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  السيرة الذاتية

  الدكتور عارف خليل أبو عيد: االسم

  أردني: الجنسية

  م١٩٤٨: واليدم

  متزوج: الحالة االجتماعية 

  الشهادات الجامعية 

  .م بتقدير جيد١٩٧١األردن عام /  من كلية الشريعة اإلسالميةشهادة الليسانس في الشريعة  •
  . بتقدير جيد جداً م١٩٧٥الفقه المقارن عام / شهادة الماجستير من جامعة األزهر  •
جامعة األزهر في الفقه المقارن بتقدير مرتبة الشرف األولى م من ١٩٧٩ عام الدكتوراةشهادة  •

 .مع الطباعة والتبادل

  : العمليةاتخبرال 

  .١٩٧٩/١٩٨٠ محمد بن سعود فرع القصيم اإلمامعملت في كلية الشريعة جامعة  •
  .م١٩٨٠/١٩٨٧عملت في كلية الشريعة جامعة الكويت  •
  .م١٩٨٧/١٩٩٠ة عملت في كلية التربية للبنات مكة المكرم •
  .م١٩٩٠/١٩٩٨عملت في كلية الشريعة الجامعة األردنية  •
  .م ١٩٩٨/٢٠٠٢عملت في كلية الشريعة جامعة قطر  •
 .وما زلت على رأس عملي / ٢٠٠٢عملت في كلية الشريعة الجامعة األردنية   •

  :المواد التي قمت بتدريسها في مرحلة البكالوريوس  

 معظم المواد الشرعية منها الفرائض والوصايا شرح أحاديث درست في جامعة الكويت 
المدخل / اإلسالميةالثقافة / فقه المعامالت/فقه الزكاة / نظرية العقد/ تفسير آيات األحكام/األحكام

  . وغيرها/العالقات الدولية /اإلسالميةلدراسة الشريعة 
رعية المختلفة ودرست الفقه المقارن المواد الش.  في مكة المكرمةدرست في كلية التربية للبنات 

  . وأشرفت على عدة رسائل ماجستير وناقشت بعضها هلمرحلة الماجستير والدكتورا
/ وفقه الجهاد/في العبادات والمعامالت/ درست في الجامعة األردنية معظم المواد الشرعية في الفقه 

 .ونظام اإلسالم وغيرها  / واألحوال الشخصية/ ونظام الحكم

والوكالة / المعامالت المالية/ والجنايات والجراحات/ ودرست في جامعة قطر فقه الفرائض 
  .وفرق النكاح/ وأصول الفقه/ مدخل إلى الفقه اإلسالمي/ مدخل إلى الشريعة اإلسالمية/ والحجر

 .م١٩٩٥رقيت إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة األردنية عام  

 : لة الدراسات العليا المواد التي درستها في مرح 

المالية /  بعض مواد الفقه مثل الفرائضهالماجستير والدكتورا/ ودرست طلبة الدراسات العليا 
و قضايا /  والسياسية الشرعية /اإلسالمية والموازنة العامة للدولة / والعالقات الدولية/ العامة
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و نظرية العقد وقضايا اجتهادية  / و الفقه المقارن/ نظام الحكم في اإلسالم/ اجتهادية معاصرة 
  .معاصرة في الزكاة 

 :  منها ه وأشرفت على كثير من رسائل الماجستير والدكتورا 

  )رسالة دكتوراه  ( .اإلسالمية  الشريعة في المشروعية مبدأ -١
 )رسالة دكتوراه  ( .مقارنة دراسة -اإلسالمي الفقه في العامة  الوظيفة-٢

  )رسالة ماجستير  ( .اإلسالمية الشريعة في ورعايتهم األحداث مسؤولية -٣
 )رسالة ماجستير  ( .موانعه كيفيته :الحدود جرائم في البدنية العقوبات  تنفيذ-٤

 )رسالة ماجستير  ( . اإلبراء من الكفالة وصوره التطبيقية -٥

 )رسالة ماجستير  ( . طريقة تقدير النقص في منافع األعضاء وديتها -٦

 .تالالت العقلية واالضطرابات النفسية وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  االخ-٧

 )رسالة ماجستير  ( . متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق التعسفي -٨

  )رسالة ماجستير  ( . التدابير الشرعية للعناية بالجنين -٩
  )الة دكتوراه رس (  تصرف السلطة في عقود ملكية أراضيها و ضوابطها الشرعية-١٠
  )رسالة دكتوراه  (  .اإلسالمي المبادئ العامة للقضاء في التشريع -١١
  )رسالة دكتوراه . ( أثر الفساد و البطالن في عقد النكاح  -١٢
 ) رسالة دكتوراه . (  قوانين الدولة العثمانية و صلتها بالمذهب الحنفي -١٣

  )رسالة دكتوراه . (  قواعد األصل و البدل و تطبيقاتها المعاصرة -١٤
 )رسالة دكتوراه . (  التقعيد األصولي مفهومه و مراحله -١٥

  )رسالة دكتوراه . (  نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالمية -١٦
  )رسالة دكتوراه ( .  االجتهاد بالرأي في عصر الخالفة الراشدة -١٧
 )رسالة دكتوراه ( .  أحكام االختالف بين المتعاقدين -١٨

  )رسالة ماجستير  ( .سندات المقارضة و أحكامها في الفقه اإلسالمي  -١٩
  )رسالة دكتوراه ( .  المسؤولية المدنية و الجنائية في الفقه اإلسالمي -٢٠
  )رسالة ماجستير ( . األحكام القضائية و طرق الطعن فيها -٢١
  )رسالة ماجستير ( .  الحقوق المجردة في الفقه المالي اإلسالمي -٢٢
  )رسالة دكتوراه . (  التعليل بالقواعد و أثره في الفقه عند المالكية -٢٣
  )رسالة ماجستير ( .  زكاة الدين و تطبيقاتها المعاصرة -٢٤
  )رسالة دكتوراه . (   المسؤولية المدنية و الجنائية عن فعل الغير -٢٥

 :المناقشات  

و ، اجستير و الدكتوراه في الجامعة األردنية شاركت في مناقشة عشرات الرسائل الجامعية لطلبة الم

  .و جامعة آل البيت ، جامعة اليرموك 
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  .و شاركت في تحكيم كثير من األبحاث الشرعية في المجالت العلمية المحكمة في األردن 

  :ب ـتـالك 

  :ألفت في العلوم الشرعية الكتب اآلتية 

  .القرآن شريعة المجتمع -١
 .ودرس في كثير من الجامعات اإلسالمية ،الوجيز في الميراث  -٢

 .ودرس في كثير من الجامعات . العالقات الخارجية في دولة الخالفة -٣

 .نظام الحكم في اإلسالم ، درس في الجامعة األردنية وغيرها -٤

 م١٩٨٤طبع في دار االرقم في الكويت .اإلسالميةوظيفة الحاكم في الدولة  -٥

 .م١٩٨٥ي الفقه اإلسالمي وهو رسالة الدكتوراة وطبع عام داوود الظاهري وأثره ف -٦

م ويدرس في ١٩٩٦العالقات الدولية في اإلسالم بتكليف من جامعة القدس المفتوحة وطبع  -٧
 .جامعة القدس المفتوحة

 . بتكليف من معهد القضاء العالي في عمان وطبع ويدرس منذ عدة سنواتاإلسالميةالنظم  -٨

ليف من وزارة التربية والتعليم في األردن ويدرس لطلبة الثاني ثانوي الشرعي فقه النظم بتك -٩
 .في األردن

  .م١٩٩٠السيادة بين الفقه والقانون وطبع عام  -١٠
  . م ٢٠٠٣ أهل الشورى في الفقه اإلسالمي -١١
  .وقد كتبت عدة أبحاث في مجالت علمية محكمة 
  .األردن/بريطانيا/تركيا/المغرب/ي الكويت فإسالميةوشاركت في عدة مؤتمرات دولية  
وانتخبت عضواً في مجلس كلية الشريعة لعدة سنوات في جامعة الكويت وكذلك انتخبت عضواً  

 الجامعة األردنية لعدة سنوات وشاركت في عضوية عدة لجان مثل  فيفي مجلس كلية الشريعة
ما اخترت للتحكيم في القضايا المرفوعة ك/ ولجنة الفتوى واللجنة العلمية/ لجنة الدراسات العليا
  . في االردنأمام المحاكم الشرعية

كما تم اختياري رئيساً لمجلس الثقافة و التربية و التعليم و يشرف على أكثر من خمسين  
 .مدرسة إسالمية في األردن 

 . الوعظية في المساجد محاضرات في النوادي الثقافية و الدروس أشارك في الو 

  اث والكتب التي تم تأليفها بعد الترقية األبح
  العالقات الدولية في اإلسالم .١

كتاب ألف بتكليف من جامعة القدس وقد حكم وطبع ويدرس في الجامعة المذكورة وعدة جامعات 
  .م١٩٩٦ طبع عام ،أخرى

 نظام الحكم في اإلسالم .٢

  .الشارقة م    ويدرس في عدة جامعات ودرس في جامعة ١٩٩٨ كتاب طبع عام 
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  النظم اإلسالمية   .٣
  .كتاب ألف بتكليف من وزارة العدل في دولة عمان  طبع ويدرس في معهد القضاء العالي

  )أهل الشورى في الفقه اإلسالمي(بحث بعنوان  .٤
  .األردنية الجامعة /نفقة عمادة البحث العلميطبع على 

  )مي الدبلوماسية في الفقه اإلسالتالحصانا(بحث بعنوان  .٥
  م٢٠٠٧.مقبول للنشر في مجلة الشريعة في جامعة اإلمارات العربية

  )الوصية للوارث بين الحظر واإلباحة(بحث بعنوان  .٦
  م٢٠٠٧.قبل للنشر في مجلة الشريعة في جامعة  قطر 

  مقبول للنشر في مجلة ) للصائماألدوية تناول أحكام(بحث بعنوان  .٧
   م٢٠٠٧ة الشارقة في جامعيةالشريعة والقانونالعلوم 

  ) دراسة مقارنةبطاقات االئتمان(كتاب بعنوان  .٨
في جامعة الشارقة وقدم للعمادة  م بدعم من عمادة البحث العلمي٢٠٠٦/٢٠٠٧ العام الدراسي إنجازهتم 

                               .نشره تحكيمه ومن اجل


