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المراحل التعليمية:

 أنهى دراسة الثانوية في مدرسة قدري طوقان الثانوية في مدينة نابلس سنة 1755م. أنهىىى د ارسىىة البكىىالوريوس مىىن جامعىىة أم درمىىان ايسىىالمية فىىي السىىودان توقانون سنة .1774

 أنهىىى د ارسىىة الماجسىىتير مىىن جامعىىة أم درمىىان ايسىىالمية فىىي السىىودان تسنة .1771

 أنهى دراسة الدكتوراة من جمهورية م ر العربية تالخبرات:

ى
ى

ش ىريعة
فقىىه مقىىارن

فقه معامالت سنة 3111م.

 ح ل على شهادة كمبيوتر بلغة بيسك في العام 1758م. ح ل على إجازة ترتيل القرآن الكريم من و ازرة األوقىااألردن سنة 1758م.

والشىنون والمقدسىات ايسىالمية فىي

 -تدرب في المحاماة الشرعية والنظامية في مدينة نابلس في عام  1774وفي عام .1779

 عمىىل مدرس ى ا لمىىادة التربيىىة ايسىىالمية فىىي مدرسىىة النجىىاح الثانويىىة فىىي مدينىىة اربىىد فىىي العىىام1778م.

 التدرب على التعليم ايلكتروني في مشرو فر ايبدا في التعلم فىي الجامعىات الفلسىطينيةوالممول من البنك الدولي وذلك مابين الفترة  3115/1/31الى 3115/13/31م.

 -ش ىىارك ف ىىي ال ىىدورة التدريبي ىىة ف ىىي الق ىىانون ال ىىدولي اينس ىىاني والت ىىي نظمه ىىا ال ىىليب األحم ىىر

الدولي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والتىي عقىدت فىي بيىروت فىي الفتىرة مىا بىين 3-32

إلى  3117-2-1وبحضور من  11دولة عربية .

 ح ىىل علىىى شىىهادة تدريبيىىة مىىن ال ىىليب األحمىىر الىىدولي فىىي القىىانون الىىدولي اينسىىاني عىىام3117
هيئات وجمعيات:
_رئيس جمعية التضامن ال يرية
-عضو لجنة توجيه الجهات

 عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لدى البنك ايسالمي العربي منذ العام1777م,وحتى العام وحتى العام 3111م.
 أمين سر نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية سابقا . عضو هيئة الفتوى المحلية سابق ا في مدينة نابلس . -عضو منسس لجمعية نابلس للسمع والنط .

 عضو منسس لجمعية أ دقاء الحياة لمكافحة الم درات والعقاقير ال طرة. عضو منسس لمركز المتميزون للثقافة والفنون. -أمين

ندو جمعية أ دقاء الحياة لمكافحة الم درات والعقاقير ال طرة.

 -عضو لجنة

ندو الزكاة في البنك ايسالمي العربي سابق ا .

 -عضو لجنة ال ر في

ندو الوفاة واي اء في جامعة النجاح الوطنية.

 عضو اللجنة المشرفة على لجان تحفيظ القرآن الكريم . عضو اللجنة المشرفة على أكاديمية القرآن الكريم .مجاالت االهتمام األكاديمي:
 -األحوال الش

ية.

 المعامالت ٍايسالمية.

مشاركات علمية في الداخل و الخارج:

 شىارك فىي المىنتمر الىذي نظمتىه منظمىة التربيىة والثقافىة والىذي عقىد فىي جامعىة اليرمىوك فىياألردن في شهر آذار في العام  3111بإرسىال ورقىة عمىل بعنىوان واقىع الد ارسىات ايسىالمية

في الجامعات الفلسطينية.

 شىىارك فىىي المىىنتمر الىىذي نظمتىىه المنظمىىة العربيىىة للتنميىىة ايداريىىة والىىذي عقىىد فىىي القىىاهرةالل الفترة من  34-33شباط في العىام 3114م بتقىديم عمىل بعنىوان ايدارة العامىة العربيىة

ايسالمية.
 شىىارك فىىي مىىنتمر ح ى اليتىىيم علىىى المجتمىىع ودور المنسسىىات فىىي رعايتىىه والىىذي عقىىد فىىيجامعة النجاح الوطنية بتقديم ورقة عمل بعنوان اليتيم والتقييم التشريعي .

 ش ىىارك ف ىىي الم ىىنتمر الث ىىاني للوس ىىطية وال ىىذي عق ىىد ف ىىي مدين ىىة رام ا بت ىىاري 3115/2/31مبتقديم ورقة عمل بعنوان الوسطية في ايسالم.

 شى ىىارك فى ىىي الح ى ىوارات التى ىىي تمى ىىت فى ىىي ب ى ىرلين – المانيى ىىا والتى ىىي تمى ىىت فى ىىي الفت ى ىرة مى ىىن -13115/4/12م والتي كانت بعنوان الوسطية واالعتدال والحوار بين األديان.

 مشاركة في تاليف كتب: -شى ى ىىارك فى ى ىىي تى ى ىىثلي

كتى ى ىىاب الثقافى ى ىىة ايسى ى ىىالمية الى ى ىىذي يى ى ىىدرس فى ى ىىي كليى ى ىىة

الشريعة(.كتاب محكم)
 -شىىارك فىىي تىىثلي

كتىىاب نظىىام األس ىرة فىىي ايسىىالم الىىذي يىىدرس فىىي كليىىة

الشريعة (.كتاب محكم)
مشاركات تلفزيونية واذاعية:
يقىىدم حلقىىات دينيىىة بشىىكل أسىىبوعي فىىي موضىىو ايسىىالم والمجتمىىع فىىي إذاعىىة جامعىىة
النجاح الوطنية.
شارك فىي العديىد مىن اللقىاءات التلفزيونيىة فىي تلفزيىون فلسىطين وتلفزيونىات محليىة فىي
موضوعات دينية ومجتمعية .

