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المؤهالت العلمیة

2001- 1997:  الدكتوراه
، كلیة القانون المقارن، جامعة جالسكو كالیدونیان، المقارناإلسالمي دكتوراه في الفقه

التكییف الفقهي والقانوني لمدینة القدس بین الفقه اإلسالمي (عنوان األطروحة ، بریطانیا
).والقانون الدولي، دراسة مقارنة

The Legal Status of Jerusalem in Islamic Jurisprudence and International

Law, Law School,  Glasgow Caledonian University, City Campus,

Cowcaddens Road, Glasgow, G4 0BA, UK

1997-1995: الماجستیر
.وأصوله، الجامعة األردنیة، عمان، األردناإلسالميماجستیر في الفقه 
المقاصد الضروریة والحاجیة عند التعارض، دراسة في فكر اإلمام (عنوان األطروحة 

.، إشراف األستاذ الدكتور فتحي الدریني)الشاطبي
1995- 1991: البكالوریوس

.بكالوریوس في الفقه والتشریع، جامعة الخلیل، فلسطین
 1991-1989: الثانویةالمرحلة

.مدرسة الحسین بن علي الثانویة للبنین، الفرع العلمي، الخلیل، فلسطین
التمیز العلمي

 أنهیت الدكتوراه في ثالث سنوات بتقدیر امتیاز مع درجة الشرف األولى مع حق طباعة
.الرسالة والتبادل من كلیة القانون المقارن في جامعة جالسكو كالیدونیان، بریطانیا

 في قسم الفقه وأصولهفي الماجستیر حصلت على أعلى عالمة في كلیة الدراسات العلیا
بتقدیر امتیاز مع 4.00من 3.81، حیث كانت العالمة 1997الجامعة األردنیة لعام 
.درجة الشرف األولى



 في البكالوریوس كان ترتیبي األول على قسم الفقه والتشریع في جامعة الخلیل بمعدل
.بتقدیر جید جدا مع درجة الشرف الثانیة% 89تراكمي

الخبرات وأماكن العمل

2011 حتى اللحظة أعمل رئیسا لقسم الفقه والتشریع في كلیة الشریعة في جامعة
.الخلیل

2006- حتى اآلن، أستاذ مساعد متفرغ في كلیتي الدراسات العلیا والشریعة، جامعة
. الخلیل، فلسطین

2001-2005عد متفرغ في كلیة العلوم اإلداریة ونظم المعلومات، جامعة أستاذ مسا
0. بولیتكنك فلسطین، الخلیل، فلسطین

2001-2007قسم التربیة اإلسالمیة في / ، أستاذ مساعد غیر متفرغ في كلیة التربیة
.جامعة القدس المفتوحة، فرع الخلیل

1999 -2001،معة جالسكو مساعد بحث وتدریس في كلیة القانون المقارن، جا
إعطاء محاضرات والمشاركة في المؤتمرات : نوعیة العمل. كالیدونیان، بریطانیا
.واألبحاث القانونیة

1995-1996إعطاء : نوعیة العمل. ، مساعد بحث وتدریس في الجامعة األردنیة
.محاضرات لطلبة البكالوریوس والمشاركة في األبحاث الفقهیة

األبحاث واألوراق العلمیة 

 عقد التحكیم بین اللزوم والتخییر، دراسة فقهیة قانونیة مقارنة، مجلة جامعة الخلیل
.2013كانون األول 2عدد 8للبحوث، مجلد 

 ،مجلة جامعة الخلیل أحكام التورّق المصرفي المنظم في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة
.2011كانون األول 2عدد 6للبحوث، مجلد 

م ومنشور في مجلة صالحیة ولزوم حكم ال حكم في الفقه اإلسالمي والقانون، بحث محّك
، 2010، 1، عدد 3التحكیم التجاري الدولي، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، مجلد 

.1151- 1113ص 
رتد قوبة الُم ي مُ : الردَّة وُع الفِ الِفقِه َعٌة في الِخ ر، بحث مقدم إلى الَقدیِم و راَج عاصِ الُم

نیسان 21- 20، المنعقد في جامعة الخلیل، "بات في فلسطینقانون العقو "مؤتمر 
2011.

 ،مشروع قانون مؤتمر التفریق بین الزوجین للغیبة بین الفقه والقانون، دراسة مقارنة
م2012آذار 29- 28األحوال الشخصیة في فلسطین، 



اإلشراف والمناقشة

. أشرف حالیًا على العدید من رسائل الماجستیر كما وناقشت العدید منها

التحكیم

حّكمت العدید من األبحاث المقدمة لمجلة جامعة الخلیل للدراسات والبحوث، كما وحّكمت بعض 
.األبحاث المقدمة للمؤتمرات المتخصصة في الفقه اإلسالمي

:اللغات

األماللغة(ثةومحادوقراءةكتابةالعربیة،اللغة.(
بامتیاز)ومحادثةوقراءةكتابة(المختلفةاإلنجلیزیةاللغةمهاراتإجادةاإلنجلیزیة،اللغة.

:التدریبیةوالدوراتالعلمیةالمشاركات

موضوعضمناألمریكیةالمتحدةالوالیاتفيالشبانللعلماءفلبرایتمنحةفيالمشاركة
“Religious Pluralism in the United States of America” والذي عقد في

، ألقیت هناك أكثر 30/9/2007-10/6تسع جامعات أمریكیة كبرى، في الفترة ما بین 
من عشرة محاضرات في جامعات أمریكیة مختلفة حول مواضیع متعددة عن الفقه 

.اإلسالمي
القانون الدولي " لدولیة للصلیب األحمر بعنوان المشاركة في ورشة عمل نظمتها اللجنة ا

ان في الفترة " اإلنساني والشریعة اإلسالمیة - 30/5/2010والذي عقد في عّم
2/6/2010.
 القانون الدولي " المشاركة في ورشة عمل نظمتها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بعنوان

- 13في الفترة والذي عقدت في عمان " اإلنساني في الجامعات الفلسطینیة
16/1/2010.


