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 البيانات العامة  

 1950\11\5عجلون  –مكان وتاريخ الوالدة: الهاشمية 

 لحالة االجتماعية: متزوج  ا

 الجنسية :أردني  

 المؤهالت العلمية  

 جامعة جرش    –كلية الشريعة   -قسم الفقه وأصوله –أستاذ  - 2017 ▪
 جامعة جرش    –كلية الشريعة   -قسم الفقة وأصولة  -أستاذ مشارك- 2004 ▪
 جامعة جرش  –كلية الشريعة  -قسم الفقه وأصوله  -أستاذ مساعد - 1996 ▪
 أم درمان اإلسالمية   –فقة مقارن    -اة شريعة دكتور - 1995 ▪
 الجامعة األردنية   –ماجستير شريعة  - 1990 ▪
 جامعة األزهر –سياسة شرعية    -سنتان دراسيتان - 1977 ▪
 الجامعة األردنية   –بكالوريس شريعة  - 1973 ▪
 الثانوية العامة مدرسة عجلون الثانوية  -  1969 ▪

 الخبرات العلمية 

 جامعة جرش    –كلية الشريعة   -ه وأصولة قسم الفق –أستاذ   2017 ▪
 جامعة جرش  –عميد لكلية الشريعة  2009-2013 ▪
 جامعة جرش   –كلية الشريعة  –رئيسًا لقسم الفقه وأصولة  2009\2008  -2006 ▪

mailto:m.ali@jpu.edu.jo


 جامعة جرش  –كلية الشريعة  –قسم الفقه وأصولة   –أستاذ مشارك  1996-2004 ▪
 كلية عجلون   –لي  التدريس في وزارة التعليم العا 1989-1996 ▪
 جامعة اليرموك   –تدريس إضافي في كلية تأهيل المعلمين   1991-1992 ▪
 التدريس في وزارة التربية والتعليم األردنية  1986-1988 ▪
 إعارة للتدريس في وزارة التربية السعودية  1981-1986 ▪
 التدريس في وزارة التربية والتعليم األردنية  1973-1981 ▪

 العلمية  البحوث والمؤتمرات 

   

- Judgment against an absent person in Islamic Jurisprudence, Journal of Positive 

School Psychology, accepted (2022)  

- Suicide: Concept and Provisions under Islamic jurisprudence, Journal of Law 

and Political Sciences 2020, vol.21. 1. 

- The legitimate authority of Al-muhtaseb and its impact on the society reform, al-

Qanatir: International Journal of Islamic Studies. 2020 

   2017، ماليزيا –  المجلة الدولية للبحوث الدوليةالنيابة في العبادات، الحج نموذجا، دراسة فقهية مقارنة ،  -
 2015 –   3، 3  الجامعة األردنية –علوم الشريعة والقانون  –دراسات  –كام الشرعية  أثر األعذار  في بناء األح -
   2012   3،2،  بغداد –منشور مجلة العلوم القانونية والسياسية ث اجتماع العشر والخراج في األرض الخراجية. بح -
 2016،  1،  4 الدنمارك –بحث منشور مجلة العلوم القانونية والسياسية مسقطات العقوبة في الفقة اإلسالمي .  -
  5،جامعة بنغول -بحث منشور ، مجلة كلية اإللهياتمفهومها وأحكامها في الشريعة اإلسالمية ،  –عدة الوفاة  -

   2016،    111العدد 
  6،  _ماليزياالمجلة الدولية للبحوث اإلسالمية منظمومتي الرزق والكشف بين القضاء والقدر واآلخذ باألسباب ،  -

  2016محكم ومنشور  بحث   2العدد 
جامعة  –مجلة الدراسات االجتماعية التأليف واإلبتكار، مفهومه والحقوق الواردة علية بين الشريعة والقانون. منشور   -

   2010، 1،30 اليمن  –العلوم والتكنولوجيا 
 2015جامعة جرش   –  المؤتمر الثاني عشر –التدابير الشرعية في مواجهة الغلو بحث محكم   -
مجلة   .لية الطبيب عن األخطاء التي تقع أثناء المعالجة أو الجراحة واآلثار السلبية المترتبة على ذلك مدى مسؤو  -

 2001ة المستنصرية ، بغداد الجامع  –كلية التربية 



التشريعات الوقائية البيئية في اإلسالم  للحفاظ على البيئة. ورقة في مؤتمر علمي  المؤتمر العلمي الثاني لكلية   -
 2000جامعة جرش   –عة الشري

نصرية  الجامعة المست –  مجلة كلية التربيةأثر اختالف سعر الذهب والفضه على بلوغ النصاب في األوراق النقدية _  -
2000 

 1999بغداد  –  مجلة كلية العلوم اإلسالمية -مقاصد الشريعة والعالقة بين المراتب  -
   األردن 2002مجلة جرش للبحوث والدراسات.  –عا مسؤولية اآلباء واألبناء في إعفاف كل منهما اآلخر شر  -
جامعة  –لمي لكلية الشريعة  مؤتمر ع –رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة ) أصحاب األعذار في اإلسالم(  -

 2002جرش 
   2004جرش للبحوث والدراسات ، مجلة حجية مفهوم المخالفة بين المثبتين والنافيين ،   -
جامعة جرش  –ورقة علمية في مؤتمركلية الشريعة  -مواجهة تداعيات التجزئة والتغريب  وحدة األمة اإلسالمية في -

2005 
جامعة جرش   –كلية الشريعة   –المؤتمر العلمي لكلية الشريعة  \سالمية دور العلم في المحافظة على الهوية اإل -

2004   
حول المدخل المنظومي في التدريس   بحث في المؤتمر العربي السادس  – منظومة المقاصد في الشريعة اإلسالمية -

 والتعليم.  

 اللجان والدورات  

 جرش   عضوًا في لجنة التعيين والترقية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة ▪
 عضو في هيئة تحرير مجلة جرش للبحوث والدراسات   ▪
 عضو لجنة التخطيط والتنمية في جامعة جرش   ▪
 ئة التدريس في جامعة جرش مقرر لجنة  المجلس التأديبي اإلبتدائي ألعضاء هي ▪
 عضو لجنة شؤون الطالب في جامعة جرش   ▪
 عضو لجنة تأديب الطلبة   ▪
 ة  ممثل كلية الشريع –عضو مجلس جامعة جرش  ▪
 رئيس وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمرات كلية الشريعة   ▪

 الدورات  

 القياس والتقويم   ▪
 اإلدارة التربوية   ▪
▪ ICDL 

 



 

 

 

 

 

 


