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 المؤهالت العلمية:

 م. 1986بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الخليل عام  -1

 م. 1991جستير في الفقه وأصوله من الجامعة األردنية عام ما -2

 م. 1999دكتوراه في الشريعة / الفقه وأصوله من جامعة دمشق عام  -3

 م 1992عضو مؤسس في رابطة علماء فلسطين في الداخل عام  -4

 . عضو مجلس األمناء في االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو لجنة القدس وفلسطين فيه -5

عضو مؤسس في هيئة علماء فلسطين، وعضو مكتبها التنفيذي، ثم رئيس لجنة البحوث   -6

وحالياً  والدراسات فيها، ورئيس مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة، ثم األمين العام للهيئة،  

 رئيس الهيئة للدورة الثالثة والرابعة على التوالي. 

 

 األعمال العلمية:

 م )خالل دراسة الماجستير(. 1991–1988مدرس في المدارس الثانوية في األردن بين عامي  -1

فلسطين المحتلة عام    –أم الفحم  – مدرس المواد الفقهية في كلية الدعوة والعلوم اإلسالمية  -2

 م. 1992 –  1991م خالل عامي  1948

 فلسطين في الفترة ذاتها.  – نابلس  – لنجاح الوطنية مدرس غير متفرغ في جامعة ا -3

 م. 2009 –  2000مدرس في كلية أصول الدين التابعة لجامعة أم درمان اإلسالمية بين عامي  -4

 مدرس في معهد بدر الدين الحسني )األمينية( بدمشق في الفترة ذاتها.  -5

 م. 2010مدرس في كلية الشريعة في جامعة حلب عام  -6

م إلى يومنا  2015محاضر بأكاديمية بشاك شهير للعلوم العربية واإلسالمية في مدينة اسطنبول  -7

 هذا. 

 

 



 المؤلفات:

 أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة )رسالة دكتوراه طبع ونشر(  -1

 اجستير طبعت ونشرت(أحكام المعامالت المالية بين البالد اإلسالمية وغيرها )رسالة م -2

 مرات(  5كتاب منشور )طبع   - العمليات االستشهادية في الميزان الفقهي  -3

 لغات.  5مرة( وترجم إلى  15كتاب منشور. ) -أحكام الجهاد بالمال في سبيل هللا  -4

 كتاب مخطوط.  - التأصيل الشرعي لحق العودة  -5

 بحث مخطوط.  - زكاة الزيتون  -6

 بحث مخطوط "مشاركة في مؤتمر" -لية الناظر في المستجدات أه -7

 بحث مخطوط " مشاركة في مؤتمر" -مفهوم الوسطية في اإلسالم  -8

 زيارة المسجد األقصى تحت حكم االحتالل ـ دراسة تأصيلية ـ بحث مخطوط تحت الطبع.  -9

 

 المشاركات:

رات العلمية والسياسية وتقديم أوراق علمية  المشاركة في عشرات المؤتمرات والندوات والمحاض

 فيها ومن هذه المؤتمرات:

 م، الموصل. 2000مؤتمر اإلسراء األول عام  -1

 م، الموصل. 2001مؤتمر الشريعة والقانون عام   -2

 م، بغداد. 2002مؤتمر العمليات االستشهادية عام   -3

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

 م.  2008لبنان، عام  –ملتقى القدس الدولي الثاني   -5

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

 م، في دولة قطر. 2009م، والثالث 2010م، والثاني 2011ملتقى تالميذ القرضاوي: األول  -7

 م. 2010دمشق عام  -مؤتمر دور العلماء والدعاة في ضبط الخطاب الديني ووحدة األمة  -8

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

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

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

ال سيما   - إضافة إلى المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الشرعية والسياسية 

المحاضرات سالمية وتقديم عدد من  في عدد من البالد العربية واإل -المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

 والندوات التلفزيونية واإلذاعية. 
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 املؤهالت العلمية: 

 الدكتوراه، تخصص السنة وعلوم الحديث، جامعة القرآن الكريم  1996 -

 .  السودان-اإلسالمية  والعلوم           

 عنوان الرسالة: " اختالط الرواة الثقات، دراسة تطبيقية على رواة   - 

 الكتب الستة            

 التقدير: ممتاز   

   عمان- املاجستير، تخصص الحديث النبوي، الجامعة األردنية  1992 -

 في زوائد مسند  عنوان الرسالة:" حماد بن سلمة حديثه وعلله  - 

 الستة. لكتب  اإلمام احمد على ا             

   التقدير: 
ً
 جيد جدا

   عمان.- البكالوريوس، تخصص أصول الدين، الجامعة األردنية  1987 -

. جيد  التقدير: 
ً
 جدا
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 العمل األكاديمي:
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 . _جامعة قطر أستاذ مشارك في كلية الشريعة :2006-2017 .2
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 : 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

 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 رأس عملي.  الخارج.عضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في 2016-2020، ٢٠١٥   -٢٠٠٨       (3

 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: 

  إبراهيم لطالب  " لسورة الذاريات ٕالى سورة املرسالتالتناسب بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من  " :مناقشة رسالة ماجستير بعنوان .1

 ٢٠٢٠. ربيع حافظ

لألستاذ الدكتور أحمد شكري على رسالة ماجستير للطالب عمر الرويلي بعنوان:" إضافات املاوردي في تفسيره النكت    شاركمشرف م  .2

 م. ٢٠١٩ فاملناقشة( خري  )تمت والعيون من الفاتحة إلى التوبة دراسة تحليلية نقدية"

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

 م.  ٢٠١٩

اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: " الشبهات املثارة حول روايات سن عائشة رض ي هللا عنها عند زواج النبي صلى  .4

 م. ٢٠١٩ عليه وسلم منها" خريف هللا

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

 م.2019ربيع  اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "روايات شق صدر النبي صلى هللا عليه وسلم" .6

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

 م. 2019

 م.2019ربيع   "-نماذج -اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان: "أخطاء ترجمة القرآن الكريم وآثارها في العقيدة واألحكام .8

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

 م. 2018

 م. 2018 بعنوان: "العمل التطوعي في ضوء السنة النبوية" خريف اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم  .10

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

كلية الشريعة جامعة -قسم القرآن والسنة  ."آيات التربية األخالقية وأثرها في بناء الشخصية املؤمنة  "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  .12

 م. 2018 قطر

 م.2017غزة -الجامعة اإلسالمية-ية الشريعةمناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الجودة في ضوء السنة النبوية". كل .13

جامعة -كلية الشريعة-اإلشراف على مشروع تخرج طالبات في القسم بعنوان "قواعد نقد متن الحديث." قسم الدراسات اإلسالمية .14

 م. 2015قطر

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

 م. 2015

 

 

 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

 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

 وداللة دور العقل في التعامل مع السنة النبوية .1
ً
 ومتنا

ً
 م. ٢٠٢٠، جامعة ماليو  -سكوبس -مجلة البيان،  سندا

القرضاوي للوسطية والتجديد، جامعة حمد بن خليفة،   .2 ، موسوعة القرضاوي، مركز 
ً
 ومنهجا

ً
القرضاوي فكرا السنة عند 

 م 2017

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

   . أسيوط- دعوة وأصول الدين، جامعة األزهرم مجلة كلية ال2013دراسات نقد املتن قراءة تاريخية منهجية نقدية  .4

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

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

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

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

 جامعة قطر. -اإلسالمية م مجلة كلية الدراسات الشريعة والدراسات2008الخالف في عدد التواتر وأثره على الرواية،  .9
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 هيئة علماء فلسطين لناطق اإلعالمي في  السيرة الذاتية ل

 
 
 ي  رم  د. حافظ أحمد الك

 : املعلومات الشخصية
ً
 : أوال

 االسم : حافظ أحمد موس ى أحمد ) الكرمي  ( 

 البريطانية/  الفلسطينية الجنسية :

 فلسطين  -مكان امليالد : طولكرم 

 . 1961نيسان  21تاريخ امليالد : 

          أطفال .  ةتس -  االجتماعية : متزوج الحالة 

    00447939535605تلفون جوال : 

  drkarmi@yahoo.co.uk  البريد اإللكتروني : 

 

 : الشهادات العلمية
ً
 :ثانيا

ر  من جامعة ويستمنست(  نبوية  التخصص : الدراسات اإلسالمية ) السيرة ال  -الشهادة العليا : الدكتوراه   .1

 .  رض ي هللا عنهم ( اإلدارة في عصر الخلفاء الراشدين  ) :رسالةالعنوان  . 1997لندن  –

2.  : في  )  :رسالةالوعنوان    .  1988في الدراسات اإلسالمية  من الجامعة األردنية في سنة    املاجستير  اإلدارة 

 (  ل صلى هللا عليه وسلمعصر الرسو 

تقدير :    ) تخصص أصول الدين (   1984معة األردنية عام  البكالوريوس : في الشريعة اإلسالمية من الجا  .3

 متياز ا

 

 : اللغ
ً
 ات:ثالثا

 ممتازة    -لعربية ا .1

 ة جيد –اإلنجليزية   .2

 

 
ً
 الوظيفي: العمل  :رابعا

  عمل .1
ً
 م  1987-1986للمرحلة الثانوية في مدارس عمان بين عامي  مدرسا

 مساعد  عمل  .2
ً
 م 1988 – 1985بحث في الجامعة األردنية بين أعوام لل ا

  عمل .3
ً
 م  1991 -1988في مركز اإليمان في مدينة القدس بين أعوام  باحثا

  عمل .4
ً
 م  1998 - 1994كنزنغتون اإلسالمي ما بين أعوام   ملركز  في بريطانيا إماما

  عمل .5
ً
 م  2002 -1998في لندن منذ عام  (م بي س يا )ملسجد  خطيبا

  عمل .6
ً
 م  2002 -1999 معة لندن بين أعوام كوليج التابعة لجا كلية بيربكغير متفرغ في  محاضرا

 م  2008  -  2000بين أعوام  في كلية لندن املفتوحة في لندن عمل .7

   عمل  .8
ً
تماعي  ، اج، رياض ي، اجتماعي، دعوي ثقافي  إسالمي،مركز  وهو  )  اإلسالمي في لندن    مايفير     ملركز   مديرا

 ن .وحتى ال  1998منذ عام  ( 

mailto:drkarmi@yahoo.co.uk


 
ً
 التطوعي: العمل :  خامسا

 م  2004علماء املسلمين منذ عاملي لتحاد العضو اال .1

 م   2005عام  اإلسالمي منذمناء مركز شمال لندن أعضو مجلس  .2

 لندن.  بريطانيا فيرئيس املنتدى الفلسطيني في  .3

 . فيها اإلعالم قسم  يسرئ، و عضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين .4

 م  2009منذ عام مناء مؤسسة القدس الدولية  أعضو  .5

   م 2014 حتى  2012من  اإلسالميةللدراسات   األوروبيةعضو مجلس أمناء الكلية  .6

 م  2015حتى  2012من لندن  الخيرية فيجمعية قطر   أمناءلس و مجضع .7

 

 
ً
 : املنشورةوالبحوث    الكتب:  سادسا

صدر عن    ،يتحدث عن شهداء االنتفاضة الفلسطينية  كتاب ، وهو  األول(  )الجزءالخضراء  كتاب الطيور   .1

 م   1990(  في أمريكا الشمالية عام MAYAة الشباب اإلسالمي ) منظم

 م  1992ان صدر عن دار الفرقان عم  الثاني(   )الجزءكتاب الطيور الخضراء  .2

 م  2006 عام ي للفكر اإلسالميالعامل  عن املركز صدر  ،اإلدارة في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم .3

هيئة علماء فلسطين  وهو من إصدارات    ،ر عن دار النداءصد،  الحكم واإلدارة في عصر الخالفة الراشدة   .4

 م .  2020 عام

   _ثره على الدعوة اإلسالمية  أبحث منشور بعنوان " فقه التوعية و  .5
ً
لى ندوة الحج  إمقدم  "    الحج نموذجا

افق   هـ  1431عام الكبرى املنعقدة في مكة   م  2010املو

رؤية حماس   .6  " بعنوان  منشور  السياس يل لبحث  فلسطين جاال و   صالح  في  متماعي  قبل  من  منشور  ركز  ، 

 . اإلنجليزية ةوهو باللغم  2013عام  بيروت،الزيتونة، 

كمة وهي مجلة علمية محوث "  مجلة املعهد الدولي للدراسة والبح  ،ناشر ورئيس تحرير مجلة " الجسر   .7

 ( ، وهي مستمرة 2020حتى نهاية عام أعداد تسعة منها  )صدر شهرية 

 لبريطانية. ات  كتوراه واملاجستير في الجامعارسائل الدمناقش ل .8

 إضافة لعدد كبير من األبحاث واملقاالت والتقارير املنشورة في الصحف واملجالت. 

 

 
ً
 واإلعالمية: العلمية  املشاركات :سابعا

    رعيةالدراسات الش  في والبحثية املختلفةمية العل ؤتمراتوامل عدد كبير من الندوات  فيمنتظم  مشارك  ✓

 .املتنوعةعالمية  ية واإل والدعو 

ة العربية والدولية، اإلخبارية والعلميفضائيات  ال البرامج الحوارية لعدد من من    كثير في مشارك منتظم   ✓

 . ونحوها ات اإلذاعةمحطو 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين 

  



 هيئة علماء فلسطين   لعضو المكتب التنفيذي فيالسيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية:
o  مهنا عباس  االسم: إبراهيم أحمد 
o  م 1961/ 5/12 الميالد: الكويت 
 

 الشهادات العلمية: 
o   تخصاا : ه و رألااوم  ام   –اإلجازة الجامعية )الليسااا(: : جام ة الكويت / يلية اليااري ة رالدتاسااام اإلسااالمية

  م.1988
o  نواي    م.1995تخصاااااا  ألااااااوم ال  و  ام   –الماجساااااااير: جام ة ال رري الكريم رال لوم اإلسااااااالمية / السااااااوداي 

  دير ممااز.ت الرسالة: أثر الحقي ة رالمجاز هي ههم المحكم رالمايابو.
o  نواي الرساااالة:   م.1998تخصااا  ه و م اتي  ام   –الدياوتاه: جام ة ال رري الكريم رال لوم اإلساااالمية / الساااوداي 

 ت دير ممااز. السالم هي اإلسالم .. دتاسة ه هية م ات(ة هي ضوء الكااب رالسنة.

o   د. أحماد مريز تطوير اإلداتة هي السااااااااااااااوداي  رهي الكويات:  )  تادتييياة هي  لوم اإلداتة رالقياادة   ادة درتام اجايااز
د. إبراهيم المنساي   رهي ترييا: بوزبر  د. طاتق ساويداي  د. سا د اليرا     د. زرير المزيد   د.  يدال ااد دباب 

 د. خليل  الي .. رغيررم .

o .إت اي اساخدام الحاسوب 
 

 الخبرات العملية:
o ( م .1992-1988إمام رخطيب هي رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية/ الكويت 
o  م.1989رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية/ الكويت  ام  -مدتس هي دات ال رري الكريم 
o م .1999-1993السوداي ال ارة ) – للبحوث رالدتاسام  باحث هي مريز األقصى اإل المي 
o  م.1999هي جام ة أهريقيا ال المية )قسم ال  و  ال ام الدتاسي  أسااذ 
o  م.1999-1993خطيب هي السوداي ال ارة 

o   باحث هي مكاب األساااااذ الدياوت أحمد  لي اإلمام مسااااياااات توي: الجمهوتية الساااودا(ي لياااؤري الا لااايل. )ال ارة
 م .1995-1999

o  م 2000-1998ال ارة )الروي:   ضو مؤس: لجمعية األخوة السودا(ية ال لسطينية ر(اوب. 
o م 2000-1998ال ارة )جمعية الر(اوب توي:  هي السوداي  ضو مؤس: لجمعية أ(صات الخيرية. 
o  سنوام. 4مسؤرم األ(يطة الاربوية هي لندرق الطالب ال لسطيني هي السوداي مدة 
o منذ   هي درلة الكويت  هي الموساو ة ال  هية بوزاتة األرقاف رالياؤري اإلساالمية  دتاساام إساالمية  أرم  اخاصاالاي(

  .م2015م رإلى 2003 ام 

o  م 2006-2002مدير ميرة لناع الخير هي درلة الكويت )ال ارة. 
o   رحدة بر(امج  لماء المسااااااا يل  ثم مسااااااؤرم رحدة  مسااااااؤرمالكويت  ر(اوب   –باحث هي المريز ال المي للوسااااااطية

 م .2008 -2005ل الير ي هي المريز )ال ارة الا لي



o  ب هي م هد يرسي النوت هي الكويت لا ريل القيادام هي ال مل االجاما ي.مدت 

o   ادتيب هي المريز ال المي للوسطية )درتام هي ال كر اإلسالمي .هي رحدة المدتب 

o .من يااب مجلة الو ي اإلسالمي الااب ة لوزاتة األرقاف الكوياية 

o ال لمية الاي   دتها رزاتة األرقاف راليؤري اإلسالمية راألما(ة ال امة  رالوتشام  ي ال ديد من المؤتمرام المياتية ه
 لألرقاف ربيت الزياة الكوياي.

o .ضو اللجنة ال لمية هي  دة مؤتمرام   دتها رزاتة األرقاف رالمريز ال المي للوسطية  

o  الوقف )الجزء األرم  هي األما(ة ال امة لألرقاف بدرلة الكويت. ضو اللجنة ال لمية لموسو ة تراجم أ الم 

o ( رحاليا   2016-2012توي: لجنة البحوث رالدتاساااام اإلساااالمية هي رياة  لماء هلساااطين هي الخاتر هي ال ارة  
  ضو المكاب الان يذ  هي رياة  لماء هلسطين  توي: قسم ال ضوية رال ررع هيها.

o ة  لماء هلسطين هي الخاتر. ضو المجل: االسايات  لهيا 

o  ماء المسلمين.ل ضو لجنة ال دس هي االتحاد ال المي ل 

o  رإقامة ال ديد من الدرتام هي هي اساااااااااطنيوم  للم اتف الم دساااااااااية  مدير ال القام الخاتجية هي مؤساااااااااساااااااااة الرراد  
 رإ(در(يسيا رليناي رماليزيا.الم اتف الم دسية بالكويت راليمن رالسوداي رترييا رسريال(كا رالهند 

o  المبادتة الوطنية لل ضاء  لى ال  ر هي الكويت )إغناء  الااب ة لجمعية بلد الخير.مجل: إداتة  ضو 

o  ما(ة ال امة لألرقاف هي الكويت.مدر(ة الوقف الااب ة لألبكاابة الالمياتية هي 

o لمجلة أرقاف تحكيم أبحاث  لمية هي مجام الوقف. 
o  م االم هي مجلة المجامع الكوياية رهي مجلة الو ي اإلسالمي.(ير  دة 

 

 

  



 هيئة علماء فلسطين   لعضو المكتب التنفيذي فيالسيرة الذاتية 

 أحمد سليمان عوض الرقباالسم : 

 1970/03/08:تاريخ الميالد  

 األردنية الجنسية:  

 األردن الدولة التي تخرج منها:  

 962799005039+  :رقم الهاتف  

drriqib@gmail.com :اإليميل   

                      

  

 المؤهالت العلمية:  

 2007ستاذ مشارك ، األردن أ -

 2002دكتوراه شريعة، التفسير وعلوم القرآن جامعة القرآن الكريم، السودان  -

 1996ماجستير شريعة، التفسير وعلوم القرآن، الجامعة األردنية  -

 1992بكالوريوس شريعة، أصول الدين، الجامعة األردنية  -

 1996دبلوم في أساليب تدريس التربية اإلسالمية  -

 1998دبلوم في اإلشراف والتدريب لمعلمي التربية اإلسالمية  -

 1987 إجازة في التجويد، وزارة األوقاف األردنية -

  

 الخبرات العملية :  

يعة والدراسات أستاذ  - ي قسم الشر
 .  حتى تاريخه  -2015من   ةالتطبيقيكلية اآلداب، جامعة العلوم   -االسالمية  مشارك ف 

بوية - ي عام  UNRWA أستاذ مساعد، جامعة العلوم التى
 .  2003ف 

ي جامعة الملك   -
 . 2005-2004السعودية  / ز عبد العزيأستاذ مساعد ف 

 . اإلرساء محاض  غتر متفرغ: الجامعة األردنية، جامعة الزرقاء األهلية، جامعة  -

 والدكتوراة.   الماجستتر مناقشات العديد من رسائل  -

 تحكيم العديد من األبحاث العلمية.  -

ف تربية إسالمية   -  . 2001-1996من   UNRWAمشر

 

 

 

  
 العضوية في منظمات المجتمع المدني:  

 .2020-2016نائب في البرلمان األردني الثامن عشر  -

 .2020-2016مقرر لجنة فلسطين في البرلمان األردني الثامن عشر   -

 .2020-2016في البرلمان األردني الثامن عشر  اإلداريةعضو اللجنة   -

 رئيس مركز العالمة الدكتور فضل حسن عباس للدراسات القرآنية . -

   عضو مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم.  -



 سالمي .عضو المعهد العالمي للفكر اإل -

 عضو رابطة علماء أهل السنة .  -

 عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين . -

 عضو رابطة علماء فلسطين في الخارج .    -

 رئيس جمعية سنا الخير الخيرية. -

 
 األبحاث العلمية :

 . (Scopus)منها بحثان في مجالت )بعد األستاذ المشارك( مية خمسة أبحاث عل -

 

  



 السيرة الذاتية لعضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين 

 تنويه مهم:  •

ات واإلنتاج  وال تزكية النفس،  المباهاة وال المراءاة  ؛ليس الهدف من هذا االستعراض للتجارب والخبر
ي  
ي وال دعوي وال برلمان 

شح ألي موقع وظيف  بقدر ما هو كشف عن جوانب من كرم  ..  وال بلدي  وال البر
   هللا تعاىل علينا من باب "

ْ
ث

ِّ
د
َ
ح
َ
 ف
َ
ك
ِّ
ا ِبِنْعَمِة َرب مَّ

َ
 (11الضىح:  )  "َوأ

 
الخىط    ، لعلنا بالتحديث بها نستحث

اتنا وإنتاجنا لكل راغب بالفائدةالعطاء، كما  األخذ و يد من  للمز  مفتوحة فهي بمثابة دعوة    ،نتقدم بخبر
طالب   و لكل  ة  وخبر وجامعة  لكعلم  وجمعية  جامع  ولكل  مؤسسة  دعوتهم  كي  ل  ي  فنلبر يطلبونا 

خدمتكم:   ي 
 
ف فأنا  رقمي  وهذا   ، :    00962786695181متطوعي   ي امىحر لبر المنسق  األخ  رقم  وهذا 

الموفق والهادي إىل سواء السبيل .. ونسأله القبول لما فات والعون عىل    وهللا   00962789903118
ى الناس ما يمكنهم أن ينتفعوا  ما هو آت .. كما أتمب  من السادة العلماء والدعاة تقديم بطاقاتهم لب 

اتية والمعرفية.   به من تراكماتهم الخبر

 المولد والنشأة:   •

ي مدينة عمان 1974 -8- 23  ولد عام
 العاصمة األردنية. م ف 

•  :    المؤهل العلمي

يف الشر الحديث  ي 
ف  الدكتوراه  درجة  عىل  عام حاصل  العالمية  اإلسالمية  العلوم  جامعة  من   ،

ي الرواية م،  2012
وعنوان أطروحته: العالقة بير  الراوي والمروي من جهة اختصاص بعض الرواة ف 

 بموضوعات مخصوصة. 

 االهتمامات:   •

ي سبيل هللا  ، وتوسيع مفهوم الرباطب الكريمةوالنخ  تأهيل وتفعيل الدعاة
، وتعزيز منظومة القيم ف 

ي أي جهد نهضوي. 
 المجتمعية اإليجابية، والمشاركة ف 

 
 

   ات والدورات: اإلجاز  •

يف برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبيةحاصل عىل اإلجازة    ي تالوة المصحف الشر
، ف 

من   العديد  ي 
ف  االجازات  اىل  والباإلضافة  العلمية،  العلمية ال دورات  المتون  المجاالت  ي 

ف  متعددة 
ها.  مجة اللغوية العصبية، وغتر ، والتر ي إعداد المدربير 

عية والتنموية اإلدارية ودورات ف   الشر

ي شغلها  •
 : الوظائف والمواقع البر

1.  
ً
ي وزارة األوقاف األردنية )إماما

 ف 
ً
  موظفا

ً
ة بير    وخطيبا

ي الفتى
 م(. 2011م ولغاية 1997ف 

ي العام مو  .2
بية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية والثانوية ف  ي مدرسة األكاديمية األهلية لمواد التى

 ف 
ً
ظفا

 م. 1998

اث   .3 ي مكتب تحقيق التى
 ف 
ً
ة بير   لدى الشيخ شعيب األرناؤوط رحمه هللا  موظفا

ي الفتى
م إىل 1997)ف 

 م(. 1998

ية األردنية/   .4 ي جمعية المركز اإلسالمي الختر
 ف 
ً
ي التابع موظفا  لمركز رمضان الختر

ً
 تربويا

ً
فا  ومشر

ً
مديرا

ة بير   
ي الفتى

 . م( 2013م ولغاية 1999للجمعية )ف 

 ألكتر من مركز من مراكز تحفيظ القرآن الكريم .5
ً
 ومديرا

ً
ة بير     مدرسا

ي الفتى
 . م2010م ولغاية  1992ف 

 موقع المدير العام أل  .6
ً
 المجتمعية. حسن األفكار للتدريب عىل التنمية ويشغل حاليا



ي شارك فيها:  •
 مواقع وروابط وهيئات العمل التطوعي البر

ي رابطة علماء األردن.  .1
 ف 
ً
 عضوا

2.  . ي االتحاد العالمي لعلماء المسلمير 
 ف 
ً
 عضوا

ي المكتب ال .3
 . تنفيذي لهيئة علماء فلسطير  عضوا ف 

4.  
ً
ي مجلس إدارة جمعية المح  عضوا
 . افظة عىل القرآن الكريمف 

ي الهيئة اإلدارية ل .5
 ف 
ً
يةجمعية العروة الوثقى عضوا  .  األردنية الختر

ية األردنية.  .6 ي جمعية المركز اإلسالمي الختر
ي دائرة الرعاية ف 

 للجنة إعداد المناهج ف 
ً
 رئيسا

ي جمعية المح .7
ي لجنة إعداد المناهج ف 

 ف 
ً
 . افظة عىل القرآن الكريمعضوا

بوية،  .8  للجنة التى
ً
، رئيسا ي

ي جمعوفرع عمان الثان 
يعة ف   . ية المحافظةومجلس علوم الشر

اث األردنية.  .9 يف وإحياء التى ي جمعية الحديث الشر
 ف 
ً
 عضوا

 مشارك .10
ً
ي الحركة اإلسالمية.   ا

ي مختلف األطر اإلدارية والفنية ف 
 ف 

 سمؤس   .11
ً
ي تهدف عىل تأهيل لمؤسسة    ا

أحسن األفكار للتدريب عىل التنمية المجتمعية والتى

ي المجتمعوتفعيل الدعاة ونشر التوعية 
.. وهذا ابط موقعها عىل الشبكة  وتمكير  الفكر الوسطي ف 

 العنكبوتية: 

http://ahsan4training.com / 

امج •  : أبرز األعمال والمبادرات والبر

الهدى   .1 مبادرة حراس  بير   تأسيس  اإليجابية  القيم  تعزيز  إىل  تهدف  مبادرة كانت  ) وهي  الشبابية 

 الشباب المسلم (. 

التذكتر   .2 إىل  يهدف  وع  )وهو مشر اإلسالمية  الشخصيات  إلبراز   ) أحسن   ( أشعة  وع  تأسيس مشر

ف  ي جميع أنحاء العالم ويشر
بالشخصيات اإلسالمية المؤثرة من خالل صفحات فيس بوك تنتشر ف 

 الفكر اإلسالمي األصيل(. عليها إخوة 
 وأخوات حريصون عىل نشر

الرباط .3 وع حلقات  )  تأسيس مشر المقدس  بيت  أكناف  ي 
تعزيز المقدس ف  وع يهدف إىل  وهو مشر

ي (. 
ي المستوى الروحي والفكري والبدن 

 ثقافة الرباط واإلعداد لدى الشباب ف 

ي  .4
ي العمل القرآن 

ة ف  ي بإع) تأسيس أكاديمية الختر
داد اليافعير  ليكونوا من العاملير   وهي أكاديمية تعتت 

ي وتمكينهم من المعارف
ي الحقل القرآن 

 (. والمهارات الالزمة لذلك ف 

النبوية ضمن   .5 ة  الستر ي 
ف  تخري    ج متخصصير   إىل  تهدف  ة، وهي  المستنتر ة  الستر أكاديمية  تأسيس 

 خمسة مراحل ولمدة ثمانية أشهر )عىل قناة التلجرام(. 

 اليوتيوب:  وهذا رباط األكاديمية عىل قناة
https://www.youtube.com/channel/UCXFkdRbzLpF7HWCcJGBn_jg 

ة النبوية، وذلك   .6 ي تناول وخدمة الستر
تأسيس برنامج الشاج المنتر وهو يهدف إىل تخري    ج مبدعير  ف 

 عىل قناة التلجرام. 

 هللا. تأسيس أكاديمية الحياة مع القرآن وهي تهدف إىل تخري    ج أخوات مؤهالت لتدبر وفهم كتاب  .7

 وهذا رباط القناة عىل اليوتيوب: 
https://www.youtube.com/channel/UCieTsnwf3rZrk5WcBQZSoEg 



ي عىل أكتر من  .8
اف الثقاف   رحلة عمرة.  20إدارة العديد من المشاري    ع الدعوية ومن ذلك: اإلرسر

ي أقامتها جمعية المحافظة عىل القرآن  .9
ي إدارة المؤتمرات اإلقليمية التى

 الكريم. المشاركة ف 

ي العديد من الدول ومنها: )الصير    .10
ي المؤتمرات ف 

ات والمشاركة ف  عقد الدورات والمحاض 

يا  وتركيا  وتونس  والجزائر  وإسبانيا  وإيطاليا وألمانيا   والعراق والبحرين واإلمارات وقطر   غزةو ومالتر 

 وسورية والسعودية ولبنان ومرص(. 

ي مختلف   .11
ي مختلف  تقديم دورات ودروس ومواعظ ف 

عية واألبواب التنموية وف  العلوم الشر

 محافظات المملكة األردنية الهاشمية. 

ة والعقيدة والتى كية   .12 يف والستر الشر الحديث  ي معهد علوم  والدعوة والفكر  تدريس مواد 
ف 

يعة التابع لجمعية المحافظة عىل القرآن الكريم.   الشر

ونية ) وهي  .13 اف عىل مدونة رباطنا اإللكتى مدونة تهتم بنشر مقاالت الدكتور    تأسيس واإلرسر

تت ي 
التى تلك  السيما  (وأعماله  هللا  سبيل  ي 

ف  الرباط  فكرة  رابطها:    ناول  وهذا   ..

http://ribatuna.blogspot.com / 

ي العديد من المراكز اإلسال  .14
 . ميةالتدريب عىل الدعوة إىل هللا والوعظ والخطابة ف 

15.  
ا
وع الفاتحة أول وع تصحيح التالوة ومشر وع يهدف إىل تصحيح تالوة الناس إدارة مشر  )مشر

ها(.   وفهمهم ألشهر السور واآليات مثل المعوذتير  والكافرون وآية الكرسي وسورة الكهف وغتر

وع يهدف إىل الوقوف عىل آية من كتاب هللا تعاىل وصحبتها  .16 وع آية الُعُمر ) مشر إدارة مشر

ي فيها (. 
 وتدبرها ودعوة الناس إىل القيمة التى

امن مع فهمه  إطالق مشر  .17 وع يهدف إىل تحفيظ القرآن الكريم بالتى  وع استدعاء الدليل ) مشر

ي الحياة (. 
 وتفعيله ف 

ي أفراحهم وأتراحهم.  .18
 إطالق مبادرة العقد االجتماعي للتخفيف عن الناس ف 

إطالق مبادرة ميثاق العمل العام لتحقيق التوافق والتعاون والتكامل بير  الدعاة والعاملير    .19

ي القطاعا
ية والقرآنية والعلمية المختلفة. ف   ت التطوعية الختر

النخبوية   .20 اإلجابة  لتحصيل  أقالم وذلك  برنامج رؤوس  العديد من  النموذجية  إطالق  عىل 

 األسئلة ذات األولوية. 

يعة   .21 إطالق برنامج الرباط ثغور المتون والقيم، والذي يربط بير  عدد من متون علوم الشر

ي لطالب العلم ان يتحىل بها. 
ي ينبغ 

 والقيم السلوكية التى

 وهذا رابط الدخول إليه واالنتفاع بمحتواه:  
http://ahsan4training.com/category/majales_alsamaa3_program / 

ي البناء   .22
ي تحتوي عىل عروض تقديمية ومواد مطبوعة ف 

ة التدريبية والتى إطالق حقيبة البصتر

ي والمهاري الدعوي. 
 الفكري والوجدان 

 : برامج إذاعية وتلفزيونية •

موك واألقىص الفضائيتان.  .1 ي التر
ي قنانى

 إعداد وتقديم برنامج )ورابطوا( ف 

ي قناة .2
 سورية الشعب الفضائية.  إعداد وتقديم برنامج )مرابطون حتى الحرية( ف 



اإلجابة عىل  .3 برنامج يهدف إىل  العالمية )وهو  اليوتيوب  قناة  برنامج )حراس( عىل  إعداد وتقديم 

األسئلة اآلتية: ما الرباط؟ ولماذا الرباط؟ ومتى وأين الرباط؟ وكيف وكم يكلف الرباط؟ ومن هو  

 المرابط؟(. 

موك.  .4 ة " عىل قناة التر  تقديم برنامج "عىل بصتر

 ديم برنامج "همسات ألبناء الجماعات" عىل اليوتيوب. تق .5

موك.  .6  تقديم برنامج " مع الغروب" عىل قناة التر

 تقديم برنامج " كيف أكون أحسن " عىل قناة كيف الفضائية.  .7

 تقديم برنامج " سؤال شباب" عىل اليوتيوب.  .8

 تقديم برنامج مجالس اإلجازة والسماع عىل اليوتيوب.  .9

 ء الروح" عىل اليوتيوب. تقديم برنامج "فسيفسا  .10

 تقديم برنامج "فضاء االقتداء" عىل اليوتيوب.  .11

 تقديم برنامج "كونوا انصار هللا" عىل اليوتيوب.  .12

 تقديم برنامج "مفاتيح" عىل اليوتيوب.  .13

 تقديم برنامج " دقيقة مع الحبيب " عىل اليوتيوب.  .14

ي إ .15
امج ف  ي العديد من التر

 م األردنيتان. اف اذاعة القرآن الكريم وإذاعة حياة  المشاركة ف 

 

 : المقاالت •

ي صحيفة السبيل األردنية )أكتر من  .1
 ( مقال. 100كتابة المقاالت ف 

ي مجلة الفرقان القرآنية األردنية )أكتر من   .2
(.  15كتابة المقاالت ف 

ا
 مقال

الفيسبوكية   .3 الصفحة  ي 
ف  المقاالت  ي  كتابة 

ون  اإللكتى األفكار  أحسن  وموقع  والرسمية  الشخصية 

 )مئات المقاالت(. 

 

 المطبوعة والمنشورة:  المؤلفات •

 هذا رابط جميع المؤلفات المطبوعة: 
https://t.me/moallafat2 

ي العقيدة واإليمان:  •
 
: ف

ً
 أوال

1.  .  الرباط األست  مع أسماء هللا الحست 

ي ميى  العقيدة الطحاوية(. صناعة رجل العقيدة )قراءة تربوية  .2
 قيمية ف 

ي موضوع القرآن الكريم •
 
: ف

ً
ي  ثانيا

 : والعمل القرآن 

 الحياة مع القرآن.  .1

ي سورة لقمان.  .2
بية الحكيمة ف   معالم التى

ي  .3
ي بستان العمل القرآن 

ي ف 
 الثمر الدان 

 من وحي القرآن والسنة.  .4

 معالم استنهاض الروح الجهادية من وحي السور المكّية.  .5



ي القرآن الكريم(: مدرسة  .6
 الثالثير  )دراسة موضوعية إجمالية تحليلية ف 

 معالم اللطف من وحي سورة الكهف.  .7

 قيم ودالالت(. مقاصد و سور من القرآن الكريم )  .8

ي سور وآيات.  .9
 نظرات ف 

ي الناجح.  .10
ي القرآن 

 قصة مدير النادي الصيق 

ي * 
 
: ف

ً
يف:  موضوع ثالثا  الحديث الشر

ي  . 1
 المنظومة البيقونية. القيم العطرية ف 

ي األربعير  النووية.  . 2
بوي واللمسات القيمية ف   المنهج التى

 المائة الجامعة للقيم النافعة.  . 3
ي الثالثيات )ثالثيات البخاري(.  . 4

 القيم الوافيات ف 
ي األربعير  المتواترة.  . 5

 القيم العاطرة ف 
ي كتاب العلم )من صحيح البخاري(.  . 6

 جوامع القيم ف 
 * 

ً
ة النبوية: رابعا ي موضوع السب 

 
 : ف

ة.  . 1 تر
ٌ
ة المستن  الستر

ةزبدة ا . 2 ة المستنتر ية(  لستر  . )وقد تم ترجمته إىل اللغة اإلنجلتر 
ة النبوية.  . 3 ي الستر

ي األرجوزة الميئية ف 
 القيم النبوية ف 

ي سبيل هللا: * 
 
ي موضوع الرباط ف

 
: ف

ً
 خامسا

 منهاج ثقافة المرابط.  . 1
 المرابط. دليل المسلم   . 2
 رباط المصاحف.  . 3
ي فقه الرباط والجهاد.  . 4

 رسائل ف 
ي شهر رمضان.  . 5

 رباط أهل القرآن ف 
 تربية وفداء.  . 6
 حصن المرابط.  . 7
8 .  .

ً
 ثمرات الثورات: الثورة السورية نموذجا

 * 
ً
ي موضوع الدعوة إىل هللا: سادسا

 
 : ف

 قصة الدعوة الفردية.  .1

ي الدعوة  .2
 الفردية. من مناهج الدعاة ف 

ة.  .3  عىل بصتر

 هذا بصائر.  .4

ة.  .5  عىل نفسه بصتر

6.  . يف السامي  مراتب التكليف والتشر

ي.  .7  الدعوة واالتصال الجماهتر

 رسالة الخطيب إىل جمهور المسجد الحبيب.  .8

 (. 2وج 1رسالة المنتر )ج .9



ي مختلف    300مجلدات ويحتوي عىل    3وربك فكتر )وهو كتاب من   .10
موضوع تصلح للعرض ف 

 التوعوية(. المنابر 

 فقه الدعوة والقيم.  .11

ي أوروبا.  .12
ي للجاليات المسلمة ف 

 أولويات الخطاب الوعط 

•  
ً
ي موضوعات تزكوية سابعا

 
 متفرقة: وفكرية : ف

1.  .  رياض المتصدقير 

ي عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم )تحقيق مخطوطة(  .2
 من توف 

اب .3  . الوفاء لألحباب الذين سكنوا التى

 للعاملير  عليها. نفحات  .4

 الصدقة الجارية واألسئلة السبعة.  .5

ي عالم الواقع والخيال.  1000لماذا؟   .6
 سؤال ف 

•  :
ً
: ثامنا ي ي األدب العرنر

 
 ف

1.  . ي
ي منظومة عنوان الحكم للبستى

 أروع القيم ف 

ي قصيدة نصيحة اإلخوان البن الوردي.  .2
 القيم الحسان ف 

ي.  .3 ي المنظومة التائية لأللبتر
 القيم الذهبية ف 

•  
ً
اك: تاسعا  : مناهج وكتب مؤلفة باالشبر

ي.  .1 ي العمل الختر
 الرسالية ف 

2.  ."  أيتام عتر التاري    خ "دروس وعتر

 مشكالت وحلول.  .3

 رباط القيم.  .4

ية.  .5 ي جمعية المركز اإلسالمي الختر
 مناهج دائرة الرعاية االجتماعية ف 

 القرآن الكريم. مناهج جمعية المحافظة عىل  .6

 أجندات ومفكرات جمعية المحافظة.  .7

ي جمعية المحافظة.  .8
يعة ف   دليل معهد علوم الشر

: األبحاث العلمية الم   •
ً
ا  عاشر

َ
 ح
 
 مة والمنشورة: ك

 الشباب والعطاء.  .1

ي الحياة السياسية.  .2
 األحاديث الموضوعة وأثرها ف 

 الخطاب الدعوي المعاض بير  الواقع والمأمول.  .3

ح  .4 يفمهارة الشر  . التحليىلي للحديث النبوي الشر

 : المطويات المنشورة: حادي عشر  •

ي رحمه هللا(  .1
 رجل يستثمر عمره )إبراهيم الكيالن 

 رمضان بير  الحضور والتحضتر  .2

 خماسية الثورات الرمضانية  .3

 رابط وال تهاجر  .4



 رباط المساجد  .5

ي  .6 ي صالح درنر  كتاب رنر

 أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلير   .7

ي كتاب هللا المعظممحمد صىل هللا عليه  .8
 وسلم ف 

  الثمير  بير  منازل الحجاج والمرابطير   .9
 الكت 

 المرابط الكبتر بير  التلبية والتكبتر  .10

ف الجهاد والنرصة بالمال  .11 ي رسر
 آيات الجالل ف 

ي ضيافة الحرمير   .12
 مرابط ف 

ي ذي الحجة  .13
 مرابط عىل العمل الصالح ف 

 . بير  التضحية واألضحية  .14

•  :
ً
 وختاما

تفصيل من ختر وفضل فهو من هللا تعاىل وإليه، وما كان فيه من خلل وزلل  ما كان فيما سبق من عرض و 
منه وإليه، وصدق هللا: "  فاألمر كله   .. إليه  وأتوب  تعاىل  استغفر هللا  ي 

وإن  الشيطان،  ي ومن 
فمت   وعلل 

 َعِظيًما 
َ
ْيك

َ
ِ َعل

َّ
ُل اَّلل

ْ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
َوك ُم ۚ 

َ
ْعل
َ
ت ن 

ُ
ك
َ
ْم ت

َ
ل  َما 

َ
َمك

َّ
.. وصدق الصحابة الكرام حير     (113النساء:  )   "َوَعل

 قالوا: 
 وهللا لوال هللا ما اهتدينا ** وال تصدقنا وال صلينا
 القينا

ْ
ت األقدام إن  علينا ** وثب 

ا
 فأنزلْن َسكينة

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمير  
 

  



 السيرة الذاتية لعضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين 

 : معلومات شخصية 
 علي يوسف اليوسف: االسم

 1968تاريخ الميالد:     لبنان             -عين الحلوةمكان الوالدة: 
 وله سبعة أوالد  متزوجالحالة االجتماعية:                  فلسطيني الجنسية: 
 لبنان -صيداالعنوان: 

  alielyoussef@gmail.com :يبريد الكترون

 07753320فاكس:           03235091متنقل:        07725383تلفون: 
============================================================ 

 : التحصيل العلمي
   .اتس ليداداوية رالماوسطة رالثا(وية هي مدبا تل ى  لومو اال •
 هي الجام ة األميريية هي أثينا. ر وت دتس  لوم الكميي  •

 دتس اليري ة هي يلية الد وة هي بيررم هحصل  لى الليسا(: ردبلوم شري ة شعبة ال  و.  •

 .دتس اللغة ال ربية هي الجام ة اللينا(ية هرع ليدا •

 رغيررا.  ل  يدةحاوز  لى  يرام اإلجازام اليرعية هي ال رري رال  و راأللوم رالحديث را •

 : يةدورات تدريب
 يرام الدرتام الادتييية هي شاى ال لوم اليرعية رالاربوية رالد وية راال المية رالسياسية   تل ى •

 رالادتيب االدات  رالقياد  رغير ذلك. 
 .أ طى  يرام الدرتام الادتييية راليرعية رالد وية رالاربوية هي ليناي رالخاتر •

 : خبرات عملية
 زيد  لى ثالثين  اما. إمام رخطيب رداعية ما ي  .1

 . مدتس هي الم ارد اليرعية .2
 . أبرز خطباء الجالية اإلسالمية هي اليو(اي  .3
سالفيا ربلغاتيا رغيررا  تجوم هي درم أرتربية داعيا رمحاضرا رخطيبا هزات سويسرا ررولندا ريوغ .4

 سالمية. راال من الدرم ال ربية
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 . رمحاضرا رمدتبا خطيبا رداعياتجوم هي يل المخيمام اللينا(ية   .5
 . تابطة  لماء هلسطين هي ليناي ل لماءأس: مع مجمو ة من ا .6
 أس: مع  دد من الد اة جمعية اإللالد لل مل الخير  رتحفيظ ال رري الكريم هي ليدا.  .7

 . يا ن اللغام ال ربية راإل(كليزية راليو(ا(ية .8
 

 
 حالية:  مهمات ومسؤوليات

 ين هي ليناي. لرابطة  لماء هلسط  ضو مؤس: .1

 هي تابطة  لماء هلسطين هي ليناي.   مسؤرم ال القام راإل الم  .2

 المكاب الان يذ  هي رياة  لماء هلسطين.  ضو  .3

 لمسؤرم اإل المي للهياة الداومة لنصرة ال دس رهلسطين. ا .4

 مؤس: هي رياة  لماء المسلمين هي ليناي.   ضو  .5

 رياة  لماء المسلمين هي ليناي.   شوتى أمين سر مجل:  .6

 رلي رقف جمعية االلالد لل مل الخير  رتحفيظ ال رري الكريم.  .7

  ضو لجنة ال دس هي رياة  لماء هلسطين راالتحاد ال المي ل لماء المسلمين.  .8

 مدتس هي يلية الد وة هرع ليدا.  .9

 االف ال المي لنصرة ال دس رهلسطين. و ضو األما(ة ال امة لال  .10

 

 

 

 

 

  



 السيرة الذاتية لعضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين 

 الشيخ محمد خير موسى

 

 

  



 السيرة الذاتية لعضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين 

 د. محمد همام ملحم 

 

 

  



 السيرة الذاتية لعضو المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين 

 د. فاطمة عبد هللا عزام 

 ختصص  ، وأصولهالفقه    درجة: الدكتوراه ف اصلة على  احل، و م1966فلسطي عام    ف   قضاء جني   ،مواليد السيلة احلارثيةمن  
عملت أن  ، كما سبق و جامعة قطر  الفقه وأصوله يف  أستاذ مساعد يفك حالياً  ، وتعمل  زممتا  األردنية بتقدير  اجلامعة  الفقه منأصول  

 األردن ف  جامعة البلقاء التطبيقية    ف   كلية اجملتمع اإلسالميرة ف  حماض  و   ،هـ1438ــ  1430من    القصيمف جامعة  أستاذاً مساعداً  
 . م15/10/2010- م  2005/ 1/10 خالل الفرتة

 عضو اللجنةو ،  الحتاد العاملي لعلماء املسلميل  جملس األمناء عضو  هي  ، و قسم املرأة ف هيئة علماء فلسطي  د. فاطمة   ترأسو 
عضو ف ، و ف اجلمعية السعودية للدراسات الفكرية املعاصرةسابق  عضو  ، و IDSB  إسطنبول  االستشارية ملعهد األسرة الدويل يف 

  تالف العاملي لنصرة املرأة الفلسطينية.ئاللجنة التأسيسية لال
 : املنشورةالعلمية    ها أحباثوقد شاركت ف عدة مؤمترات ومنتدايت علمية ومن  

 . منطلق حلفظ هوية األمة ف زمن العوملة الصحايب"قول  "حجية   -
 . حبث حمكم  "استدامة الزواج بغري املسلم رجاء دخوله لإلسالم . دراسة أتصيلية معاصرة"  -

اإلسالمية   للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة  والنوازل/ جملة  األقليات  فقه  السابع   –ف  النشر/ ف عددها  على  /املوافقة  غزة 
 والعشرون. 
 . ه1437/  7/7- 6 نشور ف جملة جامعة القصيمحبث حمكم وم النص بي إطالق الفقهاء وتقييد األصوليي" "مفهوم   -

 


