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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  
 
 الدكتور أمجد علي محمد سعادة 
 1974\8\4عمان  

 الشريعة 

 أصول الدين 

 
    

 
 
 2009 الجامعة األردنية يالقضاء الشرع الدكتوراه 
 2001 الجامعة األردنية القضاء الشرعي ماجستير 
 2002 الجامعة األردنية التجويد والقراءات القرءانية دبلوم مهني دراسات عليا 
 1998 الجامعة األردنية اإلدارة المدرسية دبلوم مهني دراسات عليا 
 1997 الجامعة األردنية الفقه والتشريع بكالوريوس 
 

  
 
 ، القراءات القرءانية والتجويدومناهج التدريس  الفقه اإلسالمي، التربية االسالمية 
 القضاء الشرعي والسياسة الشرعية 

القيم  القضاء الشرعي، الفقه اإلسالمي، السياسة الشرعية، التربية االسالمية، 
 واالخالق، القراءات القرانية، تجويد القرءان، تقنيات التعليم.
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 "نظرية المسؤولية القضائية في التشريعة االسالمي دراسة تأصيلية في الفقه اإلسالمي والسياسة الشرعية" 
هذه النظرية أحد المرتكزات األساسية للقضاء اإلسالمي ؛ فكرا ، ونظاما، و واقعا تطبيقيا ، والمتمثل تناولت 

بالنظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي، التي تعد أنموذجا لمدى تطور الفكر التشريعي 
وقد أتت هذه الدراسة التأصيلية  اإلسالمي، السيما في حفظ حقوق اإلنسان وكينونته على الوجه األمثل،

التحليلية لعرض هذه النظرية في ظل احتدام الصراع الحضاري بين األمم في ميدان الفكر القانوني والقضائي، 
فكان لزاما أن تُقدم  نظرية المسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي، ليتجلى من خاللها صالحية الشريعة 

 وخاصة في هذا الزمان.للتطبيق في كل زمان ومكان ، 
والمسؤولية باعتبارها فكرة عامه في التشريع اإلسالمي، تنتظم تطبيقات عده،ولها ابعادها الخاصة الرحبة ، بيد 
أن المسؤولية القضائية تعد النظرية العامة التي لها أصولها، ولها آثارها، وآفاقها ،كل ذلك إذا ما تحققت 

 مقوماتها؛  شروطا وأركانا .
مسائل المسؤولية في جتهد واضع النظرية " الدكتور أمجد علي سعادة"  من خالل دراسته لمباحث و وقد ا

؛ للعمل على إثبات هذه النظرية ببيان مصادرها، والشروط الواجب تحققها فيها، ومن ثم تناولها اطروحة علمية
لمسؤول عنه ،كل ذلك من خالل بيان بدراسة تحليلية لألركان الممثلة: بالمسؤول، والسائل، والمسؤول أمامه، وا

ماهيتها، وما يتصل بها من مسائل يتحدد من خاللها طبيعة الحق وأصوله، وصوال إلى بيان اآلثار المترتبة 
على اكتمال المسؤولية القضائية، والتي تلحق طرفي المسؤولية القضائية: السائل، والمسؤول ،سواء كان ذلك 

و بالتعويض والضمان، أم برد االعتبار والجزاء ،وقد يجمع القاضي أكثر من بالحكم باالختصاص و اإللزام، أ
 أثر عند التطبيق الفعلي للمسؤولية القضائية .

وتوصلت هذه األطروحة إلى إثبات أن المسؤولية في القضاء اإلسالمي لها أصولها ومقوماتها ،ويترتب عليها 
ان " النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع آثارها .بشرح دقيق وبحث عميق ، طبع في كتاب بعنو 

، كما قدم الباحث صياغة متكاملة للنظرية العامة 2010االسالمي " صدر عن دار الثقافة في االردن 
  للمسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي، مثلت خاتمة لهذه األطروحة ومختصرا لمحتوى هذه النظرية

 

 
   

 

 
 حتى تاريخه 2014\4\7 الجامعة األردنية –كلية الشريعة  ( أ ) استاذ مساعد 
 2014\4\6-2011\3\28 الجامعة األردنية –كلية الشريعة  (ب مساعد )استاذ  

 2011\3\27 -2009\2\26 الجامعة األردنية –كلية الشريعة  دكتوراه محاضر متفرغ 

 2009\2\25-2006\2\5 الجامعة األردنية –لية الشريعة ك تفرغ ماجستيرممحاضر  

 2006-2002 موزارة التربية والتعلي مدرس تربية اسالمية 
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اعداد المواصفات الفنية الخاصة بتجهيز مختبري التالوة  1
 والتخريج في كلية الشريعة 

 2007\8\15 مقرر
 2009\9\30 عضو لجنة التوجيه والرعاية 2

 2011\8\15 مقرر عمادة شؤون الطلبة –ان الكريم لجنة مسابقة القر  3

 2013\9\17 عضو لجنة مبنى كلية الشريعة الجديد 4

 2013\9\17 عضو لجنة مسابقات كلية الشريعة 5

المسؤول  المسؤول عن اخبار الكلية على موقع الجامعة 6
 االعالمي

28\11\2013 

المسؤول  ية المسؤول عن اخبار الكلية واالنشطة على موقع الكل 7
 االعالمي

13\11\2013 

 2013\9\8 عضو ابراهيم زيد الكيالني –االعداد لتجهيز مختبرات التالوة  8

 2014\9\18 مقرر لجنة مسابقات كلية الشريعة 9

 2014\9\21 عضو لجنة اإلعالم والتوجيه 10

 2014\10\20 عضو تجهيز مختبري سماحة د ابراهيم الكيالني للتالوة 11

 2014\3\6 منسق  نسق مواد التالوة والحفظم 12

 2015\9\21 عضو لجنة مسابقات كلية الشريعة 13

 2015\3\25 عضو لجان االنتخابات الطالبية 14

 2016\9\19 عضو لجنة مسابقات كلية الشريعة 15

 2016\3\23 عضو لجنة الطلبة الوافدين 16

 2016\2\8 مقرر سيرلجنة تسميع القران الكريم لطلبة دكتوراه التف 17

 2017\9\20 عضو لجنة االعالم والتوجيه  18

 207\10\1 مقرر لجنة مسابقات كلية الشريعة 19

 2017\10\17 عضو لجنة خطة إدارة المخاطر 20

لجنة تدقيق الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس اصول  21
 الدين

 12018\4\1 عضو
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 د. أمجد علي محمد سعادة

نحو دراسة الصوتيات العربية من 

خالل جهود االمام مكي بن ابي طالب 

 القيسي في كتاب الرعاية نموذجا

 2011سنة  7عدد ) منشور(
جامعة  –ماليزيا 

 لعلوم االسالميةا
 نقطة واحدة

 د. أمجد علي محمد سعادة
واثرها في ترسيم  أقضية النبي 

 مالمح شخصية القاضي المسلم
 ) منشور(

دراسات الشريعة 
 40والقانون مجلد 

 2013 1ملحق 

الجامعة  –االردن 
 االردنية

 نقطتان

 د. أمجد علي محمد سعادة
االجتهاد القضائي في فقه اإلمام 

 رحمه هللاالشافعي 
 ) منشور(

المجلة االردنية في 
الدراسات االسالمية 

 2013 1عدد 9مجلد 

جامعة  –األردن 
 آل البيت

 نقطتان

 د. أمجد علي محمد سعادة
الدعاوى الشرعية والمدنية المتعلقة 

 بالوقف
 ) منشور(

مجلة الشريعة 
والدراسات االسالمية 

 - 31سنة  107عدد
2016 

جامعة  –الكويت 
 الكويت

 قطة واحدةن

 د. أمجد علي محمد سعادة

المدارسة التطبيقية : انموذجا 

) مقبول  معاصرا لتدريس السيرة النبوية

 للنشر(

Islamic 
Quarterly 

 –برطانيا 
Scopus 

ISSN:0021-
1842 

 نقطتان

 
 

 

 د. أمجد علي محمد سعادة
النظرية العامة للمسؤولية القضائية في 

 التشريع االسالمي 

أطروحة 
 الدكتوراه

 االردن دار الثقافة 2010

 د. أمجد علي محمد سعادة
خطوات على  –التالوة العملية للمبتدئين 

 طريق تعليم القرآن الكريم

كتاب منهجي 
 جامعي

2010 
دار 

 اءاتفض
 االردن

 االردن المؤلف 2012 كتاب متن عقيدة أهل السعادة د. أمجد علي محمد سعادة

 االردن المؤلف 2012 كتاب أنس القلوب باهلل عالم الغيوب د. أمجد علي محمد سعادة

د. أمجد علي محمد سعادة 
 وآخرون

 1سلسلة فرسان القيم 
سلسلة 

 قصصية 
2015 

مركز 
التطوير 
االكاديمي 

 يموالقي

 االردن

د. أمجد علي محمد سعادة 
 وآخرون

 2سلسلة فرسان القيم 
سلسلة 

 قصصية 
 االردن 2016

د. أمجد علي محمد سعادة 
 وآخرون

 3سلسلة فرسان القيم 
سلسلة 

 قصصية 
 االردن 2016

د. أمجد علي محمد سعادة 
 وآخرون

إدماج القيم في المؤسسات التربوية من خالل 

 المنهاج والبرامج

ب اعمال كتا
 مؤتمر

2017 
المركز 

 الدولي للقيم
 االردن

د. أمجد علي محمد سعادة 
 وآخرون 

 إضاءات في الثقافة االسالمية
كتاب منهجي 

 جامعي
 االردن دار الخليج 2018
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1 

مؤتمر إدماج القيم في المؤسسات التربوية من 
المركز  – خالل االنشطة والبرامج المصاحبة
 الدولي للقيم وتطوير برامج التعليم

 تركيا –اسطنبول 
4-5\8\2017 

 رئيس المؤتمر

2 
مؤتمر إدماج القيم في المؤسسات التربوية من 

المركز  – خالل االنشطة والبرامج المصاحبة
 قيم وتطوير برامج التعليمالدولي لل

-4تركيا ، –اسطنبول 
5\8\2017 

نظرية التكامل القيمي :مقدم بحث 
 ومنظومة القيم التطبيقية

 

3 

مؤتمر البيئة والمياه من منظور الشريعة 
الجامعة االردنية والوكالة االلمانية  –اإلسالمية 

 للتعاون الدولي وجامعة مونستر
 

-23الجامعة األردنية  –عمان 
24\4\2017 

تعزيز االتجاهات االيجابية مقدم بحث:
لالطفال نحو البيئة من خالل برنامج 

 فرسان القيم
 

4 

فهم الحديث النبوي في ضوء الملتقى العلمي "
جمعية الحديث الشريف  – "المقاصد الشرعية

 كلية الشريعة في جامعة آل البيت و

شريعة ورقة عمل بعنوان مقاصد ال 22/3/2016 االردن -المفرق
 وعالقتها باالدلة الشرعية

5 
الملتقى العلمي الدولي حول تجديد الخطاب 

 مؤسسة الظفيري –الديني في الواقع المعاصر 
 

 -تركيا 
26/10/2016 

اثر التقنين في واقع الدول  -ورقة عمل 
 الحديثة

 

6 
جامعة  – مؤتمر المنهج النبوي في تعزيز القيم

 الشريف العلوم التطبيقية وجمعية الحديث
 عمان

27/10/2015 
 

عضو اللجنة التحضيرة والعلمية والناطق 
 االعالمي باسم المؤتمر

7 
جامعة  – مؤتمر المنهج النبوي في تعزيز القيم

 العلوم التطبيقية وجمعية الحديث الشريف
 عمان

27/10/2015 
 

 بحث مقومات نظرية التكامل القيمي

8 
الدعوة  الثاني لرابطةاألول والمؤتمر العالمي 

 االلكترونية 
 اسطنبول

2014 ،2015 
 المشاركة بالحوارات والدورات التدريبية

9 
 مؤتمر القيم الحضارية المجتمعية المشتركة 

 نقابة المهندسين االردنيين -
  -عمان 

05/08/2015 
 

ورقة عمل حول بناء منظومة القيم 
 المجتمعية

 دريس القران الكريمورشة عمل اساليب ت 2014\9\7\29 وزارة االوقاف 10

11 
 الواقع والمأمول -مؤتمر نهضة االمة 

 الجمعية االردنية للثقافة المجتمعية
 عمان

02/05/2015 
 

مقترب نهضوي لتعزيز نحو  -ورقة عمل
 القيم 

 
12 

مشاركة في مؤتمر )علماء الشريعة ودورهم في 
 نهضة االردن وبناءه(

 عمان 
14/04/2015 

 

 قاشيةالمشاركة في الجلسة الن

13 
مؤتمر األسرة المسلمة في ظل المتغيرات 

المعهد العالمي للفكر االسالمي  –المعاصرة 
 والجامعة االردنية ووزارة التنيمة االجتماعية

 عمان
20/04/2013 

 

رشيد كهوس د. تحكيم وتعقيب على بحث 
لمسؤوليات االسرية في الرؤية ابعنوان ) 

 االسالمية ومدونة االسرة (

14 
 نصرة المظلومين في بورما  مؤتمر

الهيئة العالمية  –رابطة العالم االسالمي 
 للمحامين

 تركيا
03/10/2012 

 

تقديم بحث حول معاناة اٌقلية الروهنجيا في 
 ميانمار

15 

مؤتمر االسالموفوبيا و استشراف المستقبل من 
 الواقع الى المأمول

 اسطنبول
21-23-\4\2018 

 عضو لجنة علمية للمؤتمر
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1 
، 3D Studioدورات حاسوب متعددة) انترنت، 

HTML) 
 –نادي الحاسوب واالنترنت  ساعة 40دورات تدريبة 

 الجامعة االردنية
6\6\1998 

2 
جميعة الكشافة والمرشدات  دورة تدريبية دورة مساعد قائد وحدة كشفية

 االردنية
4\9\1998 

3 
الجامعة  –مركز االستشارات  ساعة 40دورة تدريبية  المستوى المتقدم –المحادثة باللغة االنجليزية 

 االردنية
24\8\2000 

4 
 –مؤسسة اليونسكو الدولية  دورة تدريبية  ICDLرخصة القيادة الدولية للحاسوب 

 القاهرة
11\6\2004 

5 
وزارة التربية والتعليم االردنية  ساعة 80دورة تدريبية  ة " انتل" التعليم للمستقبلدور

 ومؤسسة انتل العالمية
10\8\2006 

6 
الجامعة  –مركز االستشارات  ساعة 70دورة تدريبية  االعداد المتحان التوفل

 االردنية
22\5\2008 

7 
الجامعة  –مركز االستشارات  ساعة 45دورة تدريبية  SPSSالتحليل االحصائي بواسطة 

 االردنية
3\4\2008 

8 
الجامعة  –مركز االستشارات  ساعة 20دورة تدريبية  التحكيم وقواعده المحلي والدولي

 االردنية
11\2\2009 

ترشيح من عميد  –حول التعليم االلكتروني  9
 الكلية

 –عمادة البحث العلمي والجودة  ورشة عمل
 الجامعة االردنية

9\2012 

 –جامعة العلوم التطبيقية  دورة تدريبية تخطيط وادارة الفعاليات والمؤتمرات الدولية 10
االردن و مجموعة الرواد 

 الدولية

29\8\2015 

تطبيق القيم والمثل االسالمية في مدارس  11
 ماليزيا برنامج اولو االلباب –امتياز 

 –جامعة العلوم التطبيقية  ورشة عمل
يث االردن و جمعية الحد

 الشريف

28\10\2015 

 -المركز الوطني العداد القادة   ساعات 6دورة تدريبية  القيادة المتميزة  12
 االردن

20\4\2016 

13 
مركز  - تقييم الطلبة بغير االختبارات )تقييم االداء(

 الجامعة االردنية -االعتماد وضمان الجودة
مركز االعتماد وضمان الجودة  دورة تدريبية

 االردنية الجامعة –
09/03/2017 

 

14 
تطوير مهارات ادارة المشاريع التعليمية والتسويق 

 والتعليم الحديث
مركز االعتماد وضمان الجودة  ساعات 3دورة تدريبة 

 الجامعة االردنية –
26\10\2017 

15 
الجودة  مركز االعتماد وضمان ساعات 3دورة تدريبة  كتابة وادارة المشاريع االوروبية )إراسموس بلس( 

 الجامعة االردنية –
19\11\2017 
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   (99التالوة االستدراكية ) 
   1التالوة والحفظ  
   2التالوة والحفظ  
   3التالوة والحفظ  
   الثقافة االسالمية 
   القضايا الفقهية المعاصرة 
   نصوص دعوية في الكتاب والسنة 
   الرسم القرآني 
   2تطبيق القراءات القرانية   
   3تطبيق القراءات القرانية  

 
  

 

 تاريخه -2012 عضوا رابطة علماء االردن 1
 تاريخه - 2008 مستشارا بوابة بادر العالمية  2
 تاريخه– 2014 مؤسسا ومديرا صندوق رسالة للتعليم 3
 تاريخه – 2014 عضوا جمعية إنتاج الخيرية 4
 يخهتار  - 2016 عضو استشاري منتدى المركز الدولي للقيم وتطوير برامج التعليم  5

 
   

 
 

المركز الرابع  –جائزة المشاريع الطالبية  
 / االشراف المساعد على البحث

كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا 
 الجامعة االردنية –المعلومات 

2006 

 GoExcellence - Canada  2015\12\15 كندا -المركز الكندي العالمي 
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" 
 

 2006\8\27 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة  اتمام اعمال انشاء مختبر التالوة  1
شراف المشترك على مشروع تخرج طلبة من كلية التعاون في اال 2

 الملك عبد هللا الثاني للتكنولوجيا
رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية 

الجامعة  –كلية الملك عبد هللا الثاني  –
 االردنية

16\9\2007 

" النظرية العامة للمسؤولية القضائية في إهداء نسخة من كتابي  3
 لجامعة لمكتبة ا التشريع االسالمي"

نائب الرئيس لشؤون الكليات والمعاهد 
 االنسانية القائم باعمال مدير المكتبة

21\1\2010 

تقديم دروس وندوات مجانية في مسجد الجامعة االردنية خالل شهر  4
 رمضان

 –مدير المركز الثقافي االسالمي 
 الجامعة االردنية

21\8\2011 

 2012\3\2 رئيس الجامعة االردنية تحقيقا لالنتماء للجامعةتدريس مواد في الجامعة دون مقابل مادي  5
لمكتبة  " متن عقيدة أهل السعادة"إهداء ثالث نسخ من كتابي  6

 الجامعة 
 2012\3\29 مدير مكتبة الجامعة االردنية

 2012\5\21 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة  2012الجهود المبذولة النجاح اليوم العلمي لكلية الشريعة  7
تدريس مواد عوضا عن إحدى الزميالت طيلة غيابها بسبب مرض  8

 2012في الفصل الثاني 
كلية الشريعة  –رئيس قسم اصول الدين 

 الجامعة االردنية –
24\5\2012 

 2012\7\5 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة  تدريس مواد في الجامعة دون مقابل مادي  9
 2012\12\31 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة  جان االنتخابات الطالبيةالمشاركة في ل 10
الجهود المبذولة في تطوير إداء وتدريس مواد التالوة في كلية  11

 الشريعة
 2015\1\4 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة 

 2015\5\14 امعة االردنيةالج –عميد كلية الشريعة  جهود التحضير واالعداد النتخابات الطالبية 12
تفعيل مختبر سماحة الشيخ ابراهيم الكيالني لتعليم التالوة والتجويد  13

 داخل كلية الشريعة 
 2015\12\13 الجامعة االردنية –عميد كلية الشريعة 

مكتب  –لعالمي للفكر االسالمي المعهد ا التقويم العلمي البحاث وتحكيمها والتعقيب عليها في مؤتمر دولي 14
 االردن

20\4\2013 

اعطاء دورة تدريبية في اساليب تدريس القران الكريم لموظفي وزراة  15
 االوقاف

وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات 
 االردن –االسالمية 

27\5\2014 

 2014\5\29 االردن –إذاعة حياة اف ام  اعطاء محاضرة لموظفي إذاعة حياة اف ام االردنية 16
على المشاركة في االعداد لمؤتمر علماء الشريعة ودورهم في نهضة  17

 االردن
 2015\4\15 االردن –رابطة علماء االردن 

 -جمعية المحافظة على القرآن الكريم تقديم خدمات متعددة في تعليم القرآن الكريم 18
 االردن

- 
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 –أكاديمية ومدارس االحتراف الدولية  مة حول القيم المؤسسيةتقديم دورة تدريبية مجانية لقسم االدارة العا 19
 االردن -عمان 

19\3\2016 

تقديم محاضرات ودورات تدريبية مجانية للمعلمين حول منظومة  20
 القيم ودورها في بناء القائد التربوي

 –الزرقاء  –رياض ومدارس النهضة 
 االردن

4\2\2017 

    
 

 
 

حلقة بواقع  30تقديم برنامج إذاعي عبر إذاعة الجامعة األردنية من  1
 حلقة واحدة يوميا في شهر رمضان بعنوان" ولعلكم تتقون"

 2010 مجتمع األردنيالمجتمع الجامعي وال

تحصيل تبرع خارجي لتأسيس العادة تاهيل مختبر لتعليم القرآن  2
 الكريم في كلية الشريعة 

الجامعة االردنية –كلية الشريعة   2011 

 2014 الجامعة األردنية –عمادة شؤون الطلبة  تقديم دورات علمية لطلبة الجامعة  3
ع المحلي من خالل تقديم دورات علمية لطلبة الجامعة وللمجتم 4

 المركز الثقافي االسالمي
 2011 الجامعة االردنية –المركز الثقافي االسالمي 

تجهيز المواصفات الفنية والتقنية لتجهيز مختبرات التالوة بتبرع من  5
 البنك االسالمي 

 2013 الجامعة االردنية –كلية الشريعة 

ات التعليمية لمدرسي تقديم دورات تدريبية حول مهارات ادارة المختبر  6
 التالوة في كلية الشريعة 

 2015 الجامعة االردنية -كلية الشريعة 

االشراف على عدة أفرقة طالبية داخل الجامعة منها فريق اللؤلؤ  7
والمرجان لتعليم القران الكريم للطلبة الجامعة، وفريق العصى 

 البيضاء لمساعدة الطلبة المكفوفين

 2016 طالب الجامعة االردنية

 2018 طالب الجامعة االردنية حملة " أسمو بأخالقي" لتعزيز القيم واالخالق لدى طلبة الجامعة  8
 2012 طالب الجامعة االردنية  محاضرة حول " الزواج العرفي " من خالل عمادة شؤون الطلبة 9

 2011 دنية طالب الجامعة االر  دورة المتون العلمية من خالل المركز الثقافي االسالمي 10

تقديم الفتاوى واالستشارات والمواضيع العلمية واالجتماعية والشرعية  11
 من خالل الموقع الخاص 

saadeh.com-www.dr 

دولة 190زائر من  1,580,000اكثر من 
 لمفي العا

2009- 
 تاريخه

 صفحات فيس بوك شخصية وللفتاوى 12

https://www.facebook.com/Dr.Saadeh 

https://www.facebook.com/amjsaadeh 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007

19567803 

 - 2010 متابع 10.000اكثرة من 
 تاريخه

 2007 االردن –مديرية أوقاف العاصمة  خطيب ومدرس في وزارة االوقاف 13

http://www.dr-saadeh.com/
https://www.facebook.com/Dr.Saadeh
https://www.facebook.com/amjsaadeh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000719567803
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000719567803
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 2011 جامعة مؤتة –عة كلية الشري جامعة مؤتة –انشاء مختبر لتعليم القران الكريم  14
 االردن -جمعية المحافظة على القرآن الكريم محاضرات وندوات ودروس عامة  15

 االردن -جمعية الصالحين 
2006- 
 تاريخه

الالجئون السورييون في المناطق الحدودية  المشاركة في حمالت اغاثة لالجئين السوريين 16
 االردن –ومخيم الزعتري 

2013 

دا 17 رة صندوق رسالة للتعليم ، لتقديم دعم مادي لمساعدة انشاء وا 
 الطلبة الفقراء في رسوم الدراسة

 - 2014 طالب الجامعة األردينة والجامعات االخرى
 تاريخه

 2016 جمعية الحديث الشريف واحياء التراث تحكيم مسابقة األثر للمشاريع القيمية 18
ئيس اللجنة االعالمية المشاركة في اللجنة التحضيرية والعلمية ور  19

 لمؤتمر المنهج النبوي في تعزيز القيم
جميعة الحديث الشريف واحياء التراث 

 والحضور من مختلف الدول
2015 

 –المشاركة باسم االردن في مؤتمر دبي الدولي لالغاثة والتطوير  20
 ديهاد

-2011 تمثيل االردن في المؤتمر الدولي 
2016 

 –مقاطع فيديو  –قراءة سورة الفاتحة  انتاج شرح مصور لتصحيح 21
 منشورة على موقعي الشخصي وعلى اليوتيوب

 مشاهدة 100.000اكثر من 
تم توزيعها  CDقرص مدمج  1000قرابة 
 مجانا

2015 – 
 تاريخه

 -تطوعي –مستشار تربوي على "موقع المستشار"  22
http://www.almostshar.com/Consultant_Desc.php?

Consultant_Id=268&Cat_Id=3 

 استفاد من االستشارات المقدمة من قبلي قرابة 
 متصفح لالنترنت 180.000

2008 - 
 تاريخه

 

http://www.almostshar.com/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=268&Cat_Id=3
http://www.almostshar.com/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=268&Cat_Id=3

