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 طارق عبد المنعم محمد خلف
 

 

 

 الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس   المسمى الوظيفي:

 أستاذ مشارك الرتبة األكاديمية:

 م5/12/1980 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردنية الجنسية:

 الجبيهة –عمان  العنوان:

 00962788184196 رقم الهاتف:

 t.khalaf@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن جرش األهلية 2003-2000 الشريعة بكالوريوس

 

 

 دكتوراهبرنامج ال

للحاصلين على 

 البكالوريوس

 األردن الجامعة األردنية 2009-2003 الفقه وأصوله –الشريعة 
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 التدريسية اتالخبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ مساعد سنة 11

جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة

كلية القانون/قسم 

الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية

دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

     

 محاضر سنة واحدة

الخوارزمي كلية 

 الدولية
 األردن 

     

     

     

 أخرى خبرات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل
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 والمؤلفات المنشورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 العدد المجلة العنوان
سنة 

 النشر

د.طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

االستفادة من الخاليا 

الجذعية الجنينية في 

 العالج والتجارب

مجلة دراسات 

)علوم الشريعة 

 والقانون( 

، 41المجلد 

 1عدد 
2014 

عبد المنعم د. طارق 

 محمد خلف

معرفة جنس الجنين 

واختياره في ضوء 

 الكتاب والسنة

مجلة البحوث 

والدراسات 

 الشرعية

، 4المجلد 

 358عدد

 

2015 

 

 

 

د. طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

الرؤية الشرعية 

والقانونية في 

 العمليات التجميلية

مجلة الشريعة 

 والقانون

 عدد خاص

مسابقة 

البحث 

 العلمي 

2016 

 

د. طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

زواج المسيار رؤية 

 فقهية

مجلة الدراسات 

اإلسالمية 

والبحوث 

 األكاديمية

، 12المجلد 

 82العدد
2017 

د. طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

معرفة جنس الخنثى 

وتصحيحه بين الفقه 

والطب في ضوء 

قانون المسؤولية 

 الطبية اإلماراتي

مجلة قطاع 

الشريعة 

 والقانون

 2018 العاشر

د. طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

أحكام التشريح 

البشري الجراحي 

والتقني في الفقه 

 اإلسالمي

المجلة العلمية 

لكلية الدراسات 

 اإلسالمية 

السادس 

 والثالثون
2019 

د. طارق عبد المنعم 

 محمد خلف

إجهاض األجنة في 

الحمل المتعدد في 

عملية التلقيح 

دراسة الصناعي 

 فقهية مقارنة

مجلة الدراسات 

اإلسالمية 

والبحوث 

 األكاديمية

السابع 

 والتسعون
2020 
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 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 د. طارق عبد المنعم خلف
االستفادة من الخاليا الجذعية 

 الجنينية في العالج والتجارب

المشاركة في أعمال المؤتمر 

الثالث لبحوث الرسائل 

 الجامعية 

 األردن
تشرين الثاني  29-30

2010 

 د. طارق عبد المنعم خلف
مفهوم التجّمل واأللفاظ ذات 

 الصلة

ندوة: ظاهرة التجّمل رؤية 

 شرعية
 11/2017 اإلمارات

     

     
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

د. طارق عبد المنعم محمد 

 خلف وآخرون
 2010 األولى مؤسسة إتقان الحضارة اإلسالمية

     

د. طارق عبد المنعم محمد 

 خلف

أحكام التدخل الطبي في 

النطف البشرية في الفقه 

 اإلسالمي

 2010 األولى دار النفائس

 

د. طارق عبد المنعم محمد 

 خلف وآخرون.

 اإلسالميةالثقافة 

جامعة 

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

الطبعة 

األولى 

 والثانية

2017 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جائحة كورونا  –عضو اللجنة العلمية والتنظيمية لندوة الرؤية الشرعية للجوائح واألوبئة  .1

 .2020/2021قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول أنموذجاً، 
العام الجامعي من جامعة اإلمارات،  ،قسم الشريعة عضو لجنة مساق الثقافة اإلسالمية، .2

 .2020/2021وحتى  2015/2016
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة المحاكمة الصوريّة،  .3

2020/2021. 
 .2020/2021قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة الندوات،  .4
جامعي قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام العضو لجنة البرامج والخطط،  .5

2020/2021. 
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي رئيس لجنة الملفات اإللكترونيّة،  .6

2020/2021. 
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول  عضو لجنة النظر في تظلمات الطلبة، .7

2019/2020. 
 2017/2018كلية القانون، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة االبتكار،  .8

 .2019/2020و 2018/2019و
 .2018/2019قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة المخرجات،  .9

كلية القانون، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة العيادة القانونيّة،  .10

2018/2019. 
مساق الثقافة ، عضو لجنة تعديل وسائل التقويم بما يتفق مع متطلبات التعليم األكاديمي .11

 .2018/2019اإلسالمية، قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي 

كلية   عضو اللجنة العلمية لـتحكيم أبحاث الطلبة في " مؤتمر البحوث الطالبية الثالث"، .12

 .2018/2019القانون، جامعة اإلمارات، الفصل الدراسي الثاني، 
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 .2017/2018 منسق السعادة على مستوى كلية القانون، .13
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة الخطة االستراتيجية،  .14

2017/2018. 
 .2017/2018قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة المخرجات،  .15
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، عضو اللجنة العلمية والتنظيمية لندوة إنسانية اإلسالم،  .16

 .2017/2018الثاني، الفصل 
بمتابعة ما يتعلق بالهوامش رئيس لجنة اإلخراج الفني لكتاب الثقافة اإلسالمية،  .17

وتوحيدها وترتيب المصادر والمراجع إضافة لوضع فهارس الموضوعات، العام 

 .2017/2018الجامعي 

قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي عضو لجنة المساقات اإللكترونية،  .18

2017/2018. 
قسم الشريعة، جامعة عضو لجنة منسقي الملفات اإللكترونية بحقل المساقات الشرعية،  .19

 .2017/2018اإلمارات، الفصل األول 
قسم اإلشراف العام على طباعة أسئلة االمتحان النهائي الموحد لمساق الثقافة اإلسالمية،  .20

 .2017/2018الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول 
قسم راف العام على طباعة أسئلة االمتحان النهائي الموحد لمساق الثقافة اإلسالمية، اإلش .21

 .2017/2018الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل الثاني 
عضو لجنة اإلشراف على االمتحان النهائي الموحد لمساق الثقافة اإلسالمية في قاعة  .22

 .2017/2018جامعة اإلمارات، الفصل الثاني الطالب، 
قسم إعداد وتنفيذ مسابقة المحكمة الصوريّة الثانية، في مجال التشريع اإلسالمي،  .23

 .2017/2018الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي 
كلية القانون، جامعة  عضو اللجنة التنظيمية لـ " مؤتمر البحوث الطالبية الثاني"، .24

 .2017/2018اإلمارات، العام الجامعي 
جامعة "، 2016للمعرض والملتقى السادس "الّصحة والغذاء واللياقة منسق كلية القانون  .25

 .2016/2017اإلمارات، الفصل األول 
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول،  عضو لجنة النظر في تظلمات الطلبة، .26

2016/2017. 
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قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول رئيس لجنة النظر في تظلمات الطلبة،  .27

2016/2017. 
 عضو لجنة اإلشراف على إجراءات االمتحان النهائي الموحد لمساق الثقافة اإلسالمية، .28

 .2016/2017قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول 
قسم رئيس لجنة وضع أسئلة االمتحان النهائي الموحد لمساق الثقافة اإلسالمية،  .29

 .2016/2017الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل الثاني 
، من حيث المتابعة عضو لجنة اإلشراف على االمتحان النهائي لمساق الثقافة اإلسالمية .30

وتوزيع أوراق االمتحان على المراقبين واإلجابة على أسئلة الطلبة، قسم الشريعة، 

 .2016/2017جامعة اإلمارات، الفصل الثاني 
 .2016/2017فصل الثاني ، قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العضو لجنة المخرجات .31
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل عضو اللجنة العلمية للمحكمة الصوريّة األولى،  .32

 .2016/2017الثاني 
وذلك تنفيذاً لفكرة الجامعة عضو لجنة إعداد المادة الفلمية المصّورة "فيديوهات"،  .33

 .2016/2017بتدريس مساق الثقافة اإلسالمية بنظام متمازج، الفصل األول 

التكليف من قبل قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية بالتواصل والمتابعة إلقامة دورة  .34

بالتعاون مع مركز جمعة الماجد الواقع في مدينة دبي، الفصل تحقيق المخطوطات، 

 .2016/2017الدراسي األول 
 " الحضانة بين متطلبات القضاء وضرورات عضو اللجنة العلمية والتنظيمية لندوة .35

 .2016/2017قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول المجتمع"، 
قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، عضو اللجنة العلمية والتنظيمية لندوة ظاهرة التجمل،  .36

 .2016/2017الفصل الثاني 
كلية القانون، جامعة  عضو اللجنة التنظيمية لـ " مؤتمر البحوث الطالبية األول"، .37

 .2016/2017اإلمارات، الفصل األول، 
قسم الشريعة، جامعة عضو لجنة اإلشراف على المطبوعات بندوة األنكحة المستحدثة،  .38

 .2014/2015اإلمارات، األول 
لجامعة اإلمارات عضو اللجنة العلمية في إعداد إمساكية شهر رمضان المبارك،  .39

 .2014/2015عة، الثاني العربية، بتكليف من قسم الشري
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 Iعضو لجنة تحويل مساق الفكر اإلسالمي إلى مساق إلكتروني تفاعلي بما يعرف بـ:" .40
Book"  بأن تتم عملية التدريس عن طريق جهاز اآلي باد، الفصل األول

 .، قسم الشريعة، جامعة اإلمارات2013/2014

، العام الجامعي لقسم الشريعة، جامعة اإلماراتعضو لجنة الخطة االستراتيجية  .41

2013/2014. 
قسم عضو لجنة اختيار المصادر والمراجع لموضوعات مساق الفكر اإلسالمي،  .42

 .2013/2014الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول 
عضو لجنة نتائج االستبانة المتعلقة بمساق الفكر اإلسالمي وتحليلها ووضع التوصيات  .43

 .2012/2013الفصل األول ، جامعة اإلمارات قسم الشريعة،المناسبة لتطوير المساق، 

، قسم الشريعة، عضو لجنة وضع أسئلة االمتحان النهائي الموحد لمساق الفكر اإلسالمي .44

 .2012/2013الفصل األول  جامعة اإلمارات،
الفصل األول ، قسم الشريعة، جامعة اإلماراترئيس لجنة بانوراما الحضارة اإلسالمية،  .45

2011/2012. 
 
 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

حضور ومشاركة في الورشة التدريبيّة بعنوان: "استراتيجيات التفكير في العملية التعليمية"،  .1

 .2012/2013قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل األول 

 قسم الشريعة، جامعة"، Black Boardالحضور والمشاركة في الورشة العلمية بعنوان: " .2

 .2012/2013اإلمارات، الفصل األول 

قسم الشريعة، جامعة حضور ورشة عمل بعنوان: "إعداد العروض التقديمية االحترافية"،  .3

 .2012/2013اإلمارات، الفصل الثاني 

الحضور والمشاركة في الورشة التدريبية بعنوان: "تقويم المخرجات التعليمية تطبيق على  .4

 .2013/2014ون العام، جامعة اإلمارات، الفصل األول قسم القانبرنامج البكالوريوس" 
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قطاع نائب شؤون الطلبة حضور الدورة التدريبية بعنوان: "بناء ثقافة التميّز المؤسسي"،  .5

 .2014 /2013والتسجيل، جامعة اإلمارات، الفصل األول 
ان: بعنو ، جامعة اإلمارات،الحضور والمشاركة في الورشة الخاصة بمخرجات قسم الشريعة .6

 .21/1/2014 "األساليب المعاصرة في كيفية التعامل مع المخرجات"،

وذلك لمدة أربعة أسابيع، تّم تقديمه "، دراسة مساق بعنوان: "االبتكار في العمل الحكومي .7

من قبل مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي، ويوفر هذا المساق منهجيّات عالمية وأدوات 

ثقافة االبتكار في القطاع الحكومي، وسن سياسات عامة مبتكرة تالئم علميّة لتمكين وترسيخ 

 .2016/2017تحديات القرن الواحد والعشرين التي تواجه الحكومات، الفصل األول 
الحضور والمشاركة في الدورة التدريبيّة المعنونة بـ :"استراتيجيات التدريس الحديثة في  .8

 .2017/2018اإلمارات، الفصل األول قسم الشريعة، جامعة العلوم الشرعيّة"، 

، مركز التميّز في التعليم MS Powerpoint in Teachingحضور ورشة عمل بعنوان  .9

 .2019والتعلم، جامعة اإلمارات، 

مركز التميّز في التعليم والتعلم، جامعة ، "Google Doce"حضور ورشة عمل بعنوان:  .10

 .2019اإلمارات، 

"، مركز التميّز في التعليم والتعلّم، "التقويم من أجل التعليمحضور ورشة عمل بعنوان:  .11

 .2018يناير  18و 17جامعة اإلمارات، 

"، مركز التميز للتعلم والتعليم، حضور ورشة عمل بعنوان: "التعلم النشط والتعلم التعاوني .12

 .2017مارس،  16جامعة اإلمارات، 

العالي في القرن الحادي  حضور ورشة عمل بعنوان: "الخصائص المميزة للتعليم .13

 .2017فبراير  9، مركز التميز للتعليم والتعلّم، والعشرين"

مركز التميّز في التعليم والتعلّم،  "Presentation Skillsحضور ورشة عمل بعنوان: " .14

 .2016نوفمبر،  17جامعة اإلمارات، 
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د. عز الدين بن والتي أعدها حضور الدورة التدريبية المعنونة بـ:"تحقيق المخطوطات"،  .15

 .27/4/2017-26زغيبة، جامعة اإلمارات، كلية القانون/قسم الشريعة، في الفترة ما بين 

 

 :رش عمل وفعاليات في مجال البحث العلميو

كلية القانون، جامعة اإلمارات، "خدمات مراجعة البحوث"، * حضور ورشة عمل بعنوان: 

5/2/2020. 

التقديمي عن المحرك القانوني قسطاس"، المبنى الهاللي، * حضور ورشة عمل بعنوان: "العرض 

 20/2/2020المكتبة، جامعة اإلمارات، 

 How publish research papers in high impact* حضور ورشة عمل بعنوان: "
journals”23/1/2020، قسم القانون الخاص، جامعة اإلمارات. 

المبنى الهاللي، ، Islamic info* حضور ورشة عمل بعنوان: "كيفية البحث في قاعدة البيانات 

 .19/9/2019جامعة اإلمارات، 

حضور ورشة عمل بعنوان: "أداة االستشهاد وإدارة عملية التوثيق في البحوث باستخدام برنامج * 

End Note " 5/9/2019 المراجع والتوثيق،والتي تهدف إلى إعداد البحوث العلمية، وإدارة ،

 المكتبة الرئيسية، جامعة اإلمارات.

التكليف من قبل قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية بالتواصل والمتابعة إلقامة دورة تحقيق * 

بالتعاون مع مركز جمعة الماجد الواقع في مدينة دبي، الفصل الدراسي األول المخطوطات، 

2016/2017. 

والتي أعدها د. عز الدين بن زغيبة، تدريبية المعنونة بـ:"تحقيق المخطوطات"، * حضور الدورة ال

 .27/4/2017-26جامعة اإلمارات، كلية القانون/قسم الشريعة، في الفترة ما بين 

ساعة  24في مركز جمعة الماجد بدبي، بواقع حضور الدورة التأهيلية في تحقيق المخطوطات، *

 .2015إبريل  9ى مارس إل 28في الفترة ما بين 

 



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

11-15 
 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والتي كانت تستهدف أعضاء هيئة المشاركة بتقديم ورشة عمل بعنوان: "التعليم عن بعد"،  .1

 .2019/2020التدريس في كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الفصل الثاني 

والتي كانت تستهدف م"، المشاركة بتقديم ورشة عمل بعنوان: "مهارات العرض والتقدي .2

 .2019/2020طلبة كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية، الفصل الثاني، 

قسم الشريعة، جامعة  عقد محاكمة صوريّة مصغّرة في مساق األحوال الشخصيّة "طالق"، .3

 .2017/2018اإلمارات، الفصل الثاني 
 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسالمية. الدراسات المعامالت، فقه معاصرة، فقهية قضايا الشخصية، األحوال

 

 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اللغة اإلنجليزية –اللغة العربية 

 
 

 

 أخرى نشاطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع مجموعة من  في تصوير محاضرات )فيديو( لمساق الثقافة اإلسالمية المشاركةالمساهمة :أوالً 

بالتعاون مع مركز التعليم والتعلم في ، في قسم الشريعة والدراسات اإلسالميةأعضاء هيئة التدريس 

، عبر موقع جامعة اإلمارات، العام edxاأللكترونية العالمية الجامعة، ونشرها على المنّصة 

 .2019/2020الجامعي 

اإلشراف على رحلتين علميتين لطلبة مساق الثقافة اإلسالمية إلى متحف الشارقة للحضارة  :ثانياً 

 .2016/2017قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي اإلسالمية، 

قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، العام الجامعي منسق مساق "مدخل الفقه اإلسالمي"،  ثالثاً:

 .2021/ 2020و 2019/2020و  2018/2019و 2017/2018
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 والتي تدّرس لطلبة كلية التربية مساق قضايا فقهية معاصرة المساهمة في بعض موضوعات :رابعاً 

بنشرها، بعد تكليف من رئيس قسم الشريعة، وهي ، وذلك بتدريسهم أبحاث قمت )جامعة اإلمارات(

 كما يأتي:

 .2020/2021والفصل األول  2018/2019، الفصل األول األول: زواج المسيار رؤية فقهية

االستفادة من الخاليا الجذعية الجنينية في العالج والتجارب وبيان حكمها الثاني: 

 .2020/2021والفصل األول  2018/2019الشرعي".

 .2021/ 2020الثالث: أحكام التشريح البشري الجراحي والتقني في الفقه اإلسالمي الفصل األول 

 الرابع: إجهاض األجنة في الحمل المتعدد في عملية التلقيح الصناعي، دراسة فقهية مقارنة، الفصل

 .2020/2021األول 

لمؤلفه د. علي  كتاب محّكم،وهو ، مراجعة علمية لكتاب "مدخل الفقه اإلسالمي ومصادره" :خامساً 
المؤلف ذكر ذلك الجنيدي، وذلك بدراسة الكتاب وإبداء المالحظات عليه لتحسينه وتجويده، وقد 

 .2018/2019جامعة اإلمارات ، قسم الدراسات اإلسالمية، في مقدمة كتابه، 

 
وذلك  دراسة بعض توصيفات المساقات الشرعية في قسم الشريعة / جامعة اإلمارات، سادساً:

 ، ومساق2018/2019 بإعدادها وصياغتها ومراجعتها، كمساق مدخل الفقه اإلسالمي ومصادره

ومساق القواعد األصولية والفقهية ، 2020/2021ومساق فقه المعامالت قضايا فقهية معاصرة، 

 .2017/2018في الشريعة اإلسالمية لطلبة الدكتوراه في القانون

 
والذي يدرس اآلن في قسم الشريعة/ كلية ه بقسميه األول والثاني، تحكيم كتاب أصول الفق سابعاً:

القانون، جامعة اإلمارات، والذي هو من تأليف أ.د. حسن المرزوقي، ود. حمزة حماد، قسم 

 .2017/2018الشريعة، جامعة اإلمارات، الفصل الثاني 

المساقات الشرعية إعداد وجمع الموضوعات وكتابتها على شكل مذكرات لتدريسها في  ثامناً:

 لتدريسها لطلبة كلية التربية )جامعة اإلمارات( بتوجيه من رئيس القسم مثل:
 .2021/ 2020مساق فقه المعامالت الفصل األول  مذكرة -

 .2021 /2020مذكرة مساق قضايا فقهية معاصرة الفصل األول  -
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وذلك من خالل إعداد فيديو يحتوي على كل مساقات كلية  تسهيل ترميز الملفات اإللكترونية، تاسعاً:

ومن ثّم إرساله لجميع )جامعة اإلمارات( ، -العام والخاص والشريعة –القانون بأقسامه الثالثة 

 .2016/2017أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الفصل الدراسي الثاني 
الفاعلة، وتقييم الطلبة بناء على  إعداد االمتحانات الدراسية المناسبة وتطوير األدوات :عاشراً 

 الضوابط المحددة من مجلس الكلية.

قمت بااللتزام بإعداد االمتحانات الدراسية المناسبة في المساقات التي قمت بتدريسها، مع تنفيذ  حيث

الضوابط المحّددة من مجلس الكليّة في تقييم الطلبة، وذلك من خالل مراعاة مستوياتهم المختلفة في 

 ة الصفيّة، وتنوع طرق األسئلة بما يتفق مع مخرجات المساقات.القاع

إضافة لمشاركتي في اإلمتحان النهائي الموّحد لمساق الثقافة اإلسالمية لجميع الشعب، حيث كان يبلغ 

طالب وطالبة، وتتمثل مشاركتي بإعداد أسئلة اإلختبار،  1700أعداد الطلبة في بعض الفصول 

االمتحان واإلجابة على أسئلة الطلبة، إضافة لإلشراف المباشر على  واإلشراف على بعض قاعات

 .طباعة أوراق االختبار، والتي كانت تتم عادة في مطبعة جامعة اإلمارات

 اإلسهام في تقديم النصح واإلرشاد األكاديمي في األنشطة المتعلقة بخدمات الجامعة. :حادي عشر

اء هيئة التدريس في كلية القانون جامعة إعداد فيديوهات شرح توضيحية مبّسطة ألعض .1

اإلمارات، لكيفية التعليم عن بعد من خالل استخدام برنامج البالك بورد، وكذلك آلية إعداد 

، جامعة اإلمارات، Lock Down Browserاالمتحانات، مع ربطه ببرنامج 

2019/2020. 

منذ وذلك من خالل تقديم اإلرشاد األكاديمي في كل فصل دراسي قمت بتدريسه  .2

 ، جامعة اإلمارات.2021وحتى  2015/2016

ومن ثّم ،  Degree Workإعداد فيديوهات شرح توضيحيّة مبّسطة لصفحة التسجيل  .3

، إرسالها لجميع أعضاء هيئة التدريس لتسهيل عملية اإلرشاد األكاديمي في كلية القانون

 .2016/2017العام الجامعي  جامعة اإلمارات،

 صاحب مقترحات نفذت في كلية القانون وفي قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، منها: ثاني عشر:
  إقامة مؤتمر طالبي في كلية القانون، جامعة اإلمارات، وقد تبنت الكلية هذا المقترح وتم

في  :"مؤتمر البحوث الطالبية"،بعنوان بالفعل إقامة المؤتمر في كل عام من ذلك الحين

 .2021، حتى 1/11/2016
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  اقتراح عنوان ندوة قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القانون، والموسومة

، 22/11/2016حيث تبنى القسم هذا العنوان، وتم إقامة هذه الندوة بتاريخ  الحضانة"،بـ:"

 بات القضاء وضرورات المجتمع"."الحضانة بين متطلحيث كانت الندوة بعنوان: 
 حيث تبنى قسم الشريعة عمل رحلة علمية إلى متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية ،– 

 .2016/2017هذا المقترح، وتّم تنفيذه من بداية العام الدراسي  -جامعة اإلمارات
 العمليات التجميليةاقتراح عنوان ندوة قسم الشريعة، جامعة اإلمارات، الموسومة بـ": ،"

حيث تبنى قسم الشريعة هذا العنوان، وأقيمت الندوة في الفصل األول من العام الدراسي 

 "ظاهرة التجّمل رؤية شرعية".، بعنوان: 2018/2019

 

 مساهمات في الندوات والبرامج اإلعالمية خارج الجامعة.ثالث عشر: 

الشرعية وبعض  ، للحديث عن بعض المواضيع الطبيةمتم استضافتي بإذاعة القرآن الكري

 .2009األردن،  –اإلعجازات العلمية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عمان 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، على مستوى األقسام 2021-2020فائز بجائزة الكلية للتميز في التدريس للعام الجامعي أوالً: 

)قسم القانون العام وقسم القانون الخاص وقسم الشريعة جامعة اإلمارات -العلمية في كلية القانون

 والدراسات اإلسالمية(.

بـ :" أحكام التدخل الطبي نشر أطروحتي الدكتوراه المعنونة بدعم ة الثقافة األردنية قامت وزارثانياً: 

 .2010النطف البشرية في الفقه اإلسالمي، في 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان
 

 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أ.د. محمد طالفحة، عميد كلية الشريعة، جامعة اليرموك.
 أ.د. غازي أبو عرابي، عميد كلية الحقوق في الجامعة األردنية سابقاً.

 أ.د. عارف حسونة، عضو هيئة تدريس، كلية الشريعة، الجامعة األردنية.
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