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 المؤهالت العلمية: 

يعة اإلسالمية من جامعة الخليل عام   -1 ي الشر
 م. 1986بكالوريوس ف 

ي الفقه وأصوله من الجامعة األردنية عام  -2
 م. 1991ماجستير ف 

يعة /  -3 ي الشر
 م. 1999الفقه وأصوله من جامعة دمشق عام  دكتوراه ف 

ي الداخل عام  -4
ي رابطة علماء فلسطير  ف 

 م 1992عضو مؤسس ف 

، وعضو لجنة القدس   -5 ي االتحاد العالمي لعلماء المسلمير 
عضو مجلس األمناء ف 

 وفلسطير  فيه. 

، وعضو مكتبها التنفيذي، ثم رئيس لجنة   -6 ي هيئة علماء فلسطير 
عضو مؤسس ف 

والدراسات فيها، ورئيس مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة، ثم األمير   البحوث 

. العام للهيئة،   رئيس الهيئة للدورة الثالثة والرابعة عىل التوالي
ً
 وحاليا

 

 األعمال العلمية: 

 عامي  -1
ي األردن بير 

ي المدارس الثانوية ف 
م )خالل دراسة  1991–1988مدرس ف 

 .)  الماجستير



ي كلية الدعوة والعلوم اإلسالمية مدرس  -2
فلسطير    –أم الفحم  –المواد الفقهية ف 

 م. 1992 –  1991م خالل عامي 1948المحتلة عام 

ي جامعة النجاح الوطنية  -3
ة    –نابلس  –مدرس غير متفرغ ف  ي الفير

فلسطير  ف 

 ذاتها. 

ي كلية أصول الدين التابعة لجامعة أم درمان اإلسالمية ب -4
 عامي  مدرس ف 

  2000ير 

 م. 2009 –

ة ذاتها.  -5 ي الفير
ي )األمينية( بدمشق ف 

ي معهد بدر الدين الحست 
 مدرس ف 

ي جامعة حلب عام   -6
يعة ف  ي كلية الشر

 م. 2010مدرس ف 

ي مدينة اسطنبول  -7
محاض  بأكاديمية بشاك شهير للعلوم العربية واإلسالمية ف 

 هذا. م إل يومنا 2015

 

 المؤلفات: 

ي فلسطير  المحتلة )رسالة دكتوراه طبع  -1
أحكام التعامل السياسي مع اليهود ف 

)  ونشر

ها )رسالة ماجستير طبعت   -2 أحكام المعامالت المالية بير  البالد اإلسالمية وغير

ت(  ونشر

ان الفقهي  -3 ي المير 
 مرات( 5كتاب منشور )طبع   -العمليات االستشهادية ف 

ي سبيل هللا  -4
  5مرة( وترجم إل   15كتاب منشور. )  -أحكام الجهاد بالمال ف 

 لغات. 

عي لحق العودة  -5
 كتاب مخطوط.   -التأصيل الشر

 بحث مخطوط.  -زكاة الزيتون  -6

ي المستج -7
ي مؤتمر" -دات أهلية الناظر ف 

 بحث مخطوط "مشاركة ف 

ي اإلسالم  -8
ي مؤتمر" -مفهوم الوسطية ف 

 بحث مخطوط " مشاركة ف 



زيارة المسجد األقىص تحت حكم االحتالل   دراسة تأصيلية   بحث مخطوط   -9

 تحت الطبع. 

 

 المشاركات: 

ات العلمية والسياسي ات المؤتمرات والندوات والمحاض  ي عشر
ة وتقديم المشاركة ف 

 فيها ومن هذه المؤتمرات: أوراق علمية 

 م، الموصل. 2000مؤتمر اإلرساء األول عام   -1

يعة والقانون عام  -2  م، الموصل. 2001مؤتمر الشر

 م، بغداد. 2002مؤتمر العمليات االستشهادية عام   -3

 م. 2007إسطنبول، عام  –ملتقر القدس الدولي األول  -4

ي ملتقر ا -5
 م. 2008لبنان، عام  –لقدس الدولي الثاث 

يعة )جامعة دمشق(   -6  م. 2010  – 2009  – 2008مؤتمرات كلية الشر

ي  2011ملتقر تالميذ القرضاوي: األول   -7
ي  2009م، والثالث  2010م، والثاث 

م، ف 

 دولة قطر. 

ي ووحدة األمة  -8
ي ضبط الخطاب الديت 

ق عام  دمش  -مؤتمر دور العلماء والدعاة ف 

 م. 2010

ي اإلسالم: الفهم والتطبيق عام   -9
 موريتانيا.  -م 2010الوسطية ف 

 موريتانيا.  -م 2011ملتقر حداء الصحراء لألدب والنشيد عام   -10

 الكويت.   -م 2012مؤتمر نحو منهجية أصيلة لدراسة المسائل المستجدة  -11

ي عدد من المؤتمرات والندو 
عية إضافة إل المشاركة ف  ات والملتقيات الشر

ي عدد من البالد العربية  -المتعلقة بالقضية الفلسطينية ال سيما  -والسياسية 
ف 

ات والندوات التلفزيونية واإلذاعية. واإلسالمية وتقديم عدد من   المحاض 


