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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  البيانات الشخصية

 

م الصّلحين االســـــــم   أد. عبد المجيد محمود السّلا

 01/10/1955 -السلط  تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 الفقه وأصوله القسم 

 

    المؤهالت الدراسية

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 

 1990 جامعة أم القرى الفقه وأصوله اهدكتور 

 1986 جامعة أم القرى الفقه وأصوله ماجستير 

 1982 جامعة أم القرى الفقه وأصوله بكالوريوس 

 1978 وزارة التربية والتعليم/األردن أدبي الثانوية العامة 

     

 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 الشريعة التخصص العام 

 لفقه وأصولها التخصص الدقيق 

 دراسات الصيرفة اإلسّلمية واإلقتصاد اإلسّلمي مـجاالت االهتمام 

 الفقه المقارن

 المعامّلت المالية المعاصرة

 الدراسات القضائية والقانونية
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 

 دراسة مقارنة –لعبادات مفردات المذهب المالكي في ا 

 يعدا المذهب المالكي من أشهر المذاهب المتبوعة في العالم اإلسّلمي وقد جاءت هذه األطروحة لدراسة  

 المسائل التي انفرد بها المذهب المالكي في المشهور والمعتمد فيه عن المذاهب الثّلثة األخرى في المعتمد فيها 

 دلة ومناقشتها مع بيان الراجح في كل مسألة.وبيان أسباب اإلنفراد وعرض األ 

  

   

  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 1993 -1991 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان محاضر متفرغ 

  2000 -1993 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان أستاذ مساعد 

  2005 -2000 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان كأستاذ مشار 

 2017 -2005 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان أستاذ 

    

 

  األعمال اإلدارية واللجان 

 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 2006 -2004 عميد كلية الشريعة 

 2004- 2003 عةنائب عميد كلية الشري 

 2003 - 2002 رئيس قسم الفقه وأصوله 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 

 2017/جامعة آل البيت /أثر الكفارات في تحقيق المقاصد الشرعية أد.عبد المجيد الصّلحين   

 2016جامعة آل البيت/ /الحاجة ومعاييرها المؤثرة في الزكاة حينأد.عبد المجيد الصّل 

 2015جامعةالقاهرة//التجديد في الفقه اإلسّلمي مفهومه، مجاالته، ضوابطه أد.عبد المجيد الصّلحين 

-Governance in the Islamic Financial Institutions, Al أد.عبد المجيد الصّلحين 

Azhar University, 2014 

 ,Renovation in the Islamic jurisprudence concept contrals أد.عبد المجيد الصّلحين 

Pensee Journal,2014 and scopes 

 -الجامعة اإلسّلمية/الفروق الفقهية: مفهومها، تأصيلها، وشروطها أد.عبد المجيد الصّلحين 

 2013/ماليزيا

 The Role of Shari’a Fatwa and Supervisory Board in the أد.عبد المجيد الصّلحين 

Islamic Bank, international journal of acadmic 

research,2013 

 international journal of acadmic research, American أد.عبد المجيد الصّلحين 

journal of scientific research- USA,2012 

 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

/جامعة  ، اإلسّلم والبيئةالمؤتمر الدولي 

منستر بالتعاون مع الوكالة األلمانية 

 للتعاون الدولي

 محاضر 2016ألمانيا /مونستر /

، العلوم الشرعية الموتمر الدولي الثاني 

جامعة عمار  /واإلقّلع الحضاري

 ليجيالث

 محاضر 2015الجزائر /

المؤتمر الدولي الثاني للخدمات المالية  

 أكاديمية الدراسات العليا /اإلسّلمية

 محاضر 2009ليبيا /

جامعة  /مؤتمر األسواق المالية اإلسّلمية 

 اإلمارات

 محاضر 2007دبي/ 

 

  الدورات التدريبية
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 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 

 التاريخ

الجامعة – مركز االستشارات والخدمات والدراسات  عداد للتوفل"دورة " اإل 

 األردنية

2007 

مركز االستشارات والخدمات   دورة " محادثة متقدمة في اللغة االنجليزية" 

 الجامعة األردنية -والدراسات

2006 

الجامعة  -دورة " اإلدارة العليا" مركز االستشارات والخدمات والدراسات 

 األردنية

2005 

 -دورة في " إدارة الموارد البشرية " مركز االستشارات والخدمات والدراسات 

 الجامعة األردنية

2004 

" التخطيط االستراتيجي للقيادات العليا" مركز االستشارات والخدمات  دورة 

 الجامعة األردنية-والدراسات

2003 

 

 

  األنشطة التدريسية

 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

 ✓  نظرية الظروف الطارئة 

 ✓  صيغ االستثمار االسّلمية المعاصرة 

 ✓  المعاهدات في الفقه اإلسّلمي 

 ✓  قضايا اجتهادية معاصرة في الزكاة 

 ✓  الشركة في الفقه اإلسّلمية 

 ✓  النظام المالي في اإلسّلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنيةالع

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 

 التاريخ

 2017-2013 األردن -رابطة علماء األردن / عمان 

 2007-2005 األردن –شركة البركة للتأمين التكافلي / عمان  

 2006- 2004 مجلس اإلفتاء األردني 

 2006- 2004 األردن-د /عمان مجلس الوعظ واإلرشا 

 

 

 

 


