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جامعة عجمان –أستاذ الفقه املشارك في كلية القانون   

  

 

  

  تقدير امتياز(م2013، جامعة الوصل، -تخصص الفقه اإلسالمي –دكتوراه في الشريعة اإلسالمية( ،. 

  م، )تقدير امتياز(.2006، جامعة الوصل، - اإلسالميتخصص الفقه  –ماجستير في الشريعة اإلسالمية 

  ،م، )تقدير امتياز(.2001معهد رأس الخيمة اإلسالمي، بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية 

   

 

  

  الفقه املقارن. 

 القضايا الطبية املعاصرة من منظور فقهي. 

 قانون األحوال الشخصية. 

  

 

  

 ( اقع اإللكترونية بحث مقبول للنشر في مجلة الشريعة  :( "حكمها وآثارها من منظور فقهي"-نشر املعلومات الطبية الخاطئة على املو

 .م2022-4-7جامعة اإلمارات بتاريخ  –والقانون 

 ( معه في الفقه اإلسالميالتظلم الجامعي من نتائج االمتحانات مفهومه ومشروعيته وآلية التعامل بحث) :  مقبول للنشر في مجلة الشريعة

 .م2021-4-24جامعة اإلمارات بتاريخ  –والقانون 

 ( االشتراك املالي بين الزوجين حقيقته وتكييفه وحكمه الشرعيبحث:)  في مجلة إدارة وبحوث الفتاوى  منشور ،Vol.24No.2(2021): 

Special Edition ،4-5-2021.م 

 ( حقيقتها وتكييفها وحكمها الشرعي  -االفتراضية العمالت بحث-:)  الحقوق والعلوم اإلنسانية،  في مجلة منشورVolume 14, Numéro 1, 

Pages 109-132. 

 ( أحكامه وآثاره الفقهية  –الحج بال تصريح بحث-  )م.2021، يوليو جامعة اإلمارات –شريعة والقانون : منشور في مجلة ال 

 الرتبة األكاديمية

 املؤهالت    

 مجال/ ات البحث

 )اخر خمسة أعوام(املنشورات العلمية 



 

 ( دراسة فقهية من منظور طبي  –دخل العالجي أو التجميلي للمخطوبة عن الخاطب أحكام إخفاء التبحث- : )  منشور في مجلة الشريعة والقانون

 م.2021جامعة اإلمارات، يناير –

 Microblading Technique, a Jurisprudential Study of the Fatwas of the Internet) ):  منشور في مجلةPalArchs Journal of 

Archaeology of Egypt/Egyptology ،2-11- 2020.م 

 )م.2020منشور في عام  :كتاب )الوجيز في تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره 

 ( م بشأن الوقف2018( لسنة 5دراسة فقهية مقارنة بقانون اتحادي رقم ) -أحكام التصرف في ريع الوقف بالنظر إلى شرط الواقف بحث-: ) 

 م.2019كلية اإلمام مالك بدبي،  –منشور في مجلة املعيار 

 )م.2019الرافدين للحقوق،  مجلة منشور في :بحث )الخلوة الصحيحة وأثرها في أحكام الزواج والطالق 

 )م.2018منشور في جامعة األزهر بأسيوط  : بحث )التحايل في عدة ذات القروء 

 م.2018منشور في مجلة العلوم القانونية  :ون العقوبات اإلماراتي(بحث )جريمة السحر بين الفقه اإلسالمي وقان 

  ورقة عمل )أحكام تقنية الرحم الصناعي في ضوء مقاصد الشريعة(: منشورة في وقائع  املؤتمر الدولي األول للقضايا املعاصرة ومقاصد

 م.2018الشريعة،جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه اإلسالمية العاملية،ماليزيا، 

 

 

  

 تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره 

 األحوال الشخصية للمسلمين 

 فقه ملواريث والوصايا والوقف 

 النظام الجزائي اإلسالمي 

 أصول الفقه   

 

  

 :اإلشراف على الرسائل العلمية 

 م.2019 -نوقشت في يوليوللطالب مشعل خليل،  ( :غير اإلسالميالفرقة الزوجية أمام القضاء ) .1

 م.2017مايو  23دور البصمة الوراثية في إثبات النسب(: للطالبة نوف عمر الدوخي، نوقشت في ) .2

 م.2016-6-19)عذر االستفزاز الناتج عن التلبس بالزنا بين القانون والشريعة(: للطالبة هيفاء الوقيان، نوقشت في  .3

 

 الرسائل العلمية: مناقشة 

)سلطة القاض ي في تقدير الضرر الناش ئ عن الشقاق بين الزوجين في ضوء قانون األحوال الشخصية االتحادي وتعديالته(: للطالب  .1

 م.2022يوليو  4علي محمد حمدان راشد الشحي، نوقشت في 

ا للقانون االتحادي رقم ) .2
ً
: للطالب: مبين ليث غسان الشوا، (-مقارنةدراسة -بشأن الوقف  2018ة لسن 5شروط الواقف وفق

 م.2020سبتمبر  24نوقشت في 

 م.2019 -يوليو-4، نوقشت في: للطالب علي محمد الفرازي -دراسة مقارنة  –التعسف في الطالق في الفقه والقانون  .3

 – 17سالم الحبس ي، نوقشت في: للطالب عثمان (املقاصد الشرعية املتعلقة بفقه األسرة وتطبيقاتها في قانون األحوال الشخصية) .4

 م.2019 -يناير

 املقررات التي تم تدريسها )اخر خمسة أعوام(

 الخبرات العملية



 

 م.2018 -مايو-15، نوقشت فيهند الهاجري  للطالبة (:استئجار األرحام بين اإلباحة والتجريم) .5

 م.2016 -مايو-30للطالب أحمد وحيد الخباز، نوقشت في : (أحكام الطالق الرجعي في الفقه والقانون ) .6

 م.2016-فبراير-14الكعبي، نوقشت في مريم للطالبة  (:التفريق القضائي للضرر ) .7

 

 : محكم في اللجان العلمية في املؤتمرات 

-28الهيئة العاملية األمريكية لالختراع والتنمية واالستثمارـ، : املؤتمر الدولي الثامن )مستقبل العلوم في زمن العوملة في رؤى املتخصصين(  .1

 م.2022يناير//29

برنامج تابع  –املركز األكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي  :العلمي ودوره في خدمة املجتمع(  املؤتمر العلمي الدولي الثاني )البحث .2

 م.2021ابريل//11-9ملؤسسة"معتمد لألحداث العلمية" ، ماليزيا،

برنامج تابع  –املركز األكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي  :املؤتمر العلمي الدولي األول )البحث العلمي ودوره في خدمة املجتمع( .3

 .م29/8/2020-28ماليزيا،  –ملؤسسة"معتمد لألحداث العلمية" 

 

 :محكم في املجالت العلمية 

 .جامعة عجمان–" .............." لنشره في مجلة العلوم القانونية ينتحكيم بحث .1

 الرافدين للحقوق تحكيم بحث " ............" لنشره في مجلة  .2

 

 :التحكيم في املسابقات العلمية 

 " املقدم لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، الدورة )....(، مجال الدراسات الشرعية والقانونية.......تحكيم بحث "  .1

  

 

  

  م.2023-2022رئيس لجنة املناهج: من العام 

  م.2023-2022عضو مجلس كلية القانون: من العام 

  :م.2022-2021عضو لجنة الجداول الدراسية 

  م.2022-2021منسق برنامج البكالوريوس: الفصل األول 

  11-18عضو لجنة اعداد ملف اعتماد برنامج املاجستير )املعيار الثامن(: تم التكليف بموجب اجتماع القسم الرابع الذي انعقد في-

 م.2020-3-25وتم  تسليم الجزء املطلوب في  2019

  م.2020-2019عضو لجنة الجداول الدراسية واالمتحانات: العام الدراس ي 

  م.2020-2019وحتى نهاية العام الدراس ي  2019-12-23عضو لجنة الفعالية املؤسسية: منذ 

  م.2020-2019عضو لجنة األنشطة الطالبية: العام الدراس ي 

  م2019-2018عضو لجنة التدريب امليداني: العام الدراس ي. 

  م.2018-2017وحتى نهاية العام الدراس ي  9عضو لجنة الجداول: بدًءا من شهر 

  م.2019م  وحتى نهاية 2016-9-1عضو لجنة شؤون الطلبة والفعاليات: بدًءا من تاريخ 

  م.2016م إلى نهاية شهر ديسمبر 2016-8-30مسؤول ملف معادلة املساقات: بدًءا من تاريخ 

  2016-2015العام عضو مجلس كلية القانون: من. 

  م.2016-2015م وحتى نهاية الفصل الدراس ي الثاني من العام 2015-11-10عضو اللجنة االمتحانية: بدًءا من تاريخ 

 أعمال اللجان



 

 )م، 2016-2015م وحتى نهاية الفصل الدراس ي الثاني من العام 2015-4-26بدًءا من تاريح : عضو لجنة الجودة )الفعالية املؤسساتية

 م.2018-2017وحتى نهاية العام الدراس ي  9ثم بدًءا من شهر 

 

 

  

  

   

   

 

  

  

   

   

 

 التقديرات والجوائز

 مساهمات وإنجازات أخرى 

 


