
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية

 عالء منير رمزي مقبول :االسم
 1791 :تاريخ الميالد
 نابلس :مكان الميالد
 785293159 :رقم الهوية

 كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية :عنوان المراسلة
 173223711 :تلفون
 13252857 :فاكس
 1779يع منذ عام قسم الفقه والتشر  -مدرس في كلية الشريعة :العمل

 فقه مقارن :التخصص الدقيق
 .أطفال  4متزوج وعنده  :الحالة االجتماعية
 :المراحل التعليمية

 .م1755أنهى دراسة الثانوية في مدرسة قدري طوقان الثانوية في مدينة نابلس سنة  -
البكىىالوريوس مىىن جامعىىة أم درمىىان ايسىىالمية فىىي السىىودان  ت  ىى  شىىريعة  أنهىىى دراسىىة -

 .1774سنة  وقانون
فىىي السىىودان ت  ىى  فقىىه مقىىارن  ايسىىالميةالماجسىىتير مىىن جامعىىة أم درمىىان  أنهىىى دراسىىة -

 .1771سنة 
 .م3111أنهى دراسة الدكتوراة من جمهورية م ر العربية ت    فقه معامالت سنة  -

 :الخبرات
 .م1758ح ل على شهادة كمبيوتر بلغة بيسك في العام  -
يم من وزارة األوقىا  والشىنون والمقدسىات ايسىالمية فىي ترتيل القرآن الكر  إجازةح ل على  -

 .م1758األردن سنة 
 .1779وفي عام  1774تدرب في المحاماة الشرعية والنظامية في مدينة نابلس في عام  -
عمىىل مدرسىىاا لمىىادة التربيىىة ايسىىالمية فىىي مدرسىىة النجىىاح الثانويىىة فىىي مدينىىة اربىىد فىىي العىىام  -

 .م1778
لكتروني في مشرو  فر  ايبدا  في التعلم فىي الجامعىات الفلسىطينية التدرب على التعليم اي -

 .م31/13/3115الى  31/1/3115وذلك مابين الفترة  والممول من البنك الدولي
شىىىارك فىىىي الىىىدورة التدريبيىىىة فىىىي القىىىانون الىىىدولي اينسىىىاني والتىىىي  نظمهىىىا ال ىىىليب األحمىىىر  -

 3-32عقىدت فىي بيىروت فىي الفتىرة مىا بىين الدولي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والتىي 
 .دولة عربية  11وبحضور من  3117-2-1إلى 



ح ىىل علىىى شىىهادة تدريبيىىة مىىن ال ىىليب األحمىىر الىىدولي فىىي القىىانون الىىدولي اينسىىاني عىىام  -
3117 

 :وجمعيات هيئات
 رئيس جمعية التضامن ال يرية_          
 عضو لجنة توجيه الجهات-          
  م1777وى والرقابة الشرعية الموحدة لدى البنك ايسالمي العربي منذ العامعضو هيئة الفت -

 .م3111وحتى العام  وحتى العام ,
 .أمين سر نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية سابقاا  -
 .في مدينة نابلس  سابقاا  عضو هيئة الفتوى المحلية -
 .لجمعية نابلس للسمع والنط عضو منسس  -
 .لمكافحة الم درات والعقاقير ال طرة أ دقاء الحياةعضو منسس لجمعية  -
 .عضو منسس لمركز المتميزون للثقافة والفنون -
 .أمين  ندو  جمعية أ دقاء الحياة لمكافحة الم درات والعقاقير ال طرة -
 .سابقاا  عضو لجنة  ندو  الزكاة في البنك ايسالمي العربي -
 .اي اء في جامعة النجاح الوطنيةو فاة عضو لجنة ال ر  في  ندو  الو  -
 .عضو اللجنة المشرفة على لجان تحفيظ القرآن الكريم  -
 .عضو اللجنة المشرفة على أكاديمية القرآن الكريم  -
 :األكاديمي االهتماممجاالت 
 .األحوال الش  ية -
 .المعامالت اٍيسالمية -

 
 

 :الخارج الداخل و مشاركات علمية في
ي نظمتىه منظمىة التربيىة والثقافىة والىذي عقىد فىي جامعىة اليرمىوك فىي شىارك فىي المىنتمر الىذ -

بإرسىال ورقىة عمىل بعنىوان واقىع الدراسىات ايسىالمية  3111األردن في شهر آذار في العام 
 .في الجامعات الفلسطينية

شىىارك فىىي المىىىنتمر الىىذي نظمتىىه المنظمىىىة العربيىىة للتنميىىىة ايداريىىة والىىذي عقىىىد فىىي القىىىاهرة  -
م بتقىديم عمىل بعنىوان ايدارة العامىة العربيىة 3114شباط في العىام  34-33ة من  الل الفتر 
 .ايسالمية

لىىذي عقىىد فىىىي حىى  اليتىىىيم علىىى المجتمىىع ودور المنسسىىات فىىىي رعايتىىه واشىىارك فىىي مىىنتمر  -
 .اليتيم والتقييم التشريعي جامعة النجاح الوطنية بتقديم ورقة عمل بعنوان 



 م31/2/3115ة والىىىذي عقىىىد فىىىي مدينىىىة رام ا  بتىىىاري  شىىىارك فىىىي المىىىنتمر الثىىىاني للوسىىىطي -
 .بتقديم ورقة عمل بعنوان الوسطية في ايسالم

-1المانيىىىىىا والتىىىىىي تمىىىىىت فىىىىىي الفتىىىىىرة مىىىىىن  –شىىىىارك فىىىىىي الحىىىىىوارات التىىىىىي تمىىىىىت فىىىىىي بىىىىىرلين  -
 .م   والتي كانت بعنوان الوسطية واالعتدال والحوار بين األديان12/4/3115

 :مشاركة في تاليف كتب -

فىىىىىىي تىىىىىىثلي  كتىىىىىىاب الثقافىىىىىىة ايسىىىىىىالمية الىىىىىىذي يىىىىىىدرس فىىىىىىي كليىىىىىىة  شىىىىىىارك -
 (كتاب محكم).الشريعة

شىىىارك فىىىي تىىىثلي  كتىىىاب نظىىىام األسىىىرة فىىىي ايسىىىالم الىىىذي يىىىدرس فىىىي كليىىىة  -
 (كتاب محكم ).الشريعة

 
ذاعية  :مشاركات تلفزيونية وا 

يقىىدم حلقىىات دينيىىة بشىىكل أسىىبوعي فىىي موضىىو  ايسىىالم والمجتمىىع فىىي إذاعىىة  جامعىىة 
 .ح الوطنيةالنجا

شارك فىي العديىد مىن اللقىاءات التلفزيونيىة فىي تلفزيىون فلسىطين وتلفزيونىات محليىة فىي 
 .عات دينية ومجتمعية و موض


