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سامي حممد منر أبو عرجة/ لدكتور ألستاذ  االسرية الذاتية ل
: املعلومات الشخصية 

.

:املؤهالت العلمية 
ملدينة املنورة سنة الثانوية العامة من ـ  1 جلامعة اإلسالمية  ).جيد جداً (م بتقدير 1980املعهد الثانوي 
ملدينة املنورة 1984ـ 1980الليسانس من عام ـ 2 جلامعة اإلسالمية  م من كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية 

).جيد جداً (بتقدير عام 
لسودان بعنوان 1995ـ 1993املاجستري من عام ـ 3 رخص الصيام ومقارنتها بني (م يف الفقه املقارن من جامعة اخلرطوم 

).املذاهب الفقهية األربعة
لسودان بعنوان 1999ـ 1996عام الدكتوراه من ـ 4 أحكام احلجر يف الفقه اإلسالمي (م يف الفقه املقارن من جامعة اخلرطوم 

).دراسة مقارنة بني املذاهب الفقهية األربعة
:العمــــــل 

.م ملادة احلديث الشريف وعلومه 1991ـ 1987يف معهد فلسطني الديين األزهر بغزة من عام امدرسـ 1
سيسها عام للتدريس يف جامعة األزهانتدبت ـ 2 الرتبية قسم الدراسات اإلسالمية ملادة كلية الشريعة و م يف كلية1991ر منذ 

.اآلنالفقه املقارن حىت 
.م 1994-1993بتعثت للحصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن عام ـ ا3
.م 1999-1995ة جبامعة األزهر من عام ملادة الفقه املقارن يف قسم الدراسات اإلسالمياحماضر ـ 4
.م2008إىل عام عة األزهر قسم الدراسات اإلسالمية جبامو كلية الشريعةيف الفقه املقارن يفاً مساعداً أستاذـ 5
م وإىل 2008جبامعة األزهر من عام بكلية الرتبية قسم الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة و يف الفقه املقارن يف  اً مشاركاً أستاذـ 6

م2016
.م2016عام جبامعة األزهر منكلية الشريعةيف الفقه املقارن يف  ـ استاذ دكتور 7

:املشــــاركات
.م1994-1987بغزة من عام ) األزهر(التابعة ملعهد فلسطني الديين عضو جلنة التوجيه الوعظ واإلرشادـ 1
.م1991بغزة من عام ) األزهر(موجه للمواد الدراسية الدينية يف معهد فلسطني الديينـ 2
.اآلنم وإىل 1987جد القطاع من عام خطيب يف مساـ 3

.دكتوراه يف الفقه املقارن : الدرجة العلمية 
ريخ امليال .م 1962غزة سنة : د مكان و
.متزوج : احلالة االجتماعية 

جبامعة األزهر بغزة دكتور أستاذ : العمل 
.الرمال ـ شارع النصر ـ غزة : العنوان 

s488450@hotmail.com:   الربيد اإللكرتوين            
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.م2008م وإىل عام 1989الشرعية منذ عام مأذون شرعي يف احملاكمـ 4
قلقيلية من فرع التابعة لوزارة األوقاف والشئون الدينية أستاذ الفقه املقارن واحلديث الشـريف وعلومه يف كلية الدعوة اإلسالمية ـ  5

).غري متفرغ(م2007إىل عام 2001، وفرع غزة من عام م2001-1999عام 
مجـ6 .، فتاوى على اهلواءيف التلفزيون الفلسطيين" سالماإليف رحاب : "املشاركة يف بر
مج7 مج فقه احليايف إذاعة القرآن الكرمي " على اهلواءفتاوى"ـ املشاركة يف بر يف إذاعة اإلميان على اهلواء ة وزارة األوقاف، وبر

مج فتاوى .يف إذاعة صوت فلسطنيعلى اهلواءبغزة ، وبر
جلامعةاملشاركة يف اللجان :اخلاصة 

لعاملني من إداريني وأكادميياألزهر بغزة امعة رئيس عدد من جلان التحقيق يف جـ 1 .نياخلاصة 
لعاملني من إداريني وأكادميياخليف جامعة األزهر بغزةتحقيقالان ـ  عضو عدد من جل2 .نياصة 
.لطلبةاخلاصةرئيس عدد من جلان التحقيق يف جامعة األزهر بغزة ـ  3
لطلبةاخليف جامعة األزهر بغزة تحقيقالان ـ  عضو عدد من جل4 .اصة 

:املناصب اإلدارية يف اجلامعة
.م2007م وإىل سنة 2003رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر من سنة ـ  1
.م2010م وإىل عام 2009من عام األزهر بغزة معة جامدير املكتبات يفـ  2

:املناصب اإلدارية خارج اجلامعة
ا عام بفلسطني ـ  مدير صندوق الزكاة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية 1 .م1995عامإىلو 1994منذ نشأ

ت جلامعةالعضو :اخلاصة 
.م2007م إىل عام 2002كلية الرتبية يف جامعة األزهر من عام عضو جملس  ـ  1
.م وإىل اآلن2009عضو جملس كلية الشريعة يف جامعة األزهر بغزة من عام ـ  2
لة العلمية سلسلة العلوم اإلنسانية يف جامعة األزهر بغزة من سنة ـ  3 .م2016م وإىل 2012عضو هيئة حترير ا
.م وإىل اآلن2016األكادميية يف جامعة األزهر بغزة عن كلية الشريعة من سنة عضو جملس وكالء اجلودةـ 4

ت خارج اجلامعة :العضو
.م وإىل اآلن2003من سنة عدة دورات عضو جملس اإلفتاء األعلى بفلسطني ـ  1
.م2014سنة ـ  عضو اللجنة العلمية ملؤمتر حنو زكاة فاعلة حتقق مقاصدها الشرعية وزارة األوقاف الفلسطينية2
.م2016ـ  عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الثاين لإلعجاز يف القرآن والسنة النبوية، كلية أصول الدين اجلامعة اإلسالمية غزة سنة 3

.رسائل املاجسترياإلشراف على 
:اإلشراف على عدد من رسائل املاجستري يف جامعة األزهر بغزة منها

.م2011نبيل حسن دمحم الكيالين، سنة حثاب، لل"ية مقارنةدراسة فقه"ـ  جناية القتل العمد 1
.م2012سعد مجيل سليم الريس سنة ، للباحث"دراسة فقهية مقارنة"تنظيمه النسل حفظه و ـ  2
حممود صبحي الكحلوت، سنة حثابلل" دراسة فقهية مقارنة"حد منها السرقة وبعض صورها املعاصرة والتدابري الوقائية للـ  3

.م2015
ب الـ  فقه اإلمام 4 ب الغصب دمحم بن أيب ليلي يف املعامالت من  مسارة، سنة السيد للباحث أمحد " دراسة فقهية"بيوع إىل 

.م2015
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ب القراضاملعامالت يب ليلي يف دمحم بن أفقه اإلمام ـ  5 ب الشركة إىل  للباحث سليم مهام شراب، سنة " دراسة فقهية"من 
.م2015

.م2016سنة،لي املنشاويععلي مجال ثحابلل" دراسة فقهية"شريح القاضي، ام ـ  فقه اإلم6
ا، 7 ..م2016سنة، ن جرغونعبد الرمحللباحث دمحم" دراسة فقهية مقارنة"ـ أثر الزمان واملكان يف اجلناية على النفس وما دو
.م2016سنةللباحث وليد دمحم النزيل، " دراسة فقهية مقارنة"ـ املباشرة والتسبب وأثرمها يف اجلناية على النفس، 8
، للباحث عمر دمحم أبو "دراسة فقهية مقارنة"لإلمام دمحم بن احلسن الشيباين، ـ مسائل الطهارة من كتاب احلجة على أهل املدينة 9

.م2016سنة، مسعان
للباحث عبد ، "سة فقهية مقارنةدرا"كتاب احلجة على أهل املدينة لإلمام دمحم بن احلسن الشيباين، منـ مسائل النكاح 11

.  مت االعتذار عنها، السالم حيىي قوصة
ت والقصاص من12 للباحث ،"دراسة فقهية مقارنة"كتاب احلجة على أهل املدينة لإلمام دمحم بن احلسن الشيباين، ـ مسائل الد

.م2017سنةمجيل وليد األغا، 
.جامعة األزهر حتت اإلشراف-ن بكلية الشريعة ـ  عدد من رسائل املاجستري يف قسم الفقه املقار 13

.يف جامعة األزهر واجلامعة اإلسالمية بغزةويف القضاء الشرعي ماجستري يف الفقه وأصوله مناقشة رسائل 
.م2004ـ رسالة بعنوان فقه اإلمام عبد هللا بن املبارك يف الصالة والصيام والزكاة واحلج للباحث حسام إبراهيم احلليمي سنة 1
.م2005التعارض بني األدلة النقلية وأثره يف املعامالت الفقهية للباحث حممود لطفي اجلزار سنة رسالة بعنوانـ  2
.م2005للباحث اسحاق يعقوب مرجتى سنة فقه اإلمام الزهري يف العبادات واملعامالتـ  رسالة بعنوان 3
ن عبد اهلادي حسان سنة ـ  رسالة بعنوان العقود الصورية يف الفقه اإلسالمي للب4 .م2006احث عد
.م2006القولية على عرض املسلم دراسة فقهية مقارنة للباحث فالح سعد الدلو سنة عتداءاتبعنوان االرسالة ـ  5
رسالة بعنوان اجتهاد القاضي وفتواه ومدى تطبيق ذلك يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزة للباحث محدان عبد احلي شراب سنة ـ  6

.م2006
.م2007رسالة بعنوان دور أهل احلل والعقد يف نقض القرارات السياسية للباحث جمدي دمحم قويدر سنة ـ 7
رسالة بعنوان أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية املعمول به يف قطاع غزة للباحث عبد هللا ـ 8

.م2007وجيه أبو معيلق سنة 
.م2009ان العفو عن القصاص يف النفس دراسة فقهية مقارنة للباحث عبد الستار جالل الفرا سنة رسالة بعنو ـ 9

.م2012للباحث عبد الرحيم مصباح العرعري سنة محاية الشخصيات واملنشأت والوفود يف الفقه اإلسالمي رسالة بعنوان ـ 10
ئل دمحم حيىي سنة رسالة بعنوان املسئولية اجلنائية عن خطأ التأديب والتطبيبـ 11 .م2012للباحث 
.م2012احث رامي تيسري فارس سنة للباألمن الفكري يف الشريعة اإلسالمية بعنوان رسالة ـ 12
.م2013للباحثة امساء دمحم البيوك سنة ما يشرتط فيه القبض من العقود وصورها املعاصرة رسالة بعنوان ـ 13
.م2013رسالة بعنوان زكاة الدخول الثابتة يف الفقه اإلسالمي للباحثة إميان حممود املرتبيعي سنة ـ 14
.م2013للباحثة إميان يونس األسطل سنة تعسف الزوج يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميرسالة بعنوانـ 15
.م2013احث دمحم رمضان العرعري سنة للبمسئولية الطبيب اجلنائية يف العمليات اجلراحيةرسالة بعنوان ـ 16
.م2013رسالة بعنوان قاعدة الضرر يزال وأثرها يف املعامالت املالية والطبية املعاصرة للباحث أجمد درويش أبو موسى سنة ـ 17
مسة نعني البسوس سنة ـ 18 .م2013رسالة بعنوان أثر اإلرهاب االجتماعي على التكليف الشرعي للباحثة 
.م2013بعنوان دية النفس يف الشرع اإلسالمي والعرف القبلي دراسة مقارنة للباحث شادي سامل الكفارنة سنة رسالةـ 19
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.م2013رسالة بعنوان أحكام املنفصل من اآلدمي احلي للباحثة أميمة شعبان علوان بتاريخ ـ 20
.م2014عبد الكرمي اللوح، سنةأسامةحثابللارنةدراسة فقهية مقالفاحتةاألحكام الفقهية املتعلقة بسورةرسالة بعنوانـ 21
والسلم من كتاب22 ، "دراسة فقهية مقارنة"احلجة على أهل املدينة لإلمام دمحم بن احلسن الشيباين، ـ  رسالة بعنوان مسائل الر

.م2016للباحث دمحم أمحد أبو خوصة، سنة 
، للباحثة هند  دمحم أمحد "دراسة فقهية مقارنة"ة من خالل كتابه الفتاوى ـ  رسالة بعنوان آراء الشيخ الزرقا يف الطهارة والصال23

.م2016أبو خوصة، سنة 
:كيم حبوث علميةحت
.م2005سنة بغزةاجلامعة اإلسالمية لية الشريعة والقانون يف التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع كملؤمتر البحوث عدد من ـ 1
تمعي حبث ملؤمتر اإلسالم والعنف واـ 2 .م2010سنة الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقيةلسلم ا
وزارة األوقاف عدد من البحوث ملؤمتر جهود الدكتور يوسف القرضاوي يف خدمة اإلسالم ونصرة القضية الفلسطينية ـ 3

.م2010سنة الفلسطينية
.م2012سنة بغزةجامعة األقصىعدد من البحوث ملؤمتر اإلمام الشافعي ـ 4
.بغزةجلامعة اإلسالميةلة الدراسات اإلسالمية بحوثمن العدد ـ 5
.اإلسالميةللبحوثمجعية القدسلة عدد من البحوث ـ 6
.بغزةجامعة األزهرلة عدد من البحوث ـ 7
.بدولة اإلمارات العربية املتحدةجامعة الشارقةلة حبث ـ 8
م2017بغزة سنة األزهرجبامعةـ حبث مقدم ملؤمتر كلية احلقوق 9

.بغزةفلسطنيجامعة لة ـ  حبث 10
املشاركة يف ورشات عمل ومؤمترات

.م2005كرئيس جلسة سنة " حنو خطاب إسالمي معاصر: "بعنوانوزارة األوقاف والشئون الدينية املشاركة يف مؤمتر ـ 1
يف سنة محر يف مدينة غزةللصليب األاإلسالمية للجنة الدولية املشاركة بورقة عمل يف مؤمتر القانون الدويل اإلنساين والشريعةـ 2

.م2012
سنة القاهرةللصليب األمحر يف ـ املشاركة بورقة عمل يف مؤمتر القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية الثاين للجنة الدولية 3

.النزاعات السلمية على الضحادور القيم واملبادئ الثقافية والدينية يف احلد من أثر م، بعنوان 2013
لوزارة األوقاف والشؤون الدينية م 2014امس سنةاإلسالمي الدويل اخلببحث عن التأمني يف مؤمتر بيت املقدساملشاركة ـ 4

".ماهيته ـ صيغه ـ مستقبله"بعنوان التمويل اإلسالميبفلسطني 
بعنوان نصرة القدس ، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطنيلالسادس، الدويل يف مؤمتر بيت املقدس اإلسالميـ املشاركة 5

بلس ، كرنيس جلسة، م21/5/2015-19يف القرتة منجامعة النجاح املنعقد يف بيت حلم، واخلليل، وأبو ديس يف القدس، و
رة املسجد األقصى لتعزيز صمود املقدسيني .وورقة عمل مشرتكة عن أمهية ز

الزكاة عبادة ، بعنوان لوزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطنيالدويل السابع، ت املقدس اإلسالمييف مؤمتر بياملشاركة ـ 6
ت واملعوقات اليت :ببحثني مشرتكني األول بعنوان) م11/5/2016-10(يف مدينة رام هللا بتاريخاملنعقد وعدالة وتنمية  الصعو

.الزكاة ودورها يف حتقيق املقاصد االجتماعية واالقتصادية: ، والثاين بعنوانوسبل تذليلهاتواجه تطبيق الزكاة
.م2009، سنةلوزارة األوقاف الفلسطينيةورشة عمل ملناقشة اخلطة الرباجمية إلذاعة القرآن الكرمي التابعة املشاركة يف ـ 7
لطالق يف الشريعة وعالجه، املشاركة يف ـ8 .م2010سنة،مجعية القدس للبحوثورشة عمل بعنوان احللف 
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".مقررات كلية الشريعة والقانونمناقشة توصيف : "املشاركة يف ورشة عمل يف اجلامعة اإلسالمية حتت عنوانـ9
.م2007بغزة سنة اخلطة األكادميية لكلية الدعوة اإلسالميةاملشاركة يف جلنة إعادة دراسة ـ  10
مج الدكتورااملشاركة يف إعداد خطة ـ 11 .م2008يع اجلامعة اإلسالمية غزة سنة يف الفقه والتشر هبر

:غري منشورة منشورة و العلمية األنشطة
.الصالة-أسباب اختالف الفقهاء وبعض املسائل الفقهية من كتايب الطهارة -حماضرات يف الفقه املقارن ـ 1
.الر-حماضرات يف الفقه املقارن من كتاب البيوع ـ 2
.احلج- الصيام -من كتاب الزكاة حماضرات يف فقه الكتاب والسنةـ 3
.حماضرات يف فقه الكتاب والسنة يف فقه املعامالت ـ 4
.األميان والنذور-العقيقة -حماضرات يف فقه الكتاب والسنة من كتاب األضحية ـ 5
.ة والعقيقةضحيفقه العبادات واألميان والنذور واأل_فقه مذهيب _ ) 1(سالمي حماضرات يف الفقه اإل(كتاب مشرتك ـ  6
ت واحلدودـ فقه مذهيب ـ فقه املعامالت) 2(سالمي حماضرات يف الفقه اإل(كتاب مشرتك ـ  7 .، واجلنا
.متطلب جامعة يف الفقه) دراسات يف الفقه اإلسالمي(بعنوان ـ كتاب مشرتك 8
.جملة اجلامعة اإلسالمية بغزةنشر يف"كام رد القرض يف الفقه اإلسالميأح: "مشرتك بعنوانمشاركلرتبة أستاذ حبثـ 9

نشر يف جملة جامعة "وليني وأثرها يف اختالف الفقهاءالقراءات الشاذة عند األص: "مشرتك بعنوانمشارك لرتبة أستاذ حبثـ 10
.األزهر بغزة 

شارقة يف دولة نشر يف جملة جامعة ال" أحكام دفع الصائل يف الفقه اإلسالمي": منفرد بعنوانمشارك لرتبة أستاذ حبث ـ 11
.العربية املتحدة اإلمارات

.نشر يف جملة جامعة األزهر بغزة "بعقد النكاح يف الفقه اإلسالميالشروط املقرتنة : "بعنوانمنفردشارك لرتبة أستاذ محبثـ 12
.جلامعة اإلسالمية بغزةنشر يف جملة ا"اجلمع بني الصالتني دراسة فقهية مقارنة" :منفرد بعنواندكتور ستاذلرتبة أـ حبث13
نشر يف جملة جامعة الشارقة يف دولة اإلمارات " يالفقه اإلسالمتوثيق القرض يفوسائل "منفرد بعنوان ـ حبث لرتبة أستاذ دكتور 14

.العربية املتحدة 
. األزهر بغزةنشر يف جملة جامعة " أحكام اخللع وأثره يف الفقه اإلسالمي"ستاذ دكتور منفرد بعنوان لرتبة أـ حبث 15
نشر يف جملة " يف الفقه اإلسالمي" اجلنني"أحكام اجلناية على نفس غري مكتملة "بعنوان لرتبة أستاذ دكتور مشرتكـ حبث16

. جامعة األزهر بغزة
عدل، نشر يف جملة ال" أحكام اجلناية على ما دون النفس عمدا يف الفقه اإلسالمي"لرتبة أستاذ دكتور مشرتك بعنوان ـ حبث 17

ململكة العربية السعودية .بوزارة العدل 
يزين واملانعني"حبث بعنوان ـ  18 .ة تونسجملة املشكاة يف جامعة الزيتون، نشر يف"تتبع الرخص بني ا
نشر ، "يف حماكم قطاع غزةللقانون الفلسطيينجماالت القضاء على الغائب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً "حبث بعنوان ـ  19
.كرمةجملة جممع الفقه اإلسالمي مبكة امليف 
لكتابة وبعض صوره املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"حبث بعنوان ـ  20 .جملة جامعة القدس املفتوحةنشر يف " الطالق 


