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 07/11/2022التاريخ 
 
 

  كفاح عبد القادر أحمد الصوري 
 

 الشخصية المعلومات
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 هيئة تدريس عضو  المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 م1969 /10 /25 -  عمان -األردن  ها:تاريخ الوالدة ومكان

 ةأردني الجنسية:

 شارع علي سيدو الكردي – عبدون الشمالي –عمان العنوان:

 0790732972 رقم الهاتف:

   kefahAlsouri@yahoo.com:  البريد اإللكتروني

 

 العلمية المؤهالت
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن الجامعة االردنية 2004-1999 فلسفة الفقه وأصوله دكتوراه 

 األردن  األردنيةالجامعة  1995-1992 الفقه وأصوله ماجستير

 األردن األردنيةالجامعة  1992-1989 الفقه والتشريع بكالوريوس
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تكنولوجيا المعلومات في  الدبلوم

 التربية
 األردن الجامعة األردنية     2010-2011
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 التدريسية اتالخبر 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة االكاديمية الرتبة مدة العمل

17-9-
2018- 
2020 

 األردن الشريعة قسم  /القانون كلية  ربيةعجامعة عمان ال ستاذ مساعدا

2020-

2023 
 جامعة عمان العربية استاذ مساعد

قسم الشريعة  كلية الشريعة /

 والدراسات االسالمية 

رئيس قسم الشريعة والدراسات 

-2021اإلسالمية للعام الجامعي 

2022 

 األردن

 
 أخرى  خبرات

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 األردن كلية االميرة ثروت جامعة البلقاء التطبيقية محاضر متفرغ 1997-2005

 
هيئة عضو 

 تدريس 
 االردن كلية الشريعة جامعة عمان العربية

 

 – 23/6/2018للفترة 

1/9/2018 

محاضر غير 

 متفرغ
 االردن كلية الشريعة جامعة عمان العربية
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 مشرفة تربوية 2007-2018
 /وزارة التربية والتعليم

 التعليم الحكومي

قسم االشراف والتدريب 

 والتأهيل التربوي
 األردن

2016-2017 
معلم تربية 

 إسالمية

التربية والتعليم وزارة 

 التعليم الخاص /

 
 االردن منارة العلم الثانوية

 
 

 والمؤلفات المنشورات
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 
 

 األبحاث المنشورة

# 
 المؤلفون 

 سنة النشر العدد المجلة العنوان )بالترتيب( 

1- 1. Abdallah 
Barakat 
2. Hussein 

Samhan 
3.  Kefah 

AlSouri 

Implementation of 
AAOIFI Standard 
NO:35 by Saudi 
Islamic Bank: 
Opportunities and 
Challenges 

JOURNAL OF 
Accounting & 
Economics 

 May 27 , 
مقبول  2022
 للنشر

 د. مشعل الجراح. -2
  .د. كفاح الصوري 

 عبابنة.د. احمد 
 

Methods of 
implementing civil 
judicial decisions, a 
study about Jordanian 
law and Islamic Sharia 

Turkish Online 
Journal of 
Qualitative Inquiry  

12 2021 

 Provisions Of د. كفاح الصوري  -3
Administrative 
Grievance Against 
Disciplinary Decisions 

  

Palarch’s Journal 
of Archaeology Of 
Egypt 

7 2021 
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ة ابتسام د.  -4

 الصالح 

كفاح د. 

 د. الصوري 

 حنان الظاهر

مفهوم ونطاق العدالة 
ألحداث في ضوء لالتصالحية 

ردنية والشريعة األالتشريعات 
  اإلسالمية

The world Islamic 
Science and 
Education 
University 

7 0202 

تحليل القيم اإلسالمية في   د. كفاح الصوري  -5
كتب اللغة العربية للمرحلة 

 األردنالثانوية في 

مجلة الجامعة االسالمية 
 للدراسات النفسية والتربوية

 مجلد
4 

0202 

 د.احمد عبابنه -6
 د.كفاح الصوري 
 د.مشعل الجراح

" فقه القضاء" في قصص 
عليهما -داود وسليمان 

 في القرآن -السالم

 علوم ،دراساتمجلة 
 والقانون، الشريعة

 )الجامعة األردنية( 

  47مجلد 
 3عدد 

-189الصفحات 
203 

2020 ، 
 ،دراسات

 الشريعة علوم
 والقانون،

 ، 47 المجّلد
 3 عدد

 د.كفاح الصوري  -7
 

أثر اهتمام الشريعة 

اإلسالمية والقانون 

الدولي اإلنساني في 

حقوق الالجئين )دراسة 

 مقارنة( 

 

 –بحث مقبول للنشر 
 جامعة عمان العربية 

 

28 2020 

 د.كفاح الصوري  -8
 د. ابتسام الصالح

 

Chastisement 
Between Islamic 
Sharia and Jordanian 
Penal Code  

Journal of Law 
Policy and 
Globalization 

المجلد الخامس 
 عشر/ العدد الثاني

2019 
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 د.كفاح الصوري  -9
 د. فايزة سعادة

 

اتجاهات الباحثين وأعضاء 
هيئة التدريس حول المصادر 
الرقمية ومعوقات استخدامها 

نظر الباحثين في من وجهة 
 قيد النشر –األردن 

 

 قيد النشر مجلة جامعة عمان العربية
 

2021 

 
 

  المؤتمرات      

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 التاريخ المدينة\البلد المؤتمر العنوان

 د. بالل أبو قدوم

 د. مراد شكيب

 د. كفاح الصوري

التدابير الشرعية 

لألسرة وأثرها في 

حفظ األمن 

 المجتمعي

 المؤتمر العلمي الدولي الُمحكم

 

االتجاهات المعاصرة في تحقيق 

األمن المجتمعي في ضوء 

 المقاصد الشرعية والتربوية

Contemporary Tends in 
Achieving Societal Security in 
Light of Legal and 

Educational Purposes 

 2022\5\15-14 عمان \األردن

د. فايزة  –د. كفاح الصوري 

 سعادة

اتجاهات الباحثين  

وأعضاء هيئة 

التدريس حول 

المصادر الرقمية 

ومعوقات استخدامها 

من وجهة نظر 

 الباحثين في األردن

 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعمادة 

 –البحث العلمي والدراسات العليا 

 جامعة عمان العربية

 .2021حزيران  6-5 األردن

التحكيم  أهمية الصوري  كفاح د.

اإلسالمي في دعم 

 تصاد اإلسالمي االق
 

الملتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين 

 .2018أكتوبر  -15 األردن –والخبراء في الصناعة المالية 

 اإلرشاد األسري الصوري  كفاح د.

 
المؤتمر االتحاد العالمي لإلرشاد األسري في 

 تركيا/اسطنبول 
ـ 14/4/2016

18/4/2016  

المشاركة في ورشة عمل في  الصوري  كفاح د.

ماليزيا بالتعاون مع المنظمة 

 2010 2013 للعالمات ا )الحماية القانونية
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 -العربية للتنمية اإلدارية 

 جامعة الدول  العربية(
لتجارية وشهادات المنشأ والتحكيم في 

 منازعاتها
 الكتب

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان )بالترتيب( المؤلفون 
 دليل الصوري  كفاح د.

استراتيجيات 

التدريس 

 الحديثة 

-  

 2018 األولى والتعليم التربية وزارة

  د. – رشاد عرفات
 – عليوة عزيزة

 وآخرون  الصوري  كفاح د. 

ة كتاب التربي

اإلسالمية 

للصف الثاني 

 يالثانو

 إدارة \والتعليم التربية وزارة

 \المدرسية والكتب المناهج
 الوطنية المكتبة

 2018\2017 األولى

 حمزة د. – الصوري  كفاح د.

 وآخرون 
التفسير 

وعلوم 

 \القرآن

الصف الثاني 

 عشر 

 وإدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1438\2017 األولى

كتاب  - وآخرون  الصوري  كفاح د.

الحديث 

النبوي 

الشريف 

والسيرة 

النبوية 

للصف الثاني 

 الثانوي

 إدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1438\2017 األولى

كتاب فقه  - وآخرون  الصوري  كفاح د.

المعامالت 

للصف الثاني 

الثانوي 

)فرع العلوم 

 الشرعية(

 

 وإدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1438\2017 األولى

كتاب النظم  - خرون آو  الصوري  كفاح د.

اإلسالمية 

 وفقه الدعوة

للصف الثاني 

الثانوي 

 وإدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1438\2017 األولى
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)فرع العلوم 

 الشرعية(

 
 محمد د. – السكر فايزة د.

 الصوري  كفاح د. – مغاربة
كتاب التربية 

اإلسالمية للصف   

التاسع األساسي 

/وزارة  2015لعام 

 التعليمالتربية و

 وإدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1437\2016 األولى

 د. -ياسين رشاد عرفات

 وآخرون  الصوري  كفاح
كتاب التربية اإلسالمية 

للصف   العاشر 

 األساسي
 وإدارة والتعليم التربية وزارة

 المدرسية والكتب المناهج
 1438\2017 األولى

 العربية/تأليف مناهج اللغة  

 SAVE THE منظمة الصف السابع
CHELDREN 

 2015 األولى

أحكام رأس المال في  الصوري  كفاح د.

الشركات دراسة  ال

 مقارنة
 2010 األولى الفكر دار

التغرير  الصوري  كفاح د.

وأثره 

في 

 العقود 

 

 2007 األولى الفكر دار

 
 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 األردن علماء رابطة
 األردن علماء منتدى
 الثقافي مبادرون ملتقى

 
 

  الجامعة في اللجان عضوية
 

 العام

 الدراسي
 مستوى على اللجان

 الجامعة
 الكلية مستوى على اللجان

2022\ 
2023 

 الجودة ضمان مجلس
 العلمي البحث مجلس

 الدراسية الخطط لجنة

 الدراسية الخطط لجنة
 الثقافية اللجنة
 الطلبة تأديب لجنة
 الجودة ضمان لجنة
 العلمي البحث لجنة
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 االمتحانات لجنة
 االستراتيجي التخطيط لجنة

 

2019\2
020 

 الكفاءة امتحان لجنة في عضو

 الرقابة وحدة -  الجامعية

 . والتدقيق

  – الجامعية الكفاءة لجنة : من كل لجنة ئيسر
 .االمتحانات لجنة

 

 تأديب -االلكتروني الموقع من: كل عضوية

 –العلمي البحث – االلكتروني التعليم – الطلبة
 المواد معادلة – التعليمية البرامج فاعلية قياس

 المخاطر. إدارة – الطلبة شؤون –

2020\2
021 

 الطلبة تأديب  لجنة :في عضو

 - الجامعية  الكفاءة امتحان
 إعداد - والتدقيق الرقابة وحدة

 الخطة تنفيذ ومتابعة

 .االستراتيجية
  

 

 – الدراسية الخطط لجنة عضوية
 – الطلبة تأديب -االلكتروني الموقع
 – العلمي البحث – االلكتروني التعليم

 البرامج فاعلية قياس – العليا الدراسات

 شؤون – المواد معادلة – التعليمية

 اللجنة – المخاطر إدارة – الطلبة

 الثقافية

2021\ 

2022 

 البحث مجلس في عضو

  العلمي
  الجودة ضمان مجلس  

 الخطة تنفيذ ومتابعة إعداد

 االستراتيجية
   الجامعية الكفاءة امتحان 

   الثقافية اللجنة  
  الطلبة تأديب 
  المكتبة 
 األوبئة. 

 والدراسات الشريعة قسم رئيس

 اإلسالمية
 

 الكفاءة - المكتبة من: كل لجنة رئيس

 التخطيط - الجودة ضمان - الجامعية

  االمتحانات – الثقافية – االستراتيجي

 الخطط – الترقية لجنة عضوية 

 تأديب -االلكتروني الموقع – الدراسية

 البحث – االلكتروني التعليم – الطلبة

 قياس – العليا الدراسات – العلمي

 معادلة – التعليمية البرامج فاعلية

 إدارة – الطلبة شؤون – المواد

 المخاطر

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 والبرامج الدورات

 الجامعة. وتعليمات أنظمة ـ
 التدريس في الحديثة التقنيات استخدام

 المستمر التحسين ودورة المساق ملف اعداد
 المحكمة العلمية المجالت في النشر
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 األكاديمي المشرف ودور الجامعية الرسائل على األكاديمي االشراف
 التعليم في واالفتراضي المعزز الواقع تقنيات استخدام

 األكاديمية والتصنيفات الدولية االعتمادات
 المستدامة والتنمية المجتمعية الشراكات

 التقييم وأدوات االمتحانات واعداد التعلم مخرجات تقييم
 الخاصة األردنية للجامعات المكتبية الخدمات
 التعلم لنوع تبعا الدراسية المساقات واعداد تصميم

 االلكترونية االمتحانات وإعداد االلكتروني التعليم نظام على المساقات إدارة
 البحثية بالمواقع التدريسية الهيئة أعضاء بيانات تحديث
 البرامج ومراجعة ودراسة األكاديمية البرامج استحداث أسس

 األكاديمي اإلرشاد وأهمية الدراسي الجدول واعداد وتطورها الدراسية الخطط
 االستراتيجي التخطيط

 تدريبية. ساعة (120) الساعات عدد شهور ثالثة لمدة ثروت األميرة كلية / ICDL دورة

 تدريبية. ساعة (24) بواقع والتعليم التربية الوظيفي/وزارة اإلحالل دورة

 تدريبية ساعة 15 بواقع السكانية القضايا مجال في والتدريب تنميةلل الدولي كفاءة معهد/ مدربين تدريب دورة

 المحيط. مركز / الكمبيوتر في شاملة دورة
                                                                                                          االستشارات مركز األردنية الجامعة وبالغة/ وصرفا نحوا العربية اللغة مهارات دورة

 تدريبية. ساعة (60) الساعات عدد الفنية، والخدمات والدراسات

 تدريبية. ساعة (120) الساعات عدد MODERN LANGUAGE CENTER - االنجليزية اللغة في دورات -

 شهور. ثالثة لمدة الثانوية للمرحلة اإلسالمية الثقافة منهاج في دورة
 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األمريكية/ كونيتيكت وجامعة األردنية الجامعة مع بالتعاون العبدهللا رانيا الملكة أكاديمية المتقدمة/ القيادة برنامج

2018 

 .2018 العالمي/ النساء ملتقى بالمالزمة/ والتعلم القيادة دورة

 والتعليم. التربية وزارة مع بالتعاون اللوثري االتحاد والوسطية/ والتطرف العنف نبذ دورة
 اإلبداعي. والتفكير الناقد التفكير دورة

 تدريبية. ساعة 160 بمعدل (SDDP) القيادة دورة

 ردن.األ في السوريين للطلبة التعليم جودة على للحفاظ الطوارىء حاالت في )الدعم التدريبي البرنامج في دورة
 الملكة وأكاديمية والتعليم التربية وزارة مع بالتعاون والثقافة)اليونسكو( والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة إعداد

 تدريبية. ساعة 30 بمعدل المعلمين لتدريب رانيا

 تدريبية ساعة (160) الساعات عدد والتعليم التربية وزارة INTEL/ دورة

 
 البحثية االهتمامات

 الفقه. أصول في البحث
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 المعاصرة. المالية المعامالت في البحث
 والعقوبات الشخصية األحوال
 اإلسالمي االقتصاد

 والقانون األخرى الشريعة بعلوم فقهال ربط
 اللغات

 العربية اللغة
 االنجليزية اللغة

  :أخرى نشاطات
 .للبحوث العربية عمان جامعة مجلة في ابحاث محكم
 الزيتونة جامعة في أبحاث محكم
 والتعليم. التربية وزارة في تربوية خبيرة
 العربية. عمان جامعة في الجامعية الرسائل مناقشات في جودة مراقب
 المحلي. المجتمع مؤسسات لدى محاضر المجتمعية والشراكة التطوعي العمل
 وأم خلدا مركز السابع عمان فرع الكريم القرآن على المحافظة جمعية مع بالتعاون الفقه دروس من سلسلة تقديم

 القرآني. السماق
 الكريم، القرآن على المحافظة جمعية مع فقهية مواد تدريس
 اليوتيوب. على رمضانية فقهية مسائل

 
 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 دراسة والشريعة القانون بين الموت مرض في المالية التصرفات حجية ماجستير رسالة شمط أبو بشرى ةالطالب

 مقارنة
 مقارنة دراسة األردني القانون في الخطبة عن العدول حكم في التعسف ماجستير رسالة الخصاونة هبة الطالبة

 اإلسالمية بالشريعة
 الخاص الدولي القانون في الزوجية المنازعات على التطبيق الواجب القانون بعنوان ماجستير رسالة القرعان عمار 

 اإلسالمية بالشريعة مقارنة
 
 

 المعرفون

 097805777    األردنية الجامعة   داوود هايل د. أ.

 0781054377     األردنية الجامعة    الصيفي عبدهللا  .د أ.

 0799717407   والتعليم التربية وزارة                                      سعادة فايزة د.      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 


