالة •

 ).تطبيقية 
 ).الفتوى بين التيسير واالنفالت(بعنوان ) أحمد حسين(مشرف على رسالة •
 ).تاريخ المذهب الشافعي في فلسطين(بعنوان ) محمد صبري(مشرف على رسالة •
 ).ن بجدول غالء المعيشةربط الديو(بعنوان ) ناصر التميمي(مشرف على رسالة •
 ).أحكام العمل عند اليهود في فلسطين ( بعنوان ) وليد محمود عمرو ( مشرف على رسالة •
 ).نوازل لباس وزينة المرأة ( بعنوان ) وصال علي حجير ( مشرف على رسالة •
 ).نوازل األراضي والعقارات في فلسطين ( بعنوان ) هند حسن عميرة ( مشرف على رسالة •
 ).نوازل المعامالت في مجال العمل الطبي ( بعنوان ) حاتم محمد بعيوات ( على رسالة مشرف •
 ).مصطلح الجمهور في الفقه واألصول ( بعنوان ) منى محمد حميدان ( مشرف على رسالة •
 ).ضوابط العموالت في التجارة ( بعنوان ) حذيفة غنيمات ( مشرف على رسالة •
القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح ( بعنوان ) نبيل الرجوب ( مشرف على رسالة •

 ).جمعا ودراسة  –القدير للكمال ابن الهمام من باب النكاح إلى باب األيمان 
االختيارات الفقهية لإلمام الطبري في باب ( بعنوان ) عيسى الجعبري ( مشرف على رسالة •

 ).العقوبات 
جلب الصالح وقطع دابر الفساد مقصد من مقاصد ( نوان بع) منيف عمايرة ( مشرف على رسالة •

 ).الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته المعاصرة 
قاعدة األجر والضمان ال يجتمعان ( بعنوان ) عطاف صالحات ( مشرف على رسالة الطالبة •

 ).وتطبيقاتها 
صحيح أخبار  األحكام الفقهية المستفادة من( بعنوان ) نور إبراهيم كراجة ( مشرف على رسالة •

 ).دراسة فقهية مقارنة  –األنبياء في الكتب الستة 



القواعد األصولية في كتاب السيل الجرار ( بعنوان ) والء يوسف أبو هالل ( مشرف على رسالة  •
 ). للشوكاني وتطبيقاتها في باب العبادات 

عقد ) :سالتهر وعنوان  الوطنية، من جامعة النجاح (محمد يوسف عارف) مناقش خارجي لرسالة•
 ).اإلجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي

عقد التوريد في ) :رسالته وعنوان الوطنية، النجاح من ج (دراغمة نمر) مناقش خارجي  لرسالة•
 .(الفقه اإلسالمي

أحكام : ( وعنوان رسالتهمن جامعة الخليل، ) رائد أحمد خليل سالم ( مناقش خارجي لرسالة •
 ).التصرف في القرض في الفقه اإلسالمي 

عالقة صالة اإلمام ( من جامعة النجاح، بعنوان ) آالء سعد سالم حمد ( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).بالمأموم في الفقه اإلسالمي 

أثر الجوار ( من جامعة النجاح، بعنوان ) نهاية عبد الرحمن حسين نعمان ( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).في تقييد التصرف بالملك في الفقه اإلسالمي

تقدير الدية في الفقه ( من جامعة النجاح، بعنوان ) فراس تيسير صوافطة ( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).اإلسالمي وفق المعطيات المعاصرة 

حكم تولي المرأة ( من جامعة النجاح، بعنوان ) نصر عبد الكريم عوض ( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة 

أحكام التعزية في الفقه (من جامعة النجاح، بعنوان ) انتصار سعيد ناصر ( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).اإلسالمي

بيع المعدوم ( من جامعة النجاح، بعنوان ) جراب  عدي جالل محمود( مناقش خارجي لرسالة  •
 ).وتطبيقاته المعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي 

 )أحكام الطالق قبل الدخول (من جامعة النجاح، بعنوان) نازك سالم حنني (مناقش خارجي لرسالة  •
حزاب حكم إقامة األ(من ج النجاح، بعنوان ) يوسف عطية حسن كليبي ( مناقش خارجي لرسالة  •

 ).في اإلسالم
الوكالة التجارية ( من جامعة النجاح، بعنوان ) أشرف رسمي أنيس عمر ( مناقش خارجي لرسالة  •

 ).الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون 
األهلية للزواج بين الفقه ( من جامعة النجاح، بعنوان ) هناء فوزي ربايعة ( مناقش خارجي لرسالة  •

 ). -دراسة مقارنة  – وقانون األحوال الشخصية
دعوى التفريق بين ( من جامعة النجاح بعنوان ) عمار مرزوق ظاهر ( مناقش خارجي لرسالة  •

 ).دراسة فقهية قانونية مقارنة  –الزوجين للغيبة والضرر 
أثر الجنون في ( من جامعة النجاح بعنوان ) حسام سهيل النوري ( مناقش خارجي لرسالة •

 ).فعلية في الشريعة اإلسالمية التصرفات القولية وال
القوعد الفقهية الوادة ( من جامعة النجاح بعنوان ) محمد سمير أحمد حسين ( مناقش خارجي لرسالة •

 ).في القصاص في الشريعة اإلسالمية 
الطالق التعسفي والتعويض عنه (من جامعة النجاح بعنوان ) ساجدة عتيلي(مناقش خارجي لرسالة •

 ).نونبين الشريعة والقا
أحكام الجنسية والمواطنة من (من جامعة النجاح بعنوان ) رنا صبحي(مناقش خارجي لرسالة  •

 ).منظور إسالمي
االعتداء على ذوي األرحام في (من جامعة النجاح بعنوان ) عبادة فوزي(مناقش خارجي لرسالة  •

 ).اإلسالم
 ).ام الخلوة في الفقه اإلسالميأحك(من جامعة النجاح بعنوان ) عمر ثابت(مناقش خارجي لرسالة  •
األحكام الفقهية بين ( من جامعة النجاح بعنوان ) صدقية محمد علي حج ( مناقش خارجي لرسالة •

 " ).أحكام المجامالت" المسلمين وغير المسلمين من منظور إسالمي



لنص العالقة بين داللة ا(من جامعة النجاح بعنوان ) إسراء فهمي عودة(مناقش خارجي لرسالة •
 ).والقياس

اللحوم المحرمة والمختلف (من جامعة النجاح بعنوان ) كفاح سامي يونس(مناقش خارجي لرسالة •
 ).فيها

القواعد الفقهية الواردة في (من ج النجاح بعنوان ) محمد سمير أحمد(مناقش خارجي لرسالة •
 ).القصاص

منهج الشوكاني في (بعنوان  من جامعة النجاح) رائد عبد الجبار مهداوي(مناقش خارجي لرسالة •
 ).درء التعارض والترجيح بين األدلة في العبادات من خالل كتابه نيل األوطار

دعوى تصحيح حجة حصل (من جامعة النجاح بعنوان ) تهاني بكر(مناقش خارجي لرسالة •
 ).اإلرث

دعوى إجراءات السير في ال(من ج النجاح بعنوان ) إسراء واصف مصلح(مناقش خارجي لرسالة •
 ).الشرعية

تقدير دية األعضاء بين الشريعة (من ج النجاح بعنوان ) عدنان أحمد ظاهر(مناقش خارجي لرسالة •
 ).والقانون

أصول المحاكمات الشرعية عرض (من ج الخليل بعنوان ) محمد النواجعة(مناقش خارجي لرسالة •
 ).وتأصيل

أحكام الوالدين مع ولدهما في (بعنوان من جامعة الخليل ) أسماء القزقي(مناقش خارجي لرسالة •
 ).العقوبات

تفردات المذهب الحنفي في وسائل (من ج الخليل بعنوان ) جميل محمد داود(مناقش خارجي لرسالة •
 ).اإلثبات

أحكام األمومة في الفقه (من جامعة النجاح بعنوان ) ريم عصام محمد قاسم(مناقش خارجي لرسالة •
 ).اإلسالمي

 ).تحقيق جزء من كتاب الحدود من شرح فتح القدير ( بعنوان ) إياد غنيم ( سالة مناقش داخلي لر •
 ).أحكام التشهير بالناس في الفقه اإلسالمي والقانون ( بعنوان ) عالية عمرو (مناقش داخلي لرسالة •
 ).وتطبيقاته المعاصرة  االستصناع عقد ) بعنوان  ( إبراهيم شحدة أحمد ) مناقش داخلي لرسالة •
التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات (بعنوان   (بويدان إبراهيم محمد) مناقش داخلي لرسالة •

 ).المعاصرين
 ).الوسطية في الفكر اإلسالمي  ) بعنوان  ( أريج إبراهيم صبري ) مناقش داخلي لرسالة •
وفقهاً  اإلفتاء في فلسطين تاريخاً (بعنوان   (عبد الرحيم محمد يوسف) مناقش داخلي لرسالة •

 ).ومنهجاً 
مضارة الزوجة بالشقاق والنزاع في ضوء (بعنوان   (عباسي إياد محمد) مناقش داخلي لرسالة •

 ).الكتاب والسنة
 .(االستنساخ في ميزان اإلسالم(بعنوان   (الجواعيد رياض أحمد عودة هللا) مناقش داخلي لرسالة •
 ).رية مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية الح( بعنوان ) محمد طه عليان ( مناقش داخلي لرسالة  •
اختيارات الشوكاني في النكاح والطالق ( بعنوان ) مهند يعقوب أبو رومي ( مناقش داخلي لرسالة  •

دراسة فقهية مقارنة مع قانون األحوال الشخصية في  –في كتابي نيل األوطار والسيل الجرار 
 ).الضفة الغربية 

تحقيق كتاب الحج من أوله إلى باب ( بعنوان ) نعمان دحدوالن  عدنان( مناقش داخلي لرسالة  •
 ).الجنايات من كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام 

تحقيق من أول باب سجود السهو إلى آخر ( بعنوان ) جمعة عطا هللا حمدان ( مناقش داخلي لرسالة  •
 ).باب الصالة في الكعبة من كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام 



قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر ( بعنوان ) ابتسام منصور السيوري ( ناقش داخلي لرسالة م•
 ).وتطبيقاتها 

 ).الجهاد في مؤلفات ابن القيم ( بعنوان ) نانسي رفيق نعيم الخطيب ( مناقش داخلي لرسالة  •
ي سداد الدين في تغير قيمة النقود وأثره ف(بعنوان  (صالح أبو فرحة) مناقش خارجي لرسالة•

 ).اإلسالم
 ).في المجتمع الفلسطيني العنوسة ظاهرة(بعنوان   (محمد سليمان أحمد) مناقش داخلي لرسالة•
 ).الزواج المبكر أبعاده وآثاره في القدس(بعنوان   (محيسن خالد محمود) مناقش داخلي لرسالة•
 ).القاصرضمانات والية (بعنوان   (خميس محمود عابدة) مناقش داخلي لرسالة•
 ).القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي(بعنوان  (سلهب رامي) مشرف على رسالة •
 ).حقوق الزوجة المالية المترتبة على الفرقة ) بعنوان (ادعيس يوسف) مشرف على رسالة •
 ).رعاية المسنين في اإلسالم(بعنوان  (غانم غالب) مشرف على رسالة •
 ابن حزم واألئمة األربعة في االختالفات الفقهية بين(بعنوان  (ماح ريفيس ) مشرف على رسالة •

 ).أحكام المرأة
 ).وأثره على العقود والتصرفات اإلكراه ) بعنوان (إيمان زيدان) رسالة مشرف على •
 ).قاعدة األصل في األشياء اإلباحة وتطبيقاتها(بعنوان  (جفال عنان) مشرف على رسالة •
 ).مخالفات ابن حزم لألئمة األربعة في األيمان والنذور ) بعنوان (إيمان عبيد) مشرف على رسالة •
 ).قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها(بعنوان  (بيان سالمين) مشرف على رسالة •
 ).وقائع األعيان في كتاب فتح الباري ) بعنوان  (يمان الشريف) مشرف على رسالة •
 ).رؤية في األخالقيات الطبية في الشريعة اإلسالمية(بعنوان  (عريقات هنادي) مشرف على رسالة •
 .(الضمان في حوادث السيارات في الفقه اإلسالمي(بعنوان  (الحجوج محمود) مشرف على رسالة •
دراسة مقارنة مع العرف العشائري  -أصول الديات( بعنوان ) قاسم أبو نعمة ( مشرف على رسالة •

 ).في فلسطين
 )مشاركة المرأة في المسابقات(بعنوان  النجاج من جامعة (مهدي مبروك) رجي لرسالةمناقش خا •
 ).أحكام الوكالة الدورية) من جامعة النجاح بعنوان ( محمد داود) مناقش خارجي لرسالة •
الشبهة وأثرها في الحدود (من جامعة النجاح بعنوان  (طوير إلهام) مناقش خارجي لرسالة •

 ).والقصاص
 )ضوابط البدعة وقواعدها(من جامعة النجاح بعنوان   (نزيه محمود) ارجي لرسالةمناقش خ •
المصالح المرسلة وتطبيقاتها (من جامعة النجاح بعنوان  (علي عبد الحميد) مناقش خارجي لرسالة •

 ).الحكم في الفقه اإلسالمي مجال  في
 ).ذمة المرأة المالية(من جامعة النجاح بعنوان  (نعيرات أيمن) مناقش خارجي لرسالة •
 ).مجلس عقد البيع(من جامعة النجاح بعنوان  (محمد سرحان باسم) مناقش خارجي لرسالة •
أثر اختالف الدين في أحكام (من جامعة النجاح بعنوان  (أميرة مازن) مناقش خارجي لرسالة •

 ).الزواج
وز الزوجة في الفقه   أحكام نش) النجاح بعنوان من ج (معتصم منصور ) مناقش خارجي لرسالة •

 ).اإلسالمي
 ).التأويل عند األصوليين(من جامعة النجاح بعنوان  (كنعان شتات) مناقش خارجي لرسالة •
 ).الدفاع الشرعي العام(من جامعة النجاح بعنوان  (عالء الشرفي) مناقش خارجي لرسالة •
حكمها في الفقه الخبائث و(النجاح بعنوان  من جامعة (سعد حمد) مناقش خارجي لرسالة •

 ).اإلسالمي
عوامل استقرار األسرة في (من جامعة النجاح بعنوان  (زريفة رشا) مناقش خارجي لرسالة •

 ).اإلسالم
 ).صور مستحدثة لعقد الزواج(من جامعة النجاح بعنوان  (عبد هللا حرب) مناقش خارجي لرسالة •



دور الزكاة في التنمية ( من جامعة النجاح بعنوان (عماوي ختام) خارجي لرسالة مناقش •
 ).االقتصادية

 ).شركة الوجوه وتطبيقاتها(من جامعة النجاح بعنوان  (رابية عرفات) مناقش خارجي لرسالة •
 ).الترك عند األصوليين(من جامعة النجاح بعنوان  (محمد مالح) مناقش خارجي لرسالة •
 ).زكاة على األقاربال(من جامعة النجاح بعنوان  (محمد وحيد) مناقش خارجي لرسالة •
 ).فلسفة الحدود في الفقه اإلسالمي(بعنوان  (أحمد السوقي) مناقش داخلي لرسالة •
 ).دور القضاء الشرعي في إصالح األسرة(بعنوان  (القرم ناصر) مناقش داخلي لرسالة •
 ).أسس األمن الغذائي في اإلسالم(بعنوان  (محمد جبريل) مناقش داخلي لرسالة •
 ).رعاية األيتام في فلسطين(بعنوان  (زعل سليمان) لرسالةمناقش داخلي  •
 ).فقه الطبيب المسلم(بعنوان  (انتصاف األقرع) مناقش داخلي لرسالة •
 ).ظاهرة الكدية في منطقة الجنوب(بعنوان  (العيايدة هاني) مناقش داخلي لرسالة •
 ).ربيةالطالق في الضفة الغ(بعنوان  (ريان عماد أبو) مناقش داخلي لرسالة •
 ).مفهوم الجزية والمواطنة(بعنوان  (زرينة بالل)  مناقش داخلي لرسالة •
 ).الرعاية الصحية في اإلسالم(بعنوان  (دكيدك سيما) داخلي لرسالة مناقش •
 ).اإلشاعة من منظور إسالمي(بعنوان  (كتانة حسام) مناقش داخلي لرسالة •
 ).م1948الزواج من أهل الكتاب في فلسطين (بعنوان  (إبراهيم سالمة) مناقش داخلي لرسالة •
 ).أحكام المحاجر في الفقه اإلسالمي(بعنوان  (محمد حمدان فهد) مناقش داخلي لرسالة •
 ).التمثيل الدبلوماسي في اإلسالم(بعنوان  (القواسمي ياسر) مناقش داخلي لرسالة •
 ).يام من فتح القديرتحقيق كتاب الص(بعنوان  (نور الدين الرجبي) مناقش داخلي لرسالة •
 ).في العبادات الصنعاني آراء(بعنوان  (القواسمي عبد السميع) مناقش داخلي لرسالة •
 ).في فتح القدير الطهارات تحقيق كتاب(بعنوان  (زعاترة فداء) مناقش داخلي لرسالة •
 ).كتاب فيض الغفار دراسة وتحقيق(بعنوان  (شخيدم فادي أبو) مناقش داخلي لرسالة •
 من الدرجة الممتازة توجهات الشركات الفلسطينية(بعنوان  (سوسن عباسي) مناقش داخلي لرسالة •

 .(نحو التعامل مع المصارف اإلسالمية
 ).إقراض أموال الزكاة ( بعنوان ) محمد مبارك ( مناقش داخلي لرسالة •
فقهية المستخرجة القواعد والضوابط ال( بعنوان ) محمد ثلجي موسى حامد ( مناقش داخلي لرسالة •

 ).من كتاب فتح القدير البن الهمام من أول البيوع إلى آخر الوكالة جمعا ودراسة 
 

 :األعمال اإلدارية والمشاركة في اللجان 
 

م 2000عضو هيئة تدريسية ومجلس دائرة في كليتي الدعوة والقرآن في جامعة القدس منذ عام •
 .وحتى اآلن

الدعوة وأصول الدين والقرآن والدراسات اإلسالمية، وذلك لعشرات القيام بأعمال عميد كليتي •
م 2003المرات في فترات سفر العمداء السابقين على مدار أكثر من عشر سنوات من بداية عام 

 .م2014من عام  6وحتى شهر 
حصلت على التثبيت األكاديمي في جامعة القدس في الفصل الثاني من العام األكاديمي •

 .م2006/2007
 .م2002حتى عام  2000عضو المجلس األكاديمي في جامعة القدس من عام •
م ثم عضو مجلس 2002حتى عام  2000عضو مجلس كلية القرآن والدراسات اإلسالمية من عام •

، ثم عضو مجلس كلية القرآن 2006وحتى عام  2002/2003كليتي القرآن والدعوة من عام 
،  ثم عضو مجلس كلية الدعوة وأصول الدين من العام 2008-2006والدراسات اإلسالمية من عام 

 .م2014/ 2013وحتى عام 2008



م،  2002/2003رئيس دائرة القرآن والدراسات اإلسالمية في جامعة القدس من بداية الفصل األول •
 .م2005/2006حتى نهاية العام األكاديمي 

م، 2008/2009داية الفصل األول رئيس دائرة الفقه والتشريع في كلية الدعوة وأصول الدين من ب•
 .م2010/2011حتى نهاية العام األكاديمي 

 .م2010/  2009منسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله في جامعة القدس للعام األكاديمي •
القيام بتسيير األمور اإلدارية واألكاديمية في كلية القرآن والدراسات اإلسالمية خالل فترات وأيام •

 .م2002 -2000العميد في الكلية من عام  عدم وجود
 .م2003-2001عضو لجنة التعديالت على األنظمة والخطط األكاديمية في الجامعة من  عام •
 .م2000/2001عضو اللجنة التحضيرية لورشة تطوير عملية اإلرشاد األكاديمي في الجامعة عام •
وممثل الكليتين في عضوية لجنة  مقرر لجنة التخصصات الفرعية  في كليتي القرآن والدعوة،  •

 .  م2004/2005التخصصات الفرعية في الجامعة لعام 
رئيس لجنة اإلشراف على سير االمتحانات النهائية في كلية القرآن والدراسات اإلسالمية منذ عام  •

وكذلك رئيس لجنة االمتحانات في كلية الدعوة وأصول الدين من . م2004/2005وحتى العام 2000
/ 2013حتى عام  2011م، ثم عضو لجنة االمتحانات النهائية من عام 2011حتى عام 2009عام 

 .م2014
م حتى نهاية عام 2005/2006عضو مجلس البحث العلمي في جامعة القدس من عام •

 .م2006/2007
عضو اللجنة المركزية النتخابات الطلبة ورئيس اللجنة الفرعية لكليتي الدعوة والقرآن، وذلك لست •

 .م2014/ 2013م ، وحتى العام 2008/2009وات متتالية منذ العام سن
وكذلك  2007/2008عضو لجنة تقييم وجودة االمتحانات النهائية في كليتي الدعوة والقرآن لعام •

 .م2008/2009
 م7/3/2008المشاركة في ورشة عمل التقييم األكاديمي آلراء الطلبة في •
م 2006/2007م حتى 2002/2003القرآن والدعوة منذ عام عضو لجنة الدراسات العليا في كليتي •

وعضو . حتى اآلن 2006-2005، ثم عضو لجنة برامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله من العام 
 .م2014/ 2013م حتى عام 2010لجنة الدراسات العليا في كلية الدعوة وأصول الدين من عام 

م حتى 2002/2003والدعوة منذ عام  عضو لجنة معادلة المساقات في كليتي القرآن •
 .م2010/2011وعام  2009/2010م، ثم رئيس لجنة المعادلة لعام 2004/2005

-2002عضو لجنة أعذار التغيب عن االمتحانات النهائية في كليتي القرآن والدعوة من عام   •
 .م2004

لعام األكاديمي عضو لجنة البحث العلمي والجودة والنوعية في كليتي الدعوة والقرآن منذ ا•
 .م2014/ 2013وحتى العام األكاديمي  2010/2011

م، ثم من عام 2004-2002عضو لجنة الضبط والنظام في كليتي القرآن والدعوة من عام   •
 .م2011/2012حتى  2008/2009

عضو لجنة التنسيق مع كلية اإلدارة واالقتصاد إلعداد برنامج مشترك في المالية واالقتصاد •
 .م2014عام اإلسالمي 

عضو لجنة دراسة أسئلة االمتحانات النهائية ونتائج الطلبة في كليتي القرآن والدعوة من عام   •
 .م2003-2007

م ثم 2004/2005عضو لجنة دراسة المساقات المشتركة في خطط كليتي القرآن والدعوة عام •
 . م2008عضو اللجنة األكاديمية للنظر في مساقات الكليتين للعام 

س لجنة تقييم برامج بكالوريوس القرآن والدعوة والحقوق بموجب كتاب مساعد الرئيس رئي  •
 .م15/5/2005للشؤون األكاديمية بتاريخ 



م، وكذلك للعام 2005/2006عضو لجنة األعذار الفرعية في كليتي القرآن والدعوة  لعام  •
 .م2014/ 2013م، والعام 2012/2013، ثم للعام 2006/2007

 .في كلية الدعوة وأصول الدين 2009/2010عضو لجنة وضع آلية مساق مشروع التخرج للعام  •
 

 :تقييم أبحاث للنشر في مجالت علمية محكمة
 .)الصلح بطريق التخارج في الميراث(تقييم بحث لمجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث بعنوان •
 ).بكر األصم وآراؤه الفقهيةأبو (تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •
 ).أحكام ضمان الدرك(تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •
 ).اإلبراء وحكم احتسابه من الزكاة(تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •
 ).حكومة العدل وما يوجبها من الجراحات(تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •
شروط القاتل في عقوبة اإلعدام بين الفقه (ث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان تقييم بح•

 ).والقانون
أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه (تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •

 ).اإلسالمي
 ). منهجية الحنفية في األلفاظ الواضحة( تقييم بحث لمجلة جامعة الخليل للبحوث بعنوان •
 ).اجتهاد الصحابي(تقييم بحث للنشر في مجلة هدى اإلسالم بعنوان •

  

 :جهود أُخرى في خدمة الجامعة والمجتمع 
 

/  25: عضو مجلس اإلفتاء األعلى، وذلك بناء على المرسوم الرئاسي بالخصوص، الصادر بتاريخ•
 .م2015/  11
الشرعي بتكليف من وزارة  عضو في فريق تأليف مبحث النظم اإلسالمية للصف الثاني عشر•

 .التربية والتعليم العالي
عضو في فريق تأليف الجزء األول والجزء الثاني من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر •

 .السلطة الوطنية الفلسطينية/ األساسي بتكليف من وزارة التربية والتعليم العالي 
مركز أريحا الدراسي / المفتوحة تدريس عدة مساقات في كل فصل دراسي في جامعة القدس •

 .م2005م وحتى عام 2002ومنطقة رام هللا والبيرة التعليمية منذ عام 
تدريس مساقات لطلبة ماجستير الفقه والتشريع في جامعة النجاح الوطنية، وكذلك بعض مساقات •

 .م2015/ 2014البكالوريوس، وذلك في سنة حصولي على التفرغ العلمي من جامعة القدس عام 
وعرض . م2006/2007المشاركة في ندوة العرف العشائري في مسرح كلية العلوم للفصل األول •

 .ورقة عن أحكام القتل وأنواعه في اإلسالم
المشاركة في الدورة الثانية للقانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية والذي عقدتها في عمان •

 .اللجنة الدولية للصليب األحمر
وعرض ورقة عمل عن األخطاء  2009/2010ندوة لكلية الطب في الفصل الثاني  المشاركة في•

 .الطبية وأحكامها في الشريعة اإلسالمية
المشاركة في مؤتمر الفكر العربي واإلسالمي في مواجهة تحديات العصر والذي عقدته في رام هللا •

تجارب العمل السياسي في من " جنين،  حيث قدمت بحثاً بعنوان  –الجامعة العربية األمريكية 
 "تجربة االنتخابات  -اإلسالم

إبداء الرأي في خطة برنامج ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة واإلسهام في تطويرها من •
 .حيث إضافة مساقات أو حذفها أو إجراء تغيير في أوصاف المساقات



اسات إسالمية معاصرة لبيان خطة رسالة ماجستير مقدمة لبرنامج در 40إبداء الرأي في أكثر من •
صالحيتها أو عدم صالحيتها للكتابة وإجراء التعديالت الالزمة عليها بناًء على كتب تكليف صادرة 

 .من منسق البرنامج
المشاركة في دورات تدريبية مكثفة في الجامعة من أجل تطوير صفحات الكترونية للمساقات عام •

 .م2000/2001
الصيام (وندوات وورشات عمل عديدة مثل إدارة ندوات رمضانية بعنوان المشاركة في مؤتمرات •

م،  وإدارة ورشات 2004م،  والتحضير لندوة حول العلم والدين عام 2004عام )  بين الفقه والطب
م،  وعضوية 2002عمل حول حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة في المناهج التعليمية، عام 

 .م2003القدس في الحضارة العربية واإلسالمية عام اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
المساهمة في إنجاح سلسلة محاضرات الحلقة المستديرة في مؤسسة إحياء التراث والبحوث •

 .م2004/2005عام  -وزارة األوقاف–اإلسالمية 
 .عضو لجان امتحان التجويد الشفوي والكتابي والتصحيح في وزارة األوقاف والشؤون الدينية•
الثابت والمتغير في (العديد من المقاالت في مجلة هدى اإلسالم،  منها مقاالت علمية مثل نشر  •

التقليد والتبعية وأثرها في كيان (و )  العقاب األخروي على اإلرادة الجازمة(و ) منهج اإلسالم
ربط الهجرة (و ) معنى الحج وبعض حكمه الظاهرة(ومنها مقاالت ذات طابع دعوي مثل ) األمة

 .وغير ذلك)  كيف تتعامل مع رمضان(و ) ديث النيةبح
 :شكر وتقدير وتكريم   

شكر وتقدير من رئيس جامعة القدس على المشاركة الفاعلة وإثراء النقاش في اجتماع هيئة المجالس •
 .السادس عشر

كل شكر وتقدير من مساعد الرئيس للشؤون األكاديمية إلنجاز األعمال في لجنة التقييم الذاتي بالش•
 .الالئق

شكر وتقدير من مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية في جامعة القدس على ما قمت بإنجازه من •
 .م2015/  2014أبحاث ونشاطات وأفكار قيمة خالل سنة إجازة التفرغ العلمي في العام 

فترة إجازة  شكر وتقدير وتهنئة من عميد كليتي الدعوة والقرآن على اإلنجازات العلمية المتميزة في•
 .م2015/  2014تفرغي العلمي خالل العام 

االجتهاد في "شكر من عميد الدراسات العليا في جامعة القدس على التميز في تدريس مساق •
 .لطلبة ماجستير الفقه والتشريع وأصوله" الشريعة اإلسالمية

ية للطلبة ورئاسة شكر وتقدير من عميد شؤون الطلبة على المشاركة في لجنة االنتخابات المركز•
وشكر , 2009/2010، وشكر آخر لعام 2008/2009اللجنة الفرعية لكليتي الدعوة والقرآن لعام 

م، وشكر من نائب الرئيس للشؤون والخدمات الطالبية على الجهود البناءة 2011/  2010آخر لعام 
 .م2011/2012التي ساهمت في إنجاح انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لعام 

تقدير من رئيس دائرة القرآن على تقييمات الطلبة للتدريس في مساقات البكالوريوس شكر و•
 .والماجستير وشكر آخر على الجهد والعطاء المتواصل في خدمة الدائرة

شكر وتقدير من اللجنة الدولية للصليب األحمر على المشاركة في الدورة الثانية للقانون الدولي •
 .م2008/2009عمان عام  -في األردن اإلنساني والشريعة اإلسالمية

جنين للمشاركة بكتابة بحث وتقديمه في مؤتمر الفكر  -شكر وتقدير من الجامعة العربية األمريكية•
 .العربي اإلسالمي في مواجهة تحديات العصر

شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية؛ على المشاركة الفاعلة في •
م، وذلك من خالل بحثي 4/4/2012لمؤتمر الدولي للكلية عن السلم االجتماعي بتاريخ إنجاح ا

 ).التوسط في الخطاب الديني وأثره على السلم االجتماعي ( الموسوم 



شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية؛ على المشاركة الفاعلة في •
م، وذلك من خالل مشاركتي 25/4/2013رعاية المسنين بتاريخ  إنجاح المؤتمر الدولي للكلية عن

 ).النصوص الشرعية المتعلقة برعاية المسنين وما يلزمهم من أحكام فقهية ( في البحث الموسوم 
م نظراً للجهود المميزة في التدريس وخدمة 2002الحصول على تكريم في حفل التخرج عام •

 .الجامعة والمجتمع
شكر وتقدير من عمادة كليتي القرآن والدعوة تقديراً للجهد والعطاء المتواصل الحصول على شهادة •

 .في خدمة الكلية
م تقديراً لإلبداع واإلخالص في 2004/2005الحصول على تكريم في حفل التخريج السنوي لعام  •

 .القيام بالواجب
م تقديراً للجهود 2004/2005شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة بناًء على التقييم السنوي لعام  •

 .الطيبة المبذولة في مجال العمل وااللتزام باألنظمة والقوانين في خدمة الجامعة والكلية والطلبة
م بموجب كتاب العميد 2004/2005األكاديمي المتميز في كلية القرآن والدراسات اإلسالمية لعام •

 .إلى رئيس الجامعة للتميز في العمل
ائب رئيس جامعة القدس للتخطيط والتطوير، وذلك على المشاركة الفاعلة كتاب شكر وتقدير من ن •

 .م2011/  2010في ورشة عمل تطوير البرنامج التدريسي في عام 
جامعة القدس؛ وذلك / شكر وتقدير من رئيس دائرة الفقه والتشريع في كلية الدعوة وأصول الدين •

الخاصة بالدائرة في العام األكاديمي  على الجهد المبذول في إنجاح مناقشة مشاريع التخرج
 .م2012/2013

 
 


