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 الخبرة العلمية

1987-1987 
    .عمان-إلسالمية وتخصص التربية اإلسالمية في كلية المجتمع العربيمدرس الثقافة ا -

1989-1992 
 .مدرس التربية اإلسالمية في الثقافة العسكرية بدولة اإلمارات العربية  -

1994 - 
 مدرس الفقه وأصوله )برتبة مدرس ثم أستاذ مساعد( في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة األردنية. -

 
 
 
 

 ميةالخبرة اإلعال

 
 مقدم برنامج )متن وسند(، قناة المجد الفضائية على مدى اثنتي عشرة حلقة، بواقع ساعة واحدة للحلقة على الهواء مباشرة. -

 معد ومقدم برنامج ثمرات الصيام على قناة بغداد الفضائية. -

اعتين للحلقة الواحدة على معد ومقدم برنامج) مجالس الذكر( على قناة نورمينا الفضائية على مدى عشر حلقات بواقع س -

 الهواء مباشرة.

 حلقة بواقع ساعة للحلقة. ةمعد ومقدم برنامج في رحاب عالم على قناة دليل الفضائية على مدى أربع عشر -

 استضافات متفرقة في التلفزيون األردني.  -

 حلقات مسجلة في فضائية الفجر تحت عنوان )في ظالل آية(. -

 األردنية المحلية لدورة برامجية. fmفي إذاعة حياةمعد ومقدم برنامج )فقه الدين(  -

 معد ومقدم برنامج )أحكام الدين( في إذاعة حياة لدورة برامجية. -

 معد ومقدم برنامج) شرعنا حياة( في إذاعة حياة لدورتين برامجيتين. -
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   المشاركات العلمية واألدبية

 
 عضو الهيئة اإلدارية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم األردنية لعدة دورات. -

 طين في الخارج.سعضو هيئة علماء فل -

 عضو لجنة اإلعجاز القرآني في جمعية المحافظة. -

 عمان.-عضو هيئة عامة في جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية -

 عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي، مكتب األردن. -

 

  المنجزات األدبية

 
 مؤلف كتاب تفسير المراغي دراسة منهجية -

 مشارك في تأليف مجموعة من الكتب المدرسية المنهجية. -

 لي ديوان شعر مخطوط. -

 لي عدد من المقاالت المنشورة في المجالت والصحف المحلية األردنية. -

 

  العمل العام

 
إلسالمي إلى داغستان والشيشان للمشاركة في مخيم م من قبل الندوة العالمية للشباب ا1992أوفدت صيف  -

 دعوي هناك.

ممارس في مجال العمل الخيري على صعيد تدريس طلبة الجامعات الفقراء وجمع الصدقات والزكاة في  -

 .المجتمع المحلي

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية والمهارات األخرى

 
 لتفسري وعلوم القرآن .م، ختصص ا1999الدكتوراه : جامعة القرآن الكرمي )السودان(  -
 م ، ختصص التفسري وعلوم القرآن . 1990املاجستري :اجلامعة األردنية  -
 ، كلية الشريعة)الفقه وأصوله(.1985البكالوريوس: اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  -

 

 الشهادات العلمية 

             اللغات                                 جيد يف اللغتني العربية واإلجنليزية

احلاسوبمهارات                     قادر على التعامل مع برامج أفس ووندز  

 جماز يف قراءة القرآن يف رواية حفص عن عاصم
 1983أخطب اجلمعة منذ عام 

 مهارات أخرى    

  

 


