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مكان وتاريخ الوالدة :
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الشهادات العلمية :

 دكتوراة في العقيدة اإلسالمية /جامعة اإلمام محمد بن سععود اإلسعالمية– الريعاالسعودية عام  4691م

.

 ماجستير في العقيدة اإلسالمية /جامعة اإلمام محمد بن سععود اإلسعالمية– الريعاالسعودية عام  4695م .

 -بكالوريوس الشريعة -جامعة القرويين – فاس-المغرب عام 4656م .

-

/

شهادة في التالوة والتجويد من وزارة األوقاف  4657 /م .

الدورات :

 دورة في اللغة اإلنجليزية/المركز الثقافي البريطاني3554/م. -دورة في اللغة االنجليزية  /مركز اإلستشارات " الجامعة األردنية4666/م.

الوظائف الرسمية :

 سفير المملكة األردنية الهاشمية في إيران 3553-3554م. رئيس ديوان الخدمة المدنية 3554-3555م.. وزير التنمية اإلدارية ووزير الدولة للشؤون البرلمانية3555-4669م. -نائب في البرلمان في المجلس الثاني عشر 4665-4662م.

/

العمل التعليمي :

 أستاذ  /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 3545 -أستاذ  /جامعة الزرقاء الخاصة 3556

 أستاذ مشارك في جامعة الزرقاء الخاصة 3554 أستاذ مساعد في الجامعة األردنية 4662-4696م. -أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود بالريا

4696-4691 /م.

 -مدرس /الكلية الجامعية المتوسطة4693-4695/م

 -معلم  /مدرسة صالح الدين  /الزرقاء  4655 /م .

المؤتمرات :

 رئيس مؤتمر الخطابة األول  /كلية الشريعة /الجامعة األردنية4663/م . مؤتمر " اإلسالم والديموقراطية"  /الجزائر3555/م/مشارك بورقة علمية. مؤتمر "التجديد"  /كلية الشريعة  /جامعة اليرموك3554/م. رئيس المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة  /األردن4666/م. مؤتمر "إدارة الجودة"  /باريس3555/م /ممثل األردن. مؤتمر البرلماني اإلسالمي /السنغال  /عضو الوفد األردني. مؤتمر " قضايا مالية معاصرة من منظور إسالمي "  /جامعة الزرقاء3551 /م/مشارك

 مؤتمر " المعارضة السياسية في الوطن العربي"  /المغرب  /3555/مشاركبورقة.

 مؤتمر " اإلرهاب "  /االردن  /امانة عمان 3556 /م /مشارك بورقة" دور التعليمفي مكافحة اإلرهاب".

 مؤتمر اإلسالم وقضايا العصر "  /األردن 3553 /م /مشارك بورقة.-

 -ورشة العمل اإلقليمية حول " الحقوق والتعددية واألمن اإلنساني  :وضع األفكار

حيز التنفيذ " نظمها المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني /المعهد الدبلوماسي األردني
بالتعاون مع منظمة الحقوق والديموقراطية الكندية /األردن  /فندق راديسن

ساس33/و3551/6/32م.

 ورشة عمل " التنمية السياسية والشباب " /مركز الرأي للدراسات والمعلومات/ورقة بعنوان" الشباب ودورهم في الجامعات "3551/1/45 /م.

 رعاية ورشة عمل " التطوير اإلداري في الوزارات" /بصفتي وزيرًا للتنميةاإلدارية4669/5/42 /م.

 -مهرجان الجنادرية  /الريا

3555/3/35-3555/3/41/م.

 يوم علمي  /كلية الشريعة  /الجامعة األردنية3551/7/32 /م. -يوم علمي  /كلية الشريعة  /جامعة الزرقاء /

3557/7/م.

 إدارة ندوة " اإلسالم واألمن في المجتمع اإلنساني "  /المجالس العلمية الهاشمية/األردن6 /رمضان 4131ه 3552/45/24م.

 -ندوة في صحيفة الدستور األردنية حول " البطالة في األردن" 4669/6/3/م.

 حلقة دراسية حول " محمد رشيد رضا" /جامعة آل البيت  /ورقة بعنوان "معالمسلفية عند الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار ".

ندوة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم/السلط /أثر الثقافة اإلسالمية في التعايش بيناألديان3559/7/9 /م.

 -ملتقى كلنا األردن  /مشارك بورقة عن " التكفير"36/و3556/5/35م.

المحاضرات

:

 دور طلبة الشريعة في الجامعة3551/1/35 /م جامعة الزرقاء.التجديد في العمل اإلسالمي3553/7/49/م جامعة الزرقاء.-حرية االعتقاد  /جامعة الزرقاء.

ظاهرة العنف مشكالت وحلول 3551/7/32 /م الجامعة األردنية.أثر اإلعالم في السياسة الدولية  /جامعة الزرقاء.-الوسطية في اإلسالم  /جامعة الحسين.

المستقبل السياسي للحركات اإلسالمية 3556 /م جمعية الشؤون الدولية.-اإلرهاب  /مدرسة اليوبيل.

العمل الوطني  /نادي شباب الثورة العربية الكبرى/جامعة مؤتة.-حرب الخليج عام 4664م  /الجامعة األردنية .

إيران والعرب " أثر السياسة على التقريب بين المذاهب –تجربتي في إيرانكسفير3555/4/47/م المركز األردني للدراسات.

أضواء على وثيقة جنيف لحل مشكلة فلسطين 3552/43/25/م  /جامعة الزرقاء. التعليم الديني في دول اإلقليم وآفاق المستقبل 3555/4/39 /م /المعهد الدبلوماسي األردني. الوسطية واالعتدال في معالجة ظاهرة العنف لدى الشباب 4666/1/46 /م جامعةالعلوم التطبيقية .

الجمعيات واللجان واألحزاب :
 عضو مؤسس  /جمعية الشفافية األردنية عضو مؤسس لجمعية رابطة علماء األردن 3545 /معضو اللجنة الملكية لحقوق اإلنسان .رئيس لجنة الرقابة الشرعية  /مؤسسة األيتام  /األردن.رئيس الهيئة اإلدارية المؤقتة لجمعية المركز اإلسالميعضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء .عضو مجلس جامعة الزرقاء. عضو مجلس الجامعة األردنية .عضو مجلس كلية الشريعة  /الجامعة األردنية . عضو مجلس كلية الشريعة/جامعة الزرقاء.عضو مجلس كلية العلوم االجتماعية /الجامعة األردنية. رئيس جمعية الكتاب اإلسالمي  /الزرفاء.رئيس جمعية بني حسن اإلسالمية  /الزرقاء. عضو مؤسس لجمعية يافا العربية  /الزرقاء.عضو مؤسس لجمعية المحافظة على القرآن الكريم /األردن.عضو المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .عضو الهيئة اإلدارية لمركزالرفاه للدراسات االستراتيجية /األردن. رئيس المرصد السياسي األردني  /األردن.عضو لجنة الجامعة والمجتمع  /الجامعة األردنية .رئيس لجنة الجامعة والمجتمع  /جامعة الزرقاء. -عضو لجنة التطوير وضمان الجودة  /جامعة الزرقاء.

المشاركة االعالمية :

 المشاركة في عشرات الندوات التلفزيونية وعلى الفضائيات . مئات المقاالت الصحفية السياسية واالجتماعية واالسالمية . -كاتب عمود أسبوعي في صحيفة الرأي اليومية .

 -كاتب في عدد من الصحف األسبوعية ( الرباط  /السبيل /شيحان /الحقيقة

-

الدولية/الوطن/المجد /الحدث).
رئيس تحرير مجلة " العمل اإلسالمي " .

المؤلفات :
-4دراسة وتحقيق كتاب الروح البن القيم /ط4691 4م  /ط4665 3م
/ط3556 2م.
-3تحقيق كتاب البرهان في معرفة عقائد أهل األديان للسكسكي 4666/م..
-2االيمان بالغيب 4692م 3556 /م .
-1كيف ينفع المسلم ميته 4666/م..
-7تحذير المسلمين من ألفاظ الكفر 3552/م..
-6األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها 4665 /م.
-5فقه الدعوة 3551 /م 3556 /م .
-9محاضرات في الثقافة االسالمية  /مشترك 3553 /م.
-6المدخل الى القضية الفلسطينية  /مشترك3554 /م.
 -45عقيدتنا االسالمية  /مشترك 3551/م..
 -44مذاهب وفرق  /دراسة نقدية 3556 /م.
-43محطات في تاريخ جماعة اإلخوان المسلمين في األردن 3559/م.
-42جبهة العمل اإلسالمي وقضية الخبز واألعالف4666/م.
 -41سلوة السجين 3559. /

 -47يا تارك الصالة 3559 /م.
.46اإلرهاب 3551 /م.
-45قاموس العقيدة  /مشترك 3559 /م.
-49من نور النبوة 3559 /م.
 -46المسلمون وتحديات القرن الجديد 3545 /م .

األبحاث :
 .4قراء عقائدية في العهد القديم (األسفار الخمسة – أسفار موسى) 4666م/
دراسات/الجامعة األردنية .
 .3خرافات اعتقادية واجتماعية ترفضها العقيدة اإلسالمية3553/م /جامعة
الزرقاء .
 .2طائفة السيخ وموقف االسالم منها3552/م /دراسات /الجامعة األردنية .
 .1موقف االسالم من الديمقراطية 3555/م /جامعة مؤتة.
 .7التجديد الحركي في الدعوة االسالمية 3551 /م /دراسات  /الجامعة األردنية.
 .6الجمال وموقف اإلسالم منه3556 /م/دراسات /الجامعة األردنية.
 .5مزايا محاورات الرسول 3555 /م /دراسات  /الجامعة األردنية.
 .9الرد على الكتاب المزعوم 3555 /م /جامعة الزرقاء.
 .6تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي  /3559 /دراسات  /الجامعة
األردنية.
 .45المعارضة السياسية في النظام السياسي اإلسالمي  /المجلة األردنية
للدراسات اإلسالمية  /مجلة عالمية تابعة لوزارة التعليم العالي في األردن
مقرها جامعة آل البيت .

