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 الجوائز:  

   حاصل على جائزة جامعة قطر للتعليم االلكتروني من خالل برنامج بالك بوردم 2012 

 الوظيفية: الخبرة 

 العمل األكاديمي:

 على رأس عملي. قطر وما زلتجامعة - : أستاذ في كلية الشريعة ٢٠١٧ .1

 . _جامعة قطر أستاذ مشارك في كلية الشريعة :2006-2017 .2

م: رئيس هيئة تحرير مجلة املرقاة للبحوث والدراسات اإلسالمية، تصدرها هيئة علماء  2017 .3

 رأس عملي. فلسطين في الخارج. وما زلت على 

 الزرقاء األهلية. جامعة-الشريعةمشارك، كلية  : أستاذ2005-2006 .4

 : املستشار األكاديمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 2003-2006 .5

 جامعة الزرقاء األهلية.-: أستاذ مساعد، كلية الشريعة1997-2005   .6

 عمان. -الثانوية للبنينتدريس التربية اإلسالمية، مدارس الجامعة : 1995- 1990 .7

 

 : جامعي ال  العمل اإلداري 

 

 جامعة قطر وما زلت على رأس عملي  - -كلية الشريعة -السنةرئيس قسم القرآن و -  ١٠/١/٢٠١٧  .1

.  جامعة قطر-ضو اللجنة التنفيذية لكلية الشريعةع -٢٠١٨  .2
ً
 وما زلت عضوا

  جامعة قطر-الشريعةعضو لجنة املناهج والبرامج األكاديمية، كلية -  ٢٠١٨ .3
ً
   . وما زلت عضوا

  جامعة قطر -عضو لجنة الدراسات العليا كلية الشريعة - ٢٠١٨ .4
ً
 . وما زلت عضوا

. كلية الشريعة جامعة قطر-عضو مجلس الشؤون األكاديمية - ٢٠١٨ .5
ً
 .وما زلت عضوا

 ما زلت و  عضو لجنة التخطيط االستراتيجي لكلية الشريعة -  ٢٠١٥ .6
ً
   .عضوا

 رئيس لجنة برنامج القرآن والسنة في كلية الشريعة.  2016-2017 .7

   ما زلت، جامعة قطر و مدرب التعليم االلكتروني من خالل برنامج بالك بورد  2016- 2011 .8
ً
 . مدربا

 . كلية الشريعة –تكنولوجيا التعليم التنمية املهنية و رئيس لجنة   2015-2016 .9

 كلية الشريعة –التعليم رئيس لجنة تكنولوجيا  2014-2015 .10

11. 2014-2015  
ً
  رئيس لجنة إعداد تصور الدراسات اإلسالمية باعتباره تخصصا

ً
 الشريعة كلية-فرعيا

 كلية الشريعة –رئيس لجنة تكنولوجيا التعليم  2013-2014 .12

 كلية الشريعة -رئيس إحدى لجان تقييم برنامج الدراسات اإلسالمية 2013-2014 .13

 زة جامعة قطر للتعليم اإللكتروني. تحكيم جائ لجنة 2012-2013 .14

 كلية الشريعة. –رئيس لجنة تكنولوجيا التعليم  2012-2013 .15

 فريق موقع البالك بورد في جامعة قطر. 2012-2013 .16

 في الفريق وما زلت ، جامعة قطر –عضو فريق زيارة الزميل  2012-2013 .17
ً
 . عضوا

 جامعة قطر –رئيس لجنة الندوات، كلية الشريعة  2011-2013 .18

 جامعة قطر. –كلية الشريعة – منسق التنمية املهنية 2012-2013 .19

 جامعة قطر.  –رئيس اللجنة االعالمية ولجنة املوقع االلكتروني، كلية الشريعة  2009-2011 .20
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 عضو مجلس هيئة التدريس جامعة قطر.  2011 .21

 جامعة قطر   –عضو لجنة املجلة العلمية، كلية الشريعة  2006-2008 .22

 جامعة الزرقاء األهلية. -رئيس قسم أصول الدين، كلية الشريعة :2003-2006، 2000-2002 .23

 األهلية. جامعة الزرقاء   الطلبة في: عميد شؤون  1998-2000  .24

 األهلية.في جامعة الزرقاء  : مساعد عميد شؤون الطلبة 1997-1998   .25

 جامعة الزرقاء األهلية. -و الهيئة االستشارية ملركز الدراسات واالستشارات: عض 2002 .26

 جامعة الزرقاء األهلية.-كلية الشريعة : رئيس اللجنة العلمية،2003 .27

 جامعة الزرقاء األهلية.  : رئيس لجنة الندوات العلمية والثقافية، 2004 .28

 : غير الجامعي  العمل اإلداري 

 وال أزال على رأس عملى.  فلسطين في الخارج نائب رئيس هيئة علماء  ٢٠٢٠ (1

 مجلة علمية محكمة،  ة،رئيس تحرير مجلة املرقاة للبحوث والدراسات اإلسالمي  ٢٠١٦        (2

 . ، وال أزال على رأس عمليتصدرها هيئة علماء فلسطين في الخارج

وال أزال على   الخارج.عضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في 2016-2020، ٢٠١٥   -٢٠٠٨       (3

 رأس عملي. 

 الخارج  في فلسطين  علماء لهيئة العام األمين  2013  (4

 رئيس لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين في الخارج  2013   (5

 رئيس مجلس أمناء أكاديمية دراسات العودة والالجئين. 2012-2014 (6

 عضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية.  تاريخه-2011 (7

 تاريخه عضو االتحاد العاملي لعلماء املسلمين،   – 2009 (8

 نائب رئيس لجنة فلسطين والقدس في االتحاد العاملي لعلماء املسلمين.  2013 – 2009 (9

 . فرع األردنتاريخه زميل املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  – 1997 (10

 عمان.  –ات اإلسالمية عضو جمعية البحوث والدراس 1997 (11

 املستشار األكاديمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.  2004-2006 (12

  عضو املجلس العلمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 2004-2006 (13

 

 اإلشراف على البحوث والرسائل ومناقشتها: 

ٕالى  التناسب بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من  " :مناقشة رسالة ماجستير بعنوان .1 الذاريات  سورة 

 ٢٠٢٠. ربيع حافظ إبراهيم لطالب " لسورة املرسالت

م .2 بعنوان:"    شاركمشرف  الرويلي  عمر  للطالب  ماجستير  رسالة  على  شكري  أحمد  الدكتور  لألستاذ 

نقدية"  تحليلية  دراسة  التوبة  إلى  الفاتحة  من  والعيون  النكت  تفسيره  في  املاوردي    )تمت   إضافات 

 م.٢٠١٩ فاملناقشة( خري

اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: " الشبهات املثارة حول روايات صيام يوم عاشوراء   .3

 م.  ٢٠١٩دراسة تحليلية نقدية" خريف 

اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: " الشبهات املثارة حول روايات سن عائشة رض ي   .4

 م. ٢٠١٩ عليه وسلم منها" خريف هللا عنها عند زواج النبي صلى هللا 
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اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: " الشبهات املثارة حول تسميم النبي صلى هللا عليه  .5

 م. ٢٠١٩وسلم" خريف 

 اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "روايات شق صدر النبي صلى هللا عليه وسلم" .6

 م. 2019ربيع 

اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "أسباب ضعف التالوة عند طلبة كلية الشريعة  .7

 م. 2019ربيع  والدراسات اإلسالمية"

اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "أخطاء ترجمة القرآن الكريم وآثارها في العقيدة   .8

 م. 2019ربيع  "-نماذج-واألحكام

شروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "مناقشة شبهة املستشرقين حول عدم االهتمام  اإلشراف على م .9

 م. 2018بنقد املتن الحديثي" خريف 

 بعنوان: "العمل التطوعي في ضوء السنة النبوية" خريف  اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم  .10

 م. 2018

 .2018-2017اإلشراف على مشروع تخرج طالبة بعنوان روايات املعازف  .11

قسم القرآن    ."آيات التربية األخالقية وأثرها في بناء الشخصية املؤمنة  "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  .12

 م. 2018 كلية الشريعة جامعة قطر-والسنة

- الجامعة اإلسالمية-ية الشريعةمناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الجودة في ضوء السنة النبوية". كل .13

 م. 2017زة غ

الدراسات   .14 قسم  الحديث."  متن  نقد  "قواعد  بعنوان  القسم  في  طالبات  تخرج  مشروع  على  اإلشراف 

 م. 2015جامعة قطر-كلية الشريعة-اإلسالمية

مناقشة مشروع تخرج لطالبات في القسم بعنوان" اإلعجاز العلمي في السنة النبوية في تكوين الجنين"    .15

 م.2015سم الدراسات اإلسالمية ق

 

 

 املؤلفات والبحوث العلمية: 

 أ ـ الكتب:

 .م٢٠٢١، األردن، دار أسامةكتاب "قضايا منهجية في التعامل مع السنة النبوية"  .1

 م.٢٠١٩، األردن، جمعية املحافظة على القرآن الكريم كتاب "األربعون القرآنية"، .2

 م.2018، ،لبنانوالتوزيعدار الشاطبي للطباعة والنشر و 

 م. 2016كتاب الثقافة اإلسالمية، مشترك، دار أسامة للنشر، عمان،  .3

 م. 2016علوم الحديث، دار وعي، قطر،   .4

 م. 2013، 1قطر، ط–كتب التربية اإلسالمية لجميع الصفوف واملراحل، املجلس األعلى للتعليم  .5

  .2005الرياض،اختالط الرواة الثقات، دار الرشد،  .6

 م. 2005، 1طاملنهل، عمان،  علوم الحديث، للصف العاشر، سلسلة العلوم اإلسالمية، دار   .7

 م. 2005، 1طاملنهل، عمان،  النظم اإلسالمية، للصف العاشر، سلسلة العلوم اإلسالمية، دار  .8

 م.2005، 1طاملنهل، عمان، الحديث النبوي، للصف التاسع، سلسلة العلوم اإلسالمية، دار   .9
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 م.2005، 1طاملنهل، عمان،  التفسير املوضوعي، للصف التاسع، سلسلة العلوم اإلسالمية، دار  .10

 م. 2001تدريس السنة النبوية وعلومها في الجامعات)تحرير(، جامعة الزرقاء األهلية، .11

 

 علمية املنشورة:ب ـ البحوث ال

النبوية .1 السنة  مع  التعامل  في  العقل  وداللة  دور   
ً
ومتنا  

ً
البيان،  سندا جامعة    -سكوبس  -مجلة 

 م.٢٠٢٠، ماليو

، موسوعة القرضاوي، مركز القرضاوي للوسطية والتجديد،   .2
ً
 ومنهجا

ً
السنة عند القرضاوي فكرا

 م2017جامعة حمد بن خليفة، 

م مجلة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر  2016لتجديد في علوم السنة النبوية  االجتهاد وا .3

 اإلسالمي. 

نقدية   .4 منهجية  تاريخية  قراءة  املتن  نقد  ال2013دراسات  كلية  مجلة  الدين،  م  وأصول  دعوة 

   .أسيوط- جامعة األزهر

النبوية،   .5 السنة  في  وبناؤها  اإلسالمية  كلية  2013الشخصية  الجامعة،  املعارف  كلية  مجلة  م 

 العراق.   –املعارف الجامعة 

األقص ى   .6 املسجد  في  الصالة  أجر  والدراسات اإلسالمية  2013روايات  الشريعة  كلية  مجلة   – م 

 جامعة قطر.

   . السودان- م مجلة جامعة القران الكريم والعلوم االسالمية2011السياق وأثره في السنة  .7

- ن، جامعة األزهرم مجلة كلية الدعوة وأصول الدي2011حديث قتال اليهود وزيادة الغرقد فيه،   .8

 سيوط. أ

الرواية،   .9 التواتر وأثره على  في عدد  الدراسات الشريعة والدراسات 2008الخالف  كلية    م مجلة 

 جامعة قطر. -اإلسالمية

 م مجلة جامعة الزرقاء األهلية 2006امللكة النقدية وبناؤها عند الباحثين في السنة وعلومها.  .10

اإلسالمي،   .11 للفكر  العاملي  املعهد  املعرفة،  إسالمية  مجلة  الحديث،  متن  لنقد  املرجعي  اإلطار 

 م. 2006

 م.2005جا، مجلة أبحاث اليرموك،السنن اإللهية في ضوء السنة النبوية، سنن زوال األمم نموذ .12

 )باالشتراك(. 2004جامعة آل البيت ، -ترجمة الحديث النبوي الشريف. مجلة املنارة .13

   اإلسالمي.م، مجلة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر 1999منهجية التعامل مع السنة  .14

 م مجلة جامعة صدام للعلوم اإلسالمية.  1999عالقة الداعية بالغرب في ضوء الحوار النبوي ، .15

 

 : هاوغير  في املؤتمرات والندوات  أخرى  أوراق بحثيةد.      

 

للدراسات .1 خلدون  ابن  مركز  وعلومها"  النبوية  السنة  في  البحث  "أولويات  بعنوان:  عمل    - ورقة 

 م ٢٠١٩جامعة قطر

 م.2018االستراتيجية في املشروع اإلسالمي. مركز الحضارة للبحوث والدراسات،غياب الرؤية   .2

 م. 2017الحكم الشرعي للتطبيع مع العدو الصهيوني، مؤتمر مقاومة التطبيع، استنبول،  .3
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نقد املتن واملحتوى دراسة تأصيلية نقدية املنار املنيف نموذجا، مؤتمر نقد املتن، جامعة أنقرة،   .4

 م 2012

 م.2009شرعي لحق العودة، ملتقى حق العودة، عمان، التأصيل ال .5

الزرقاء   .6 الناشر جامعة  نظر حديثيه،  وجهة  بالسنة،  القران  تدريس   أعمال-األهليةنسخ  مؤتمر 

 م. 2004السنة وعلومها في الجامعات، 

اإلسالمية في أعمال مؤتمر تدريس الثقافة - السنة مصدرا للثقافة، الناشر جامعة الزرقاء األهلية .7

 م. 2000الجامعات، 

 ، الناشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 1999السنة النبوية في فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته  .8

القرضاوي،   .9 د. يوسف  للمعرفة والحضارة،   
ً
السنة مصدرا م مجلة  1998قراءة ومراجعة لكتاب 

 املعرفة. إسالمية  

 اإلسالمية. املوئل في الشريعة  .10

ومن .11 في  األفغاني  العجلوني، قدمت  إبراهيم  األستاذ  تعقيب على ورقة  التراث.  التعامل مع  في  هجه 

 م. 1999مؤتمر األفغاني وجهوده اإلصالحية، الجامعة األردنية، 

مفهوم النظام املعرفي واملفاهيم املتعلقة به، تعقيب على ورقة الدكتور نصر عارف، قدمت لندوة  .12

 م.1999ر اإلسالمي، عمان، النظام املعرفي، املعهد العاملي للفك

 

 التقييم العام)تقديراتي(:

 جاءت نتائج التقييم العام التي حصلت عليها خالل فترة عملي في جامعة قطر على النحو االتي:

 التقدير  العام األكاديمي  

 فوق متوقع رئيس قسم   م ٢٠٢٠

 متوقع رئيس قسم  م ٢٠١٩

 متوقع رئيس قسم  م ٢٠١٨

 املتوقع رئيس قسم فوق  م ٢٠١٨-٢٠١٧

 فوق املتوقع  م 2016-2017

 فوق املتوقع  م 2015-2016

 فوق املتوقع  م 2014-2015

 فوق املتوقع  م 2013-2014

 استثنائي م 2013 – 2012

 فوق املتوقع  م 2012 – 2011

 استثنائي م 2011 – 2010

 فوق املتوقع  م 2010- 2009

 فوق املتوقع  م 2009 – 2008

 املتوقع فوق  م 2008 – 2007

 فوق املتوقع  م 2007 – 2006
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 :  وورشات العملالدورات 

 

 جامعة قطر .   – دورة( ،  بالك بورد  30تقديم عدد من دورات التعليم االلكتروني ) 2014-2016 .1

 م. 2013/ 13/2-10جامعة قطر،  ،9.1دورة مدربي البالك بورد  .2

- 16االستقصاء من أجل تعلم أكثر فاعلية. جامعة قطر  برنامج تدريبي بعنوان: التدريس القائم على   .3

 م. 18/2/2013

جامعة   .4 التعليم.  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  الطلبة  مشاركة  تفعيل  حول:  عمل  قطر ورشة 

 م )رئيسا ومحاضرا( 14،15/1/2013

 م. 26/6/2012جامعة قطر  .2.0ورشة عمل: التعلم التعاوني باستخدام تقنيات الويب  .5

قطر   .6 جامعة  االمن،  الواجب  على  التركيز  مع  بورد  البالك  في  التقييم  أدوت  حول  عمل  - 23ورشة 

 م. )محاضرا(25/1/2012

 م. 25/1/2012-23ورشة عمل بعنوان: التعلم النشط املعتمد على التكنولوجيا. جامعة قطر              .7

 . م2012جامعة قطر، ورشة عمل حول: إدارة الفصول الدراسية ذات األعداد الكبيرة.  .8

 

 ورشة عمل بعنوان:  .9

   EndNote web: the Citation Management Software  ،م14/4/2012جامعة قطر . 

 م. 22/11/2011عرض تقديمي حول جائزة جامعة قطر للتعليم االلكتروني، جامعة قطر،  .10

ورشة عمل: االتجاهات املعاصرة في مجال تحديد مخرجات تعلم الطالب وصياغتها على مستوى املقرر،   .11

 م. 4/12/2011

 م. 6/2011ورشة عمل: تقييم خطط البحوث املقترحة التي يقدمها الطلبة، جامعة قطر  .12

 م.  8/12/2010ورشة عمل: منهجية إعداد االختبارات النصفية والنهائية. جامعة قطر،  .13

 شة عمل:  ور  .14

Using techniques and tips for improving our lectures: how to    speak-lecture Tips.    جامعة

 م. 30/6/2009قطر، 

 م. 2008جامعة قطر  م،2009ي البالك بورد، جامعة قطر، دورة مدرب .15

 م. 2008دورة في تصميم ملف املقرر، جامعة قطر  .16

 م. 2008، جامعة قطر،دورة في بناء نماذج تقويم األنشطة الصفية .17

 م. 2007دورة في استخدام إستراتيجية التعلم النشط في التدريس، جامعة قطر، .18

 2007ورشة عمل: مهارات املعلومات" البحث عن املعلومات على شبكة االنترنت". جامعة قطر،  .19

 م. 2007دورة في توظيف حل املشكالت في التدريس، جامعة قطر، .20

 م. 2006املقرر، جامعة قطر،دورة في صياغة فلسفة تدريس  .21

 م. 2006ورشة عمل بعنوان إعداد ملف املقرر الجامعي. جامعة قطر،  .22

 م. 2006ورشة عمل " مهارات املعلومات" مصادر املعلومات املتوفرة بمكتبة جامعة قطر" جامعة قطر   .23

 م.2006قطر،  ةاملقرر، جامعدورة في صياغة أهداف   .24
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 م.2006طر،دورة في صياغة مخرجات التعلم، جامعة ق .25

 م. 2006دورة في صياغة توصيف املقرر، جامعة قطر، .26

 م.2006قطر،  ة، جامع2، 1دورة في استخدام البالك بورد  .27

 م. 2003 دورة املهارات األساسية في الحاسوب، وإعداد املادة اإللكترونية .28

 م. 1997 دورة في أساليب التدريس الجامعي / جامعة الزرقاء األهلية / كلية العلوم التربوية .29

دورة املنهجية اإلسالمية مليادين املعرفة اإلنسانية، الجامعة األردنية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي.  .30

 م. 1999،1997،1966)مدربا ومتدربا( 

 م. 1993دورة في أساليب تدريس التربية اإلسالمية، وزارة التربية والتعليم   .31

 

 

 املواد واملقررات التي درستها:  

 أصول البحث والتحقيق، مرحلة املاجستير. مقرر  .1

 . الحديث  مصطلح .2

 ، السير، السلوك، عام( )اإليمانالحديث التحليلي  .3

 الحديث املوضوعي.  .4

 تخريج الحديث ودراسة األسانيد. .5

 أحاديث األحكام.  .6

 الهدي النبوي في األدب والرقائق. .7

 نقد املتن الحديثي.  .8

 الدعوة.فقه  .9

 السيرة النبوية.  .10

 الثقافة اإلسالمية.   .11

   منشورة:مقاالت 

 م. 2018-2017سلسلة مدونات بعنوان" مراجعات في املشروع اإلسالمي"، مدونات الجزيرة،  .1

 م.2016ترمب يكشف عوراتنا السياسية، مدونات الجزيرة،  .2

 م.2016إلحاد الشباب األسباب والحلول، مدونات الجزيرة،  .3

 م. 2015حركية في القيم الرمضانية موقع بصائر التربوي، قراءة  .4

نت،   .5 الجزيرة  موقع  والخارجية،  الداخلية  التحديات  في ضوء  الفلسطيني  الحوار  مستقبل 

2009 . 

 م. 2008اإلخوان املسلمون والنظام األردني نحو تجربة راشدة، موقع الجزيرة نت،  .6

 م.2008الحوار مع حماس بعد أنابوليس، موقع الجزيرة نت،  .7

 م. 2007بوش العربي، موقع الجزيرة نت،   .8

 م. 2006التقريب بين املذاهب، موقع الجزيرة نت،  .9

 م. 2002،األردن-السبيلمشاركة املرأة في االنتخابات النيابية تأصيل شرعي. صحيفة  .10

 م. 1997األردن، –، صحيفة الوسط 3الناس والسنة عدد/ .11
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 م.1994األردن ،- الرباط والديمقراطية، صحيفةالشورى   .12

 م.1994األردن ،- رأي في املوسيقى، صحيفة الرباط  .13

 م. 1994األردن ،- املرأة املسلمة والعمل العام، صحيفة السبيل  .14

 م. 1994األردن ،- الغزالي الفقيه واملجدد، صحيفة السبيل   .15

 والندوات: املؤتمرات 

 .٢٠٢٠إسطنبول، املستقبل والتحديات، مركز دراسات الحضارة،  مؤتمر املشروع اإلسالمي  .1

القرآن والس .2 في ضوء  كورونا  مع  التعامل  الشريعة، جامعة مال ندوة حول  مع  نةومقاصد  بالتعاون  يو 

 م. ٢٠٢٠جامعة قطر، 

   م. ٢٠١٨،مؤتمر وضع القدس الثقافي في الخالفة العثمانية، جامعة الفاتح، إسطنبول  .3

 م ٢٠١٧مؤتمر مقاومة التطبيع، تحالف مواجهة التطبيع، إسطنبول،  .4

 . م2016مؤتمر اإلرهاب وسبل مواجهته، كلية الشريعة جامعة قطر،  .5

 م. 2015السويد،  - مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ماملو .6

وآفاق(مؤتمر   .7 )تحديات  اإلسالمي  العالم  دول  في  الجامعية  اإلسالمية  الشريعة ك،  الدراسات  لية 

 .م2014،والدراسات اإلسالمية

 .م2012الديانات في تركيا،  اديث، جامعة أنقرة ومجلس نقد املتن وتحليل محتوى األح مرمؤت .8

 م. 2010جامعة قطر،  –مؤتمر حوار األديان، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  .9

 م. 2009جامعة قطر،  –مؤتمر حوار األديان، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  .10

 م. 2009امللتقى األردني لحق العودة، عمان،  .11

 م.2009الشعب الفلسطيني، تركيا، مؤتمر نصرة  .12

 م.2009طهران  الفلسطيني، مؤتمر دعم صمود الشعب   .13

 م. 2008جامعة قطر،-ندوة فقه أهل البيت بين السنة والشيعة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .14

 م. 2006جامعة قطر،-مؤتمر حوار األديان، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .15

 م. 2006جامعة قطر،-اهب اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مؤتمر التقريب بين املذ  .16

واإلسالمية،   .17 العربية  الدراسات  كلية  العصر،  وتحديات  الشريف  الحديث  الثانية،  الدولية  الندوة 

 م. 2005دبي،

 م.2004مؤتمر نقد املتن الحديثي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، .18

 م. 2004جامعة الزرقاء األهلية، ور إسالمي،مؤتمر قضايا مالية معاصرة من منظ .19

 م. 2003مؤتمر السنن اإللهية في القران والسنة، جامعة الزرقاء األهلية، .20

 م. 2004مؤتمر تدريس السنة وعلومها في الجامعات، جامعة الزرقاء األهلية  .21

 م. 2002مكة املكرمة،  وزارة الحج، مؤتمر مكة عاصمة للثقافة اإلسالمية، .22

 م. 2000األهلية ، قافة اإلسالمية بالجامعات، جامعة الزرقاءمؤتمر تدريس الث .23

 .م2000جامعة الزرقاء األهلية، ،ؤتمر الترجمة نافذتنا على العالمم .24

 م. 1999األهلية،   لجامعات األردنية، جامعة الزرقاءمؤتمر تدريس الفقه في ا  .25

 م. 1999مؤتمر األفغاني وجهوده اإلصالحية، الجامعة األردنية،  .26

 م. 1999ندوة حول النظام املعرفي اإلسالمي، عمان، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  .27
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املعاصرة   .28 الفقهية  املستجدات  حول  الزرقاء   )استحالةمؤتمر  جامعة  الصناعة(،  عبر  النجاسات 

 م. 1998األهلية، 

 .م1998عة صدام للعلوم اإلسالمية، جام-العراق -الداعية والباحث اإلسالمي مؤتمر إعداد   .29

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، جمعية الدراسات  - رحمه هللا  -طاء الفكري للشيخ محمد الغزالي  ندوة الع .30

 م. 1996والبحوث اإلسالمية، واملجمع امللكي لبحوث الحضارة اإلسالمية،  

 

 

 تلفزيونية واإلذاعية: الندوات ال

اإلسالمية   ةبعنوان الشخصي  ٢٠٢٠رمضان  فضائية الحزيرة، حلقة الشريعة والحياة، -
 . وبناؤها 

-2018تقديم عدد من الحلقات عبر فضائية الجزيرة ضمن برنامج الجزيرة هذا الصباح  -

 م. 2019

 م.   2018تقديم عدد من الحلقات العلمية من خالل إذاعة القرآن الكريم  -
1.  

 م 2017برنامج للسائلين)فتاوى( )قناة القدس( ينونيو  .2

 م. 2016فقه الحقوق والثوابت في القضية الفلسطينية، برنامج للسائلين، فضائية القدس، نوفمبر  .3

 م. 2015الحوار رمضان حلقات قناة  8برنامج لكل زمان ومكان )فتاوى(   .4

 م 2014حلقة ضمن سلسلة على خطى صالح الدين بعنوان اإلعداد األمني، )قناة القدس(  .5

إحداها حول تحري    م.2013  رمضان  القدس()فضائية    ثالث حلقات  برنامج فتاوى بعنوان للسائلين  .6

 هالل رمضان وشوال بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي. 

)فضائية القدس( في العامين    لة برنامج فلسطين في الكتاب والسنةتسجيل عدة حلقات ضمن سلس .7

 م منها: 2012،2013

 قتال اليهود في فلسطين.  

 الغرقد وقتال اليهود  

 جند الشام.  

 فتح القسطنطينية.  

 . م2012مضان تسجيل عدة حلقات فتاوى عشر حلقات فضائية الحوار ر  .8

 م منها،2011، 2010فضائية القدس( ) القضيةتسجيل عدة حلقات ضمن سلسلة برنامج فقه   .9

 الصراع مع اليهود،   

 املقاطعة االقتصادية للبضائع اإلسرائيلية واألمريكية. 

 حكم زيارة القدس في ظل االحتالل 

 العدوان على املساجد في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي.  

 حكم بناء الجدار الحديدي بين مصر وفلسطين.   

 م 2011إلذاعة قطر.    –تسجيل ثالثين حلقة إذاعية بعنوان فقه الدعوة  .10

 م 2010حوار حول خطبة الوداع والوقوف بعرفة، الفضائية القطرية،  .11
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 م.2009 أولويات الداعية، فضائية القدس، حوار حول  .12

 م.2009حوار حول الحج ونفرة عرفة، قناة الجزيرة،  .13

 م. 2009برنامج الشريعة والحياة، حلقة حول خطبة الوداع، قناة الجزيرة،  .14

 م. 2009الدوحة، - حوار حول محاربة اإلسالم للفقر، إذاعة القرآن الكريم .15

 م.2008حوار حول نفرة الحجيج من عرفة، قناة الجزيرة،  .16

 م. 2008فضل يوم عرفة، قناة الجزيرة،   .17

 م. 2008املصحف اإللكتروني، قناة الجزيرة،  .18

 م. 2008فضل ليلة القدر، قناة الجزيرة،   .19

 م. 2008حقوق اإلنسان مقاصد الشريعة، إذاعة قطر، .20

 م. 2007فضل عرفة، قناة الجزيرة،  .21

 م. 2007طريق اإليمان، فضائية قطر،  .22

 م. 2006منهجية التعامل مع السنة، اإلذاعة األردنية،  .23

 م. 2006علم الرواية وعلم الدراية، اإلذاعة األردنية،  .24

 م. 2005الدين في الحياة، اإلذاعة األردنية،  أثر .25

 م.2004قناة املجد الفضائية، كيف نستثمر أوقاتنا، .26

 م.2004قناة املجد الفضائّية، كيف نستقبل رمضان،  .27

 م. 2003قناة املجد الفضائّية، متن وسند، .28

 م. 2000حلقات(، قناة اقرأ ،3اإلسالم والقضايا االجتماعية ) .29

 م. 1996قناة دبي الفضائّية،  حلقات(،3)التفسير واملفسرون  .30

واألقص ى،   .31 والقدس  واملجد،  اقرأ  قنوات  مع  البرامج  من  عدد  في  الهاتفي  االتصال  عبر  املشاركة 

 واإلذاعتين األردنية والقطرية.  

 العلمية وأعمال مؤسسات املجتمع املدني: املؤسساتاملشاركة في 
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