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:المؤهالت العلمية 

اململكة العربية السعودية، –معة اإلسالمية باملدينة املنورة اجلا–ليسانس شريعة : املرحلة اجلامعية األوىل -

.م بتقدير جيد جدا1984

، جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان، )شريعة وقانون(ماجستري فقه مقارن : املرحلة اجلامعية الثانية -

.م بتقدير جيد جدا1988

، معهد البحوث والدراسات العربية، )شريعة وقانون(رن دكتوراه يف الفقه املقا: املرحلة اجلامعية الثالثة -

.م بتقدير جيد جدا2000القاهرة، 



:العمـــل 
.غزة –كلية الشريعة، جامعة األزهر بأستاذ مشارك للفقه املقارن -

:الخبرات اإلدارية 
.2014–2011كلية الشريعة جبامعة األزهر بغزة عميد  -
.بغزةعضو جلنة اإلفتاء جبامعة األزهر-
.م1999–1997عام بكلية الرتبيةمكلف بشؤون متطلبات اجلامعة يف قسم الدراسات اإلسالمية-
.م2003–2002كلية الرتبية  –رئيس قسم الدراسات اإلسالمية -

:األنشطة العامة 
.خطيب يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية.1
فة مستمرة على حل النزاعات والنظر يف اخلصومات عضو جلنة حتكيم شرعية تطوعية يف حمافظة رفح تعمل بص.2

.
:املشاركة ىف العديد من املؤمترات احمللية و الدولية منها .3

م2011ديسمرب 13-11القاهرة من –و اإلسالم اإلنساينالدويلملتقى القانون .  أ
.غزة –ملتقى القانون الدويل اإلنساين و اإلسالم . ب
.م برعاية وزارة األوقاف و الشؤون الدينية بفلسطني 2000أكتوبر 23-22مؤمتر نصرة القدس من . ج
يف القرتة من               –أبو ديس –اخلليل –املشاركة يف مؤمتر نصرة القدس السادس املنعقد يف بيت حلم . د

.وزارة األوقاف 19-21/5/2015
كلية الشريعة و      –الدويل آفاق العمل اإلسالمي املعاصر و ضوابطه عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر. ه

.م 2013مارس 5–4اجلامعة اإلسالمية غزة  القانون 
.و مناقشتهاد من الرسائل العلمية لدرجة املاجسترياإلشراف على عد. ي
. علمية للرتقيات و املؤمترات العلميةالحباث عدد من األحتكيم . و
2015دورة –فلسطني –لس اإلفتاء األعلى عضو جم. 4



:مجموعة من كتب المقررات تدرس بجامعة األزهر بغزة منها : النشرات 
.حماضرات يف املواريث.1
.حماضرات يف الفقه املقارن.2
.حماضرات يف الفقه اإلسالمي يف العبادات.3
.حماضرات يف الفقه اإلسالمي يف املعامالت.4

األبحاث المنشورة 
:و هى الترقية من استاذ مساعد الى استاذ مشاركأبحاث 

نشر ىف جملة جامعة االزهر غزةشفعه اجلوار1
غزةنشر ىف جملة اجلامعة اإلسالميةاملهايأةقسمة 2
غزةنشر ىف جملة اجلامعة اإلسالميةبالتهمةرراقتعذيب املتهم لإل3
السالم ىف آسيا اجلامعة االسالمية العاملية ماليزيانشر ىف جملة امقارنة فقهيه قسمة األعيان دراسة 4

بعد المشاركاألبحاث المنشورة 

نشر ىف جملة جامعة األزهر غزةحكم التصرف يف مال اليتيم1

2

يف الغائبالقضاء على جماالت 
الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً 

للقانون الفلسطيين يف حماكم قطاع 
غزة 

مكة املكرمة–بحوث اإلسالمية جممع النشر ىف جملة 


