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 السرية الذاتية

 للدكتور أشرف حممود عقلة بين كنانة
 األستاذ املشارك يف جامعة أم القرى/ كلية الشريعة 

 قسم الشريعة 

 الريموك/ كلية الشريعة/ قسم الفقه وأصولهوجامعة 
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 : البياانت الشخصيةأوالً : 
 

 

 2337783605 رقم السجل املدين كنانةأشرف حممود عقلة بين   هيئة التدريس وـاسم عض

/ جامعة الشريعة والدراسات اإلسالمية الكلية
 أم القرى

 4340077 رقم املنسوب الشريعة القسم

 الربيد اإللكرتوين م.1974/ 8/ 8 اتريخ امليالد متزوج احلالة االجتماعية

@uqu.edu.amkinane

sa 
ashrafalkinane@yah

oo.com 

amkinane@uqu.edu.j

o 

 

 - فاكس - هاتف عمل 00966542801890 جوال
 

 

 : املؤهالت العلميةاثنياً : 
 

 اجلامعة و الكلية التخصص اتريخ احلصول عليه املؤهل

 جامعة الريموك/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الفقه وأصول الدراسات اإلسالمية م1997 البكالوريوس
 الشريعةاجلامعة األردنية/ كلية  الفقه وأصوله )ختصص دقيق: أصول الفقه( م2001 املاجستري
 اجلامعة األردنية/ كلية الشريعة الفقه وأصوله )ختصص دقيق: أصول الفقه( م2006 الدكتوراه

 

 : الدرجات العلميةاثلثاً : 
 

 لالستعمال الرمسي اجلهة اتريخ احلصول عليها الدرجة العلمية
  جامعة الريموك/ األردن م2011/ 11/ 21 أستاذ مشارك

  كرمةأم القرى/ مكة املجامعة  م2013/ 1/ 27 مشارك أستاذ
  جامعة الريموك/ األردن م2006/ 10/ 9 أستاذ مساعد

  جامعة الريموك/ األردن م2000/ 10/ 5 حماضر
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 : اللجان اليت شارك فيها العضو:  اً رابع
 

 لالستعمال الرمسي فرتة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

1 
اإلسالمية/ جامعة عضو يف اللجنة التحضريية  لليوم العلمي لكلية الشريعة والدراسات 

، الذي عقد يف يوم اخلميس «أسبابه وعالجه  –الفراغ الفكري » الريموك، بعنوان: 
 م.2011/ شباط/ 17-هـ1432/ربيع األول/14

التحضري لليوم العلمي واالستكتاب فيه ومراجعة أوراق 
 العمل وتقدمي أصحاهبا

/ 17-هـ1432/ربيع األول/14
 م.2011شباط/ 

 

2 
اإلعالمية ملؤمتر فقه التدين "الواقع والتطلعات " الذي عقد يف جامعة  عضو يف اللجنة

 م.2008الريموك سنة 

 

متابعة آلية نشر وقائع املؤمتر، واإلعالن له عرب مواقع 
 التواصل االجتماعي 

الفصل الثاين من العام اجلامعي 
 م2008

 

3 

 الريموك.سم الفقه وأصوله/ جامعة عضو يف جلنة معادلة املساقات يف ق
 

معادلة مساقات الطلبة احملولني من قسم إىل قسم أو من  
 كلية إىل كلية من جامعة إىل جامعة

 :األعوام اجلامعية
 م.2008/2009 -1

 م.2009/2010  -2

 م. 2010/2011  -3

 م.2011/2012 -4

 

4 
 ه، كلية الشريعة/ جامعة الريموك.عضو يف جلنة اجلدول الدراسي، يف قسم الفقه وأصول

 
اجلدول الدراسي حسب حاجة الكلية وحسب إعداد 

 رغبات أعضاء هيئة التدريس
 :األعوام اجلامعية

 م.2007/2008 -1

 م.2009/2010  -2

 

5 
وضع األسئلة والتصحيح واملراقبة على طلبة املاجستري/  .عضو يف جلنة إجراء االمتحان الشامل لطلبة املاجستري ، يف  قسم الفقه وأصوله 

 مسار الشامل
 :اجلامعيةاألعوام 

 م.2008/2009 -1

  م.2009/2010  -2

 

 

6 
 ه، كلية الشريعة/ جامعة الريموك.عضو يف جلنة اخلطط الدراسية، يف قسم الفقه وأصول

 
إعداد اخلطط الدراسية ملرحليت البكالوريوس واملاجستري، 
ومراجعتها وتصحيحها، ووضع أوصاف املساق واملقررات 

 لكل خطة 

  م2008للعام اجلامعي: 

7 
 .أمني سر جملس قسم الفقه وأصوله/ كلية الشريعة/ جامعة الريموك

 
متابعة أعمال جملس القسم والتحضري هلا وكتابة احملضر 

 اخلاص هبا
 :األعوام اجلامعية

 م.2008/2009 -1

 م.2011/2012 -2

 

 كلية الشريعة/ جامعة الريموك.  ممثل قسم الفقه وأصوله يف اللجنة االجتماعية، 8

 
بني أعضاء هيئة التدريس، والزايرات  متابعة التواصل

 والرحالت خارج اجلامعة
  م.2009/2010للعام اجلامعي: 
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 موك، يف جلنة الندوات واملؤمترات.ممثل قسم الفقه وأصوله/ كلية الشريعة/ جامعة الري  9

 
متابعة وعقد الندوات واملؤمترات اليت حتتاجها الكلية، 

 هباواإلعداد هلا وتشكيل اللجان اخلاصة 
  م.2010/2011 اجلامعي: عاملل

هـ/ كلية  1435الفصل الثاين  مراجعة وتدقيق نتائج الطالب عند االعرتاض على العالمة عضو جلنة املراجعة والتدقيق 10
 الشريعة/ جامعة أم القرى

 

هـ/ كلية  1435الفصل الثاين  وتعديلها وإقرارهامناقشة خطط الدراسات العليا  عضو جلنة أصول الفقه، يف جلنة مناقشة خطط الدراسات العليا 11
 الشريعة/ جامعة أم القرى

 

  

 العضو يف خدمة اجلامعة و اجملتمع : املشاركات اليت شارك فيها:  ساً خام
 

 لالستعمال الرمسي الفرتة  نوع املشاركة اسم املشاركة م

 / األردن.إمام وواعظ وخطيب يف وزارة األوقاف األردنية، مديرية أوقاف حمافظة املفرق  1

 
م إىل عام 1999من عام  اإلمامة والوعظ والتدريس واخلطابة/ موظف

 م.2006م، ومن عام 2000
 

2 
إمام وخطيب ) متربعًا(، يف مسجد خلف التل/ إيدون/ مديرية أوقاف حمافظة إربد/ 

 األردن.
 

م، إىل عام: 2006من عام:  / متطوعاإلمامة والوعظ والتدريس واخلطابة
 م.2013

 

3 
مشرف دورات التالوة والتجويد ألئمة مساجد وزارة األوقاف األردنية، أوقاف حمافظة 

 / األردن.املفرق

 

تدريس التجويد والتالوة واإلشراف على أئمة املساجد 
 فيما يتعلق ابلتالوة والتجويد

  م.2002-: 2001للعام: 

4 
صاحلني / إيدون / إربد / انئب رئيس مركز خلف التل لتحفيظ القرآن الكرمي / مجعية ال

 األردن.

 

م، وحىت هناية عام 2006من عام:  انئب رئيس املركز
 م.2007

 

 د / األردن.رئيس مركز خلف التل لتحفيظ القرآن الكرمي / مجعية الصاحلني / إيدون / إرب 5

 
عام:  م، 2008 :من سنة املركزرئيس 

 .م2013
 

لقرآن الكرمي/ عضو يف اهليئة اإلدارية ملركز طيبة القرآين/ مجعية الصاحلني لتحفيظ ا 6
 / إربد/ األردن.الوسطية/ كفر أسد

م، وحىت هناية عام 2006من عام:  أحد أعضاء اهليئة اإلدارية
 م.2007

 

قرآن الكرمي / الوسطية/ كفر الصاحلني لتحفيظ الانئب رئيس مركز طيبة القرآين/ مجعية  7
 ، إربد/ األردن.أسد

وحىت عام:  م،2008سنة  انئب رئيس املركز
 .م2012

 

إقراء القراءات القرآنية يف احلرم املكي يف برانمج اإلقراء واإلجازة، ابلتعاون مع معهد  8
 للقرآن الكرمي وعلومه.احلرم املكي، وجامعة أم القرى، واجلمعية العلمية السعودية 

إقراء الطالب املرشحني للقراءة بعد اختبارهم من اللجنة 
 املختصة، ومنحهم اإلجازة يف القراءة واإلقراء

من بداية الفصل الثاين للعام 
 وحىت اآلن. -هـ1435
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 -م2006عام: يف الفرتة من   عقد عدد كبري من احملاضرات والدروس يف عدد من املساجد واملدراس واجلامعات 9
 م.2013

 

  

 : األنشطة العلميةاُ : سابع
 

 :  املاجستري والدكتوراهأ : 
 

 األدلة االستئناسية عند األصوليني رسالة املاجستريعنـوان 

 نظرية االحتمال عند األصوليني رسالة الدكتوراهعنـوان 

 
 
 املقبول للنشر(  : / : اإلنتاج العلمي ) املنشور ب

 اتريخ النشر اإلنتاج العلميعنـوان  م
 اسم الدورية

 لالستعمال الرمسي

1 

، رسالة يف مسألة تعارض االحتماالت العشرة املخلة ابلفهم يف التخاطب
املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول؛ لإلمام فخر الدين الرازي، أتليف 

 .اإلمام أمحد بن إدريس القرايف، ) دراسة وحتقيق(

 -هـ1430رمضان 
 .م2009أيلول 
يف   -أيضا  –ومنشور 

كتاب مستقل، 
 -هـ1433
 م.2012

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، 
(، العدد 5جامعة آل البيت، اجمللد )

أيلول  -هـ1430(، رمضان 3)
 (.73-9م، )ص 2009

يف كتاب مستقل،  -أيضا  –ومنشور 
 (،1الدار األثريَّة، عمان األردن، ط )

 م.2012 -هـ1433

 

ذو احلجة،  مسألة ترك االستفصال عند األصوليني 2
كانون   -هـ1429

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، 
(، العدد 4جامعة آل البيت، اجمللد )
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 (.195-177(، ذو احلجة، )ص 4) .م2008أول 

3 

 .قادح القلب بني تقعيد األصوليني وتطبيقات الفقهاء
 -هـ1430رمضان 
 .م2009أيلول 

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، 
(، العدد 5جامعة آل البيت، اجمللد )

(، )حبث 191-161(، )ص 3)
 مشرتك مع الدكتور منصور مقدادي(.

 

4 

 .اإلهلام عند األصوليني
م، ربيع 2006أاير 

 .هـ1427الثاين 

جملة دراسات اجلامعة األردنية، اجمللد 
والقانون، العدد  (، علوم الشريعة33)

(، )حبث 210 – 192(، )ص1)
 مشرتك مع الدكتور العبد أبو عيد(.

 

5 

 .االحتمال بسبب الوضع اللغوي )دراسة أصولية فقهية(

 .م2009

جملة دراسات اجلامعة األردنية، اجمللد 
ومقدم ملؤمتر حبوث  ،(1(، العدد )36)

م، 13/5/2008الرسائل اجلامعية، يوم 
مشرتك مع  (، )حبث186-171)ص

 الدكتور العبد أبو عيد(.

 

6 

 .اتباع اآلاثر يف حكم حتديد أرابح التجار
 

 -هـ1433
 م.2012

يف   -أيضا  –ومنشور 
كتاب مستقل، 

 -هـ1432
 م.2011

جملة كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية/ جملس النشر العلمي/ جامعة 

 .الكويت/ الكويت
يف كتاب مستقل،  -أيضا  –ومنشور 

(، 1انشرون، إربد، األردن، ط )النور 
م، وفيه زايدات 2011 -هـ1432

 وحتريرات على البحث املنشور يف اجمللة.

 

 مقبول للنشر .نوع داللة األدلة على املسائل األصولية 7
 جملة اجلامعة اإلسالمية/ املدينة املنورة.

 

 القرآن والسنة،  جامعة جملة  علوم   م2009 .ختصيص العام عند الصحابة رضوان هللا عليهم 8
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العلوم اإلسالمية املاليزية، ماليزاي، السنة 
-93الرابعة، العدد اخلامس، )ص 

164.) 

9 

 .معامل الفقه وأصوله عند اإلمام الدارمي يف كتابه السنن

 م2011

القرآن والسنة،  جامعة   معاملجملة  
العلوم اإلسالمية املاليزية، ماليزاي، السنة 

الصفحات:  /سابعالالسادسة، العدد 
(40-106) 

 

 .أثر النظرة املقاصدية يف فهم النص القرآين 10
مجادى اآلخرة: 

يونيو  -هـ1432
 .م2011

جملة كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية/ جملس النشر العلمي/ جامعة 

(، السنة 85العدد )الكويت/ الكويت، 
 (.144-81(، )ص26)

 

للعالمة "حممد  واألسباب، العلل بني الفرق عن للنقاب الرافعة الرسالة 11
 ".وحتقيق دراسة"صادق" العطار، 

 هـ1436
حبث مقبول للنشر يف جملة اجلامعة 

 اإلسالمية، املدينة املنورة
 

/ والنوازل حبث منشور يف جملة األصول م2013 /ه1435 التدرج يف تطبيق الشريعة 12
 العدد احلادي عشر/ السنة السادسة

 

 م2017 عند األصوليني  ديث الصحيححلرك االحتجاج ابمسوغات ت 13
األردنية يف حبث مقبول للنشر يف اجمللة 

 العدد( 13لد )جم/ الدراسات اإلسالمية
  (298-263الصفحات: ) /(1)

 

 م2017 وما يلحق به من آاثر وقف عني زبيدة وأثره يف النهوض ابلوقف اإلسالمي 14
األردنية يف حبث مقبول للنشر يف اجمللة 

 العدد( 13لد )جم/ الدراسات اإلسالمية
 (62-29الصفحات: ) / (2)

 

يف جملة اجلامعة اإلسالمية،  منشورحبث  هـ1437 حترير مفهوم االستحسان وحجيته بني مدارس األصول 15
  (173/ العدد )املدينة املنورة
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 م2016هـ/ 1438 قول الصحايب وعالقته مبقاصد الشريعة اإلسالمية 16
حبث منشور يف جملة اجملمع الفقهي/ 

/ السنة الثالثون/ العدد مكة املكرمة
 اخلامس والثالثون

 

 م2017 املقاصدي عند الفاروقيالفكر يف مة مقد 17
الشريعة دراسات حبث منشور يف جملة 

 .والقانون/ اجلامعة األردنية
 

 م2017 املقاصد يف معاجلة الواقع عند الفاروقيأثر  
دراسات يف جملة  مقبول للنشرحبث 

 .الشريعة والقانون/ اجلامعة األردنية
 

 هـ2016 التعسف يف استعمال حق احلضانة 18

حبث منشور يف جملة دراسات علوم 
الشريعة والقانون/ اجلامعة األردنية/ 

 -هـ1437،ملحق، 43اجمللد 
 – 833م. الصفحات )2016

856.) 

 

     

 
 

 املقررات الدراسية اليت قام العضو بتدريسها:  : جـ 
 

 لالستعمال الرمسي املرحلة رقم املقرر اسم املقرر م

ش ق )( و 111)ش أ  التالوة واحلفظ 1
 معة الريموكا( ج131

  بكالوريوس

ش ق )( و 210)ش أ  التالوة واحلفظ 2
 معة الريموكا( ج132

  بكالوريوس

ش ق )( و 310)ش أ  التالوة واحلفظ 3
 معة الريموكا( ج133

  بكالوريوس
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  بكالوريوس ( جامعة الريموكأ 99أ )ش  التالوة واحلفظ )استدراكي( 4

معة ا( ج220ش ف ) (1)أصول الفقه  5
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 320ش ف ) (2أصول الفقه ) 6
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 420ش ف ) (3أصول الفقه ) 7
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 221ش ف ) علم أصول الفقه 8
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة أ 220ش ف ) أصول الفقه )املصادر األصلية( 9
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة أ 320ش ف ) أصول الفقه )املصادر التبعية( 10
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة أ 420ش ف ) أصول الفقه )طرق استنباط األحكام( 11
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 120ش ف ) (1القواعد اللغوية يف أصول الفقه ) 12
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 222ش ف ) (2الفقه )القواعد اللغوية يف أصول  13
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 411ش ف ) الفقه املقارن 14
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 414ش ف ) دراسة نصية من كتب الفقه وأصوله 15
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 213ش ف ) (1فقه املعامالت ) 16
 الريموك

  بكالوريوس

جامعة  (313ش ف ) (2فقه املعامالت ) 17
 الريموك

  بكالوريوس



 - 10 - 

( جامعة 318ش ف ) يف الفقه اإلسالمي املعامالت أحكام 18
 الريموك

  بكالوريوس

جامعة  (112ش ف ) (1فقه العبادات ) 19
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 113ش ف ) (2فقه العبادات ) 20
 الريموك

  بكالوريوس

  بكالوريوس )...( جامعة الريموك فقه األحوال الشخصية 21

( جامعة 312ش ف ) أحكام الرتكات واملواريث 22
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 111ش ف ) املدخل إىل الفقه اإلسالمي ومقاصده 23
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 211ش ف ) يف الفقه والقانون عقد الزواج 24
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 421)ش ف  القواعد الفقهية 25
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 100ش ف ) نظام اإلسالم 26
 الريموك

  بكالوريوس

  بكالوريوس ( جامعة الريموك100ش د ) نظام األسرة 27

( جامعة 224ش ف ) أحكام طلب العلم وآدابه 28
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 223ش ف ) املصادر االلكرتونية للعلوم الشرعية 29
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 212ش ف ) فقه اجلهاد والعالقات الدولية 30
 الريموك

  بكالوريوس

( جامعة 603ش ف ) دالالت األلفاظ 31
 الريموك

  ماجستري
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  بكالوريوس أم القرى( جامعة 130) أصول الفقه )املستوى األول( 32

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى131) أصول الفقه )املستوى الثاين( 33

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى231) أصول الفقه )املستوى الثالث( 34

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى232) (رابعأصول الفقه )املستوى ال 35

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى143) الفقه )املستوى األول( 36

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى121) أحاديث األحكام )املستوى الثالث( 37

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى211) تفسري آايت األحكام )املستوى الثالث( 38

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى212) الرابعتفسري آايت األحكام )املستوى  39

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى451) الفقه املقارن )املستوى السابع( 40

  بكالوريوس أم القرى( جامعة 370) القواعد األصولية )املستوى السابع( 41

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى490) قاعة البحث يف األصول )املستوى الثامن( 42

  بكالوريوس ( جامعة أم القرى...) قاعة البحث يف األصول )املستوى الثامن( 

  ماجستري ( جامعة أم القرى643) (2ختريج الفروع على األصول ) 43

  ماجستري جامعة أم القرى (...) حبثهج من 

  ماجستري جامعة أم القرى (...) حتقيقمنهج  

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه : :د 
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 عنوان الرسالة م
 

 الرمسيلالستعمال  املرحلة

، أتليف: ، دراسة وحتقيق من أول املخطوط وحىت مباحث الكتابحاشية حسن جليب على التلويح 1
 )ماجستري(حسن جليب الفناري. 

 ماجستري
 

، أتليف: حممد بن حممد بن وع من مبحث الطالق حىت هناية مبحث العاريةمضوء الشموع على اجمل 2
 )ماجستري(. أمحد السنباوي، دراسة وحتقيق

 ماجستري
 

 منهج الشافعية يف األخذ ابلظاهر يف فقه الطهارة والصالة 3
 )ماجستري(

 ماجستري
 

، ملؤلفه: علم الدين كتاب التجرد واالهتمام جبمع فتاوى شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين 4
 كاح إىل هناية كتاب العددنين، حتقيق ودراسة من أول كتاب الصاحل ابن عمر البلقي

 )ماجستري(

 ماجستري

 

 القواعد الفقهية يف أحكام اإلعانة وتطبيقاهتا املعاصرة 5
 )ماجستري(

 ماجستري
 

  ماجستري كفاية األخيار بثوب عصري 6

 ومن بداية تعريف الكتاب، وحىت هناية العام دراسة وحتقيق، حاشية حسن جليب على التلويح 7
 )ماجستري(

 ماجستري
 

  ماجستري )ماجستري(. دراسة وحتقيق، التلويححاشية حسن جليب على  8

  ماجستري أثر النظرة املقاصدية يف فقه املرأة وحقوقها 9

) القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب املغين البن قدامة من أول كتاب الصلح إىل هناية كتاب  10
 املساقاة ( .

 ماجستري
 

  ماجستري وحتقيق"َهاِدي املُحتاج يف شرِح امِلنهاج "دراسة  11
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  دكتوراه خادم الرافعي والروضة "دراسة وحتقيق" 12

 القواعد والضوابط الفقهية من كتاب املغين البن قدامة 13
 )من أول كتاب البيوع وحىت هناية كتاب احلجر(

 مجعا ودراسة

 ماجستري
 

   وغريها كثري يصعب حصرها اآلن 

 
 

 
 رسائل املاجستري والدكتوراه : مناقشة :د  

 

 عنوان الرسالة م
 

 لالستعمال الرمسي املرحلة

  ماجستري السرقة االلكرتونية 1

، أتليف: حممد بن حممد بن ضوء الشموع على اجملوع من مبحث الطالق حىت هناية مبحث العارية 2
 . )ماجستري(أمحد السنباوي، دراسة وحتقيق

 ماجستري
 

 يف األخذ ابلظاهر يف فقه الطهارة والصالةمنهج الشافعية  3
 )ماجستري(

 ماجستري
 

، ملؤلفه: علم الدين كتاب التجرد واالهتمام جبمع فتاوى شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين 4
 كاح إىل هناية كتاب العددنصاحل ابن عمر البلقيين، حتقيق ودراسة من أول كتاب ال

 )ماجستري(

 ماجستري

 

 الفقهية يف أحكام اإلعانة وتطبيقاهتا املعاصرةالقواعد  5
 )ماجستري(

 ماجستري
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  ماجستري كفاية األخيار بثوب عصري 6

 ومن بداية تعريف الكتاب، وحىت هناية العام ، دراسة وحتقيقحاشية حسن جليب على التلويح 7
 )ماجستري(

 ماجستري
 

  ماجستري )ماجستري(. ، دراسة وحتقيقحاشية حسن جليب على التلويح 8

  ماجستري أثر النظرة املقاصدية يف فقه املرأة وحقوقها 9

) القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب املغين البن قدامة من أول كتاب الصلح إىل هناية كتاب  10
 املساقاة ( .

 ماجستري
 

  ماجستري َهاِدي املُحتاج يف شرِح امِلنهاج "دراسة وحتقيق" 11

  دكتوراه الرافعي والروضة "دراسة وحتقيق"خادم  12

 القواعد والضوابط الفقهية من كتاب املغين البن قدامة 13
 ) من أول كتاب البيوع وحىت هناية كتاب احلجر  (

 مجعا ودراسة

 ماجستري
 

خادم الرافعي والروضة ؛ أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن حممد بن عبد هللا بن هبادر املصري  14
هـ(، من دية األصابع، وحىت هناية القسم الثالث: فيمن جتب عليه 794الشافعي الزركشي )ت: 

 الدية "حتقيقاً ودراسة".
إعداد الطالب مشعل العتييب. إشراف: د. عبد هللا عطية الغامدي، ومناقشة د. حممد حممد فايد؛ 

برانمج كليات بريدة األهلية؛  بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية،
 م.2015/ 12/ 31 -هـ1437/ 3/ 20بتاريخ: 

 ماجستري

 

خادم الرافعي والروضة ؛ أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن حممد بن عبد هللا بن هبادر املصري  15
هـ(، من دية األصابع، وحىت هناية القسم الثالث: فيمن جتب عليه 794الشافعي الزركشي )ت: 

 ."حتقيقاً ودراسة" الدية
إعداد الطالب إبراهيم بن حممد الفراج. إشراف: د. حممد بن عبد هللا السواط، ومناقشة د. حممد 

 ماجستري
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حممد فايد؛ بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، برانمج كليات 
 م.2015/ 12/ 31 -هـ1437/ 3/ 20بريدة األهلية؛ بتاريخ: 

   وغريها كثري يصعب حصرها اآلن 

 
 
 
 : العضوية يف اجلمعيات العلمية  : هـ

    

 لالستعمال الرمسي نوع العضوية مقر اجلمعية اسم اجلمعية م
   جامعة أم القرى/ مكة املكرمة مجعية األصول ومقاصد الشريعة 1
   جامعة أم القرى/ مكة المكرمة مجعية القرآن الكرمي 2
   جامعة أم القرى/ مكة المكرمة الوقف اإلسالميمجعية  3

 
 
 

 :الدورات التدريبية   : و
 
  

 لالستعمال الرمسي اتريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م

 ام تالوة وجتويد القرآن الكرمي.دورة  أحك 1
 

الريموك من  مركز االستشارات وخدمة اجملتمع / جامعة 
 ( ساعة تدريبية48مبعدل )

 -هـ1415/رمضان/ 25
 م.25/5/1995

 

 دورة ترتيل وجتويد القرآن الكرمي ) املستوى األول ( 2
/ 5/2 -هـ5/9/1415 األردن ملدة سنة ونصف وزارة األوقاف،

  م.1995

 دورة ترتيل وجتويد القرآن الكرمي ) املستوى الثاين ( 3
-هـ8/4/1419 ملدة سنة ونصف وزارة األوقاف، األردن

  م.31/7/1998

 دورة ترتيل وجتويد القرآن الكرمي ) املستوى الثالث ( 4
 -هـ30/8/1420 ملدة سنة وزارة األوقاف، األردن

  م.8/12/1999
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 دورة أتهيل الوعاظ واألئمة 5
وزارة  ( ساعة معتمدة/20ستة أشهر بواقع )ملدة 

 األوقاف، األردن
/ 3/ 7 -هـ 1414/ 9/ 25

  م.1994

 ة يف استخدام وتشغيل احلاسوبدور  6
امعة الريموك ، بواقع مركز االستشارات وخدمة اجملتمع/  ج

 ( ساعة40)
  -هـ1422/ ربيع الثاين/ 11

  م.2/7/2001

 هيئة التدريس واحملاضرين اجلدد دورة هتيئة أعضاء 7
 

  م.2007/ 4/ 30 من مركز تطوير أداء اهليئة التدريسية/ جامعة الريموك،

رة من املقرئ الشيخ حممد إجازة يف القراءة واإلقراء ابلقراءات العشر املتوات 8
 منايصة.
 

/ 10/ 6 -هـ1423/ رجب/ 29 الرمثا/ األردن
  م.2002

إجازة يف ترتيل القرآن الكرمي من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  9
 .املقرئ زيدان العقرابويبرواية حفص عن عاصم، من طريق الشاطبية، إبشراف 

 

/ 12/ 30 -هـ1423م 9/ 22 وزارة األوقاف/ عمان/ األردن
  م.1999

إجازة يف القراءة واإلقراء بقراءة عاصم من طريق الشاطبية والتيسري من الشيخ  10
 .املقرئ الدكتور حممد موسى نصر

/ 1/ 10 -هـ1420/ شوال/ 3 عمان/ األردن
 م.2000

 
 

إجازة يف التجويد والقراءات برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر،  11
وبرواية قالون عن انفع، وبرواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية والطيبة؛ من 

 الشيخ املقرئ توفيق ضمرة.

 م.2003عام  عمان/ األردن
 

والتيسري، من  إجازة يف قراءة عاصم بن أيب النجود الكويف، من طريق الشاطبية 12
 الشيخ املقرئ الدكتور: علي حممد توفيق النحاس.

 م2007عام  القاهرة/ مصر
 

إجازة يف قراءة عبد هللا بن كثري املكي، من طريق الشاطبية والتيسري، من الشيخ  13
 الدكتور: علي حممد توفيق النحاس.املقرئ 

/ 1/ 29 -هـ1430/ صفر/ 3 القاهرة/ مصر
 م.2009

 

هـ 1427/ شعبان/ 25حماماة شرعية، من دائرة قاضي القضاة؛ بتاريخ: إجازة  14
 م.2006/ أيلول/ 18 -

/ 18 -هـ 1427/ شعبان/ 25 دائرة قاضي القضاة/ عمان/ األردن
 م.2006أيلول/ 

 

احلصول على عدد من اإلجازات يف السنة النبوية املطهرة، ويف بعض كتب  15
 وحتقيقه والتعليق عليه.التجويد والقراءات، ويف ضبط النص 

 م.2010 -م2007من عام:  
 

 
 :املؤمترات و الندوات و ورش العمل  : ز
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 لالستعمال الرمسي اتريخ االنعقاد مكان االنعقاد و ورش العملأو الندوات أاملؤمترات اسم  م

1 
امللتقى األول ألساتذة التالوة يف اجلامعات األردنية، الذي أقامته مجعية )

: ظاهرة ضعف ، والتقدم بورقة حبثية بعنوان(على القرآن الكرمي احملافظة
 .مستوى طلبة اجلامعات يف التالوة )الورقة الثانية(

 م9/7/2005السبت  عمان/ األردن
 

(، الذي أقامته مجعية احملافظة على فهم القرآن الكرمي .. مناهج وآفاق)مؤمتر:  2
 .القرآن الكرمي

/  3و  2الواقعة ما بني يف الفرتة  عمان/ األردن
  م2008آب / 

والتقدم بورقة ، ، الذي أقامته اجلامعة األردنية)حبوث الرسائل اجلامعية( مؤمتر: 3
 .االحتمال بسبب الوضع اللغوي )دراسة أصولية فقهية( حبثية بعنوان:

 م13/5/2008 اجلامعة األردنية/ عمان/ األردن
 

4 
، منهجية علمية للتعامل مع الصحيحني"()االنتصار للصحيحني "حنو  مؤمتر:

الذي أقامته مجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث، ابلتعاون مع اجلامعة 
مسوغات ترك االحتجاج  األردنية/ كلية الشريعة، والتقدم بورقة حبثية بعنوان:

 أبحاديث الصحيحني عند األصوليني وخمالفة احلداثيني هلا.

 م14/7/2010-13يف الفرتة  ردناجلامعة األردنية/ عمان/ األ

 

5 
)دور اجلامعات العربية يف تعزيز مبدأ الوسطية لدى الشباب العريب(، مؤمتر: 

واملشاركة بورقة : جامعة طيبة/ املدينة املنورة/ فندق املريداين، أقامتهالذي 
الغلو يف الدين »حبثية؛ بعنوان: األسباب الدافعة لبعد الشباب عن الوسطية 

 .«منوذجاً 

يف الفرتة ما بني: األايم االثنني  جامعة طيبة/ املدينة املنورة/ فندق املريداين
-2واألربعاء يف الفرتة من: 

–7 -هـ4/4/1432
 م9/3/2011

 

6 

إمساعيل الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح الفكري اإلسالمي مؤمتر: )
(، الذي أقامته: جامعة الريموك/ إربد/ األردن، ابلتعاون مع املعهد املعاصر

العاملي للفكر اإلسالمي/ مكتب عمان، وابلتعاون مع جامعة العلوم اإلسالمية 
الفكر املقاصدي عند )العاملية/ عمان/ األردن، واملشاركة بورقة حبثية؛ بعنوان: 

 .(الفاروقي

 .جامعة الريموك/ إربد/ األردن
 .إلسالمية العاملية/ عمان/ األردنالعلوم ا جامعةو 

يف الفرتة ما بني: األايم األربعاء 
-27واخلميس يف الفرتة من: 

–23 -هـ28/12/1432
 م24/11/2011

 

7 
(، الذي أقامته جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، املصحف الشريفمؤمتر: )

بقراءة أو أبكثر يف )طبعات املصحف الشريف واملشاركة فيه ببحث؛ بعنوان: 
 العصر احلاضر "دراسة ونقد"(.

 م.2011 .جامعة العلوم اإلسالمية العاملية/ عمان/ األردن
 

8 
(، الذي أقامته جامعة اإلمام حممد بن النصيحة املنطلقات واألبعادمؤمتر: )

)الفرق بني النصيحة سعود اإلسالمية، الرايض، واملشاركة فيه ببحث؛ بعنوان: 
منشور وحمكم يف وقائع املؤمتر، مطابع واحلسبة "دراسة فقهيَّة أتصيليَّة"(، 

 (.501-424جامعة اإلمام، من صفخة: )

/ 1/ 28-27يف الفرتة  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض
/ 12/ 12-/11 -هـ1434

  م.2012
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9 
بعنوان: حنو اسرتاتيجية تكامليَّة  ؛لألوقافاملؤمتر الدويل الرابع مؤمتر: )

(، الذي أقامته اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، للنهوض ابلوقف اإلسالمي
)وقف عني زبيدة وأثره يف النهوض ابلوقف واملشاركة فيه ببحث؛ بعنوان: 

 اإلسالمي(.

/ مجادى 19-18يف الفرتة  .اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة
/ 31-30 -هـ1434/ األوىل

  م.2013مارس/ 

10 
 الكرمي القرآن املؤمتر العاملي األول لتدبر القرآن الكرمي؛ بعنوان: تدبرمؤمتر: )

(، الذي أقامته اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي، الرايض، األمة حياة يف وأثره
ابلتعاون مع وزارة األوقاف القطرية، وأقيم يف قطر، واملشاركة فيه ببحث؛ بعنوان: 

 )أثر املقاصد يف تدبر النص القرآين(.

(/ 8/ شعبان )26-23يف الفرتة  / قطروزارة األوقاف القطرية
(/ 7/ يوليو )5-2 -هـ1434

 م.2013
 

 

11 
(، الذي أقامته وزارة األوقاف السياسة الشرعية ومستجداهتا املعاصرةمؤمتر: )

)التدرج يف تطبيق الشريعة الكويتية، الكويت، واملشاركة فيه ببحث؛ بعنوان: 
 اإلسالمية(.

/ رجب/ 6-5يف الفرتة  وزارة األوقاف الكويتية، الكويت
/ 5/ 16-15 -هـ1434

 م.2013
 

12 
عبد الرؤوف دولة ندوة العنف اجملتمعي بني العرف والقانون، حتت رعاية معايل 

العنف عن اليت عقدت يف جامعة الريموك، والتقدم بورقة حبثية بعنوان:  الروابدة، 
 .العشائري من منظور إسالمي

 م،10/11/2009يوم  جامعة الريموك/ األردن
 

العنف يف  -الشباب والعنف اجملتمعي: أ :وارية حولاحللقة املشاركة يف احل 13
 .رئيس البلدية . يف بلدية إربد، حتت رعايةالعنف العشائري -اجلامعات. ب

 م.17/12/2009يوم السبت  بلدية إربد/ األردن
 

14 
املشاركة يف ندوة ملوظفي بلدية إربد يف شهر رمضان ابملشاركة مع أ.د. حممد 

اإلسالمية سابقا / جامعة الريموك،   العمري عميد كلية الشريعة والدراسات
 .م. بعنوان: نفحات رمضانية9/2009

 هـ.1429/ رمضان/ 23 بلدية إربد/ األردن
 

15 
، جامعة الريموكاليت عقدت يف ، صحبة أانرت الطريق : ندوةاملشاركة يف 

  : الشمائل احملمدية؛الصفاتالرسول وتقدمي تقرير يف احملور األول؛ بعنوان: 
 .اخلَْلقية واخلُُلقية

هـ، 1429/ ربيع األول/24يوم  جامعة الريموك/ األردن
  م،2008/ 1/4يوافقه: 

 
التلقي القرآين يف ؤمتر العاملي الثاين للقراءات القرآنيَّة؛ بعنوان: )املشاركة يف امل

صفة والتقدم فيه ببحث علمي بعنوان: ) (.العهد النبوي "أمناط ومآالت"
 (."األمنوذج األول لإلجازة القرآنية"  وإقرائه )الصغري( قراءة النيب 

مركز اإلمام أي عمرو الداين للدراسات والبحوث 
املتخصصة/ التابع للرابطة احملمديَّة/ مدينة مراكش/ 

 اململكة املغربيَّة؛

/ 5/ 28-26يف األايم: 
 3/ 19-17يوافقه:  -هـ1436

 م.2015/ 
 

 
  

العلمية األخرى:ألنشطة إلجنازات و اا 
 

 .(، دار النفائس، عمان، األردن1م، )ط2005 -هـ 1425م، منشورة يف عام 2000رسالة ماجستري / اجلامعة األردنية / كلية الشريعة / عام األدلة االستئناسية عند األصوليني،  -
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(، دار النفائس، عمان، األردن، 1م، )ط2008 -هـ 1428نظام اإلسالم(، منشور يف عام:  100الريموك، ملادة )ش.ف وهو كتاب منهجي مقرر يف قسم الفقه وأصوله/ كلية الشريعة/ جامعة نظام اإلسالم؛  -
 )مؤلف مشرتك مع بعض األساتذة يف جامعة الريموك(.

 

 األساتذة(.م، )كتاب مشرتك مع بعض 2012 -هـ1433(، 1الدار األثرية، عمان، األردن، ط )حترير النقول يف علم األصول،  -

 
، أتليف اإلمام أمحد بن إدريس القرايف، ) دراسة وحتقيق(ازي، رسالة يف مسألة تعارض االحتماالت العشرة املخلة ابلفهم يف التخاطب، املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول؛ لإلمام فخر الدين الر  -

 م.2012 -هـ1433(، 1الدار األثريَّة، عمان األردن، ط )

 
 م.2011 -هـ1432(، 1النور انشرون، إربد، األردن، ط )اثر يف حكم حتديد أرابح التجار، اتباع اآل -

 
 خمطوط.قراءة اإلمام عبد هللا بن كثري املكي، من رواييت البزي وقنبل من طريق الشاطبية،  -

 
 خمطوط.معجم مصطلحات القراءات القرآنية،  -

 
 خمطوط. املنتخب من احملصول للرازي، دراسة وحتقيق. -

 
 خمطوط. حترير املنقول وهتذيب علم األصول، للمرداوي، دراسة وحتقيق. -

 
 .الشريعة وقسم وعلومه، القرآن قسم في المكي الحرم كلية في التدريس في مشارك -

 .تبيان جمعية/ واإلجازة اإلقراء برنامج في مشارك -

 رسالة علمية من رسائل املاجستري والدكتوراه يف جامعة الريموك واجلامعة األردنية وجامعة جرش وجامعة أم القرى. مخسنيمناقشة أكثر من  -

 
 .والكويت حتكيم ومراجعة عدد كبري من البحوث العلمية يف اجملالت العلمية واملؤمترات العلمية، يف األردن والسعودية -

 م.2017/ 1/ 7 -هـ1438/ 4/ 9 التاريخ:التوقيع:                   د. أشرف محمود عقلة بني كنانةاالسم:   

 
 


