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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 السيرة الذاتية                  

 املعلومات الشخصية: 
 "أمحد اجلزار" حممد داود بشناق  االسم:

  9681012339 الرقم الوطين: -األردنية  اجلنسية:
 األردن.-عمان مكان الوالدة:... 8/8/1968 اتريخ الوالدة:

 متزوج . احلالة االجتماعية:
 +971524089023 دولة اإلمارات:  :اخلليوي
  + 962789424239 األردن:

  ahmad.bushnaq68@gmail.com  الربيد اإللكرتوين:
 240664، ص ب:   11124الرمز الربيدي:   –عمان    –األردن  العنوان: الدائم:  

 كلية الدراسات اإلسالمية.    –جامعة الوصل   –العنوان احلايل: دولة اإلمارات العربية املتحدة. ديب 
 جيد: قراءة وكتابة. اللغة اإلجنليزية:اللغة األم.       اللغة العربية:      اللغات:

 . كلية الدراسات اإلسالمية  –/ جامعة الوصل    عضو هيئة تدريسالوظيفة احلالية : 
 الشهادات العلمية: 

 .2009وتقدير ممتاز عام  4/4من جامعة العلوم اإلسالمية العاملية مبعدل  الدكتوراة يف الفقه وأصولهشهادة  •

 .2006وتقدير ممتاز عام  3.81/4مبعدل جامعة البلقاء التطبيقية من  القضاء الشرعياملاجستري يف شهادة  •

 العلمية احلالية: أستاذ مشارك.الرتبة  
 شهادات ودورات خمتلفة: 

 اإلمارات.   –شهادة مدرب معتمد يف جمال التمويل والصريفة اإلسالمية صادرة عن مركز القادة للتدريب   •

 نقطة.  470( بدرجة  TOFELشهادة التوفل ) •

 (. INTELالتعلم للمستقبل ) (. ودورة ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب ) •

 م2020/ 03/ 18-08دورة التعليم عن بعد / جامعة الوصل / ديب/   •

 م 06/2020/ 27-20دورة النشر العلمي / جامعة الوصل / ديب/  •

 م 08/2020/ 12-09دورة فقه املواريث/ اندي االقتصاد اإلسالمي/ جامعة الكويت  •

 م 2020/ 20/08-16دورة شرح قاعدة يف االستحسان / اندي االقتصاد اإلسالمي/ جامعة الكويت   •

 (. SOUND FORGE)  دورة يف جمال معاجلة الصوت •
 اخلربة العملية: 

 م وحىت اآلن .  2021/ 08/ 22اعتباراً من  –عميد كلية الدراسات اإلسالمية / جامعة الوصل ديب  .1
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 م.2019/2020ديب للعام اجلامعي    /كلية الدراسات اإلسالمية  –جامعة الوصل    /عضو هيئة تدريس   .2
 للمرحلتني البكالوريوس والدراسات العليا. ملباحث الفقه اإلسالمي وأعمال املصارف اإلسالمية، وحىت اآلن 

 .  م 2021/ 05/ 01، 2015/ 10/5ليبيا اعتبارا من   -بلسطرا  عضو هيئة الرقابة الشرعية مصرف اإلمجاع العريب .3

اتبعة للهيئة العليا للتأمني وهي جلنة إلعداد ودراسة معايري تنظم عمل شركات التأمني.    –  عضو جلنة التأمني التكافلي .4
 .    2019/ 5/ 1م  2018/ 10/ 02اعتبارا من 

تدريس   .5 هيئة  ا   –عضو  من  اإلسالمية  األمسرية  الدراسياجلامعة  الشريعة  ،  م 2018  حىت و   -م2010  لعام  كلية 
الدين أصول  وكلية  مباحث    -ليبيا   -والقانون  لتدريس  وأصولهزلينت.  واملصارف  ،  الفقه  اإلسالمي  االقتصاد  ومباحث 

 .]مرحليت البكالوريوس واملاجستري[اإلسالمية والنظرايت الفقهية املالية

متفرغ  .6 غري  ليبيا    حماضر   / العليا  للدراسات  الليبية  األكادميية  الفقه    2019ىت  وح  –م  2014يف  أصول  ملقررات 
 ومقاصد الشريعة واحلديث التحليلي.  

 ( 2009-2008الفصل الصيفي  ) األردن ،   -عمان  كلية اجملتمع العريب ، /   ادة الثقافة اإلسالمية مدرس مل .7

كلية اجملتمع  -هبا   الناطقني   ركز اللغة العربية لغري مب)الفقه والتزكية( لغري الناطقني ابللغة العربية،    علوم الشرعية مدرس لل .8
 (. 2009-2008الفصل الصيفي  ) العريب 

  ادة ملمدرس  (. و2011-2003( ) وزارة الرتبية والتعليممدرسة صالح الدين الثانوية الشاملة للبنني )  مساعد مدير  .9
 (. 2003-1996)وزارة الرتبية والتعليم الثقافة اإلسالمية

ا .10 وضبطها  ملخطوطاتحتقيق  وخترجيها  النصوص  الرتاث  ، ودراسة  حتقيق  مكتب  الرسالة  -يف  إشراف  ) مؤسسة  حتت 
 ( 1996-1994( ) ؤوطالشيخ شعيب األران

  املنشورات: 
هاا   827اجلاام  الاوجيز املعاروف باافتالفتاوب البزا"ياة ت لاماام البازا"ي املتاو  سانة (. 2009بشناق، أمحدد ) •

 )أطروحة دكتوراة غري منشورة(. جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن.  البيوع والصرف  دراسة وحتقيق.

ترجيح البينات يف قضااي النفقة والطالق يف ضوء قول النا  صالهللا ع علياه وسالم:  (.2006بشناق، أمحد ) •
 )رسدددالة ماجسدددتري غدددري تالبيناااة علاااهللا املااادعي واليماااني علاااهللا مااان أ كااارت وقاااا ون األحاااوال الشخصاااية األردين.

 .منشورة(. جامعة البلقاء التطبيقية، األردن

 

 الدورايت الدولية املنقحة واملوثقة: . أ

 

دا  .1 اجلزار، حممد  )بشناق، أمحد  التأمني:  صروفات  م (.  2020ود  التأمني وصندوق  اإلسالمي بني شركة  التأمني 
فقهية" إبراهيم راببعة  دراسة  الوصل    –" ابالشرتاك مع د.  . )ديب(  جملة جامعة  للدراسات اإلسالمية والعربية 
(58 .) 315-356     . 
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صددديغة املبددداربة املشدددرتكة  :اإلسدددالمي االسدددتثمارإدارة خمددداطر صدددي  (. 2018ود )بشدددناق، أمحدددد اجلدددزار، حممدددد دا .2
 .113-51، (3)(،جملة النوا"ل الفقهية والقا و ية . )اجلزائر. أمنوذجا  

جملااة (. التطبيقددات املصددرفية للقددروا املتبادلددة ابلشددرط دراسددة فقهيددة: 2018ود )بشددناق، أمحددد اجلددزار، حممددد دا .3
 . 60 -11، (1)، )تركيا( املرقاة

[ يف إنشدداء وإدارة B.O.T(. توظيددع عقددد البندداء والتشددغيل والنقددل ]2018ود )بشددناق، أمحددد اجلددزار، حممددد دا .4
 198-121، (29)(، لبنانجملة البحث العلمي اإلسالمي. )املرافق العامة: دراسة فقهية: 

5.  ( داوود  حممد  اجلزار،  أمحد  الدولية  (.  2015بشناق،  السلع  على  وتطبيقاهتا  أبجر  ابالستثمار  جملة  ".  الوكالة 
   114-89،  ( 3) (،  البحوث األكادميي )ليبيا

(، اهلناد)جملاة املدو اة(. الشرط اجلزائدي يف الدديون وتطبيقاتده املصدرفية. 2014بشناق، أمحد اجلزار، حممد داوود ) .6
(2 ،)220-260 . 

7.  ( داوود  اجلزار، حممد  أمحد  فقهية  (. 2014بشناق،  دراسة  "الفوركس"  اهلامش  بطريق  الدولية  العمالت  ".  جتارة 
 . 246-215.    (27)،  )مصر(   جملة البحوث والدراسات الشرعية

جملااااة (. دور املؤسسددددات الدينيددددة يف عددددالج سددددلوك تعدددداطي امل دددددرات. 2014ديسددددمرب/بشددددناق، أمحددددد اجلددددزار، ) .8
 . 195-150( 2) احلق)ليبيا( 

واآلاثر القانونيدة املرتتبدة علدى  أوجه جواب املدعى عليه عدن الددعو (. 2009بشناق، أمحد اجلزار، حممد داوود ) .9
 .(20النفس املعاصر والعلوم اإل سا ية  )مصر( )جملة علم ذلك. 

 

 أوراق البحث املقدمة يف املؤمترات:  . ب
 

1.  ( اجلزار،  الدولية  (.  2015ديسمرب/بشناق، أمحد  السلع  قدم  ".  الوكالة ابالستثمار أبجر وتطبيقاهتا على  حبث 
 للملتقى االقتصادي األول للتمويل والصريفة اإلسالمية، استنبول، تركيا. 

 كما مر.   –مل يكن هناك جملة للنشر، فقمت بنشره يف جملة األكادميية الليبية 

حبددث قددددم  دور مقاصددد الشددريعة يف تطددوير صدددي  التمويددل اإلسددالمية.(. 2013ديسدددمرب/بشددناق، أمحددد اجلددزار، ) .2
 .، عمان، األردنلمؤمتر الدويل للمقاصد الشرعيةل

لمددؤمتر الدددويل: القددررن حبددث قدددم ل(. املقاصددد الشددرعية يف القددررن الكددر . 2013ديسددمرب/بشددناق، أمحددد اجلددزار، ) .3
 الكر  يف عصر العوملة. جامعة السلطان شريع. برواني.

(. دور املؤسسددات الدينيددة يف عددالج سددلوك تعدداطي امل دددرات. حبددث قدد دم 2013حزيددران/بشددناق، أمحددد اجلددزار، ) .4
 بلس ، ليبيا.لؤمتر املنظمة الوطنية ملكافحة امل درات. طرا

 كما مر.   –مل يكن هناك جملة للنشر، فقمت بنشره يف جملة احلق  

(. االسددرتاتيايات الفقهيددة لصددهر اجملتمددع الليددا يف بوتقددة املصددلحة الوطنيددة 2013أكتددوبر/بشددناق، أمحددد اجلددزار، ) .5
 وطرق البناء، الزاوية. ليبيا. العليا، مبا يقيم العدل وحيقق املصاحلة. حبث ق د ِّم ملؤمتر التداعيات األمنية يف ليبيا
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6. ( اجلزار،  أمحد  القررنية(.  2013ديسمرب/ بشناق،  اخللقية  الرتبية  اإلنسانية  يف   إسهامات  الغرائز  "التدين    توجيه 
 . ليبيا  .الزاوية  ،مؤمتر العلمي الرتبوي الوطين: من أجل بناء إنسان أمثل/ لواجلنس". حبث ق د ِّم ل

 املؤمترات والندوات: 
وكلفااإب ادارة م. 24/12/2014-22امللتقدى االقتصددادي األول للتمويددل والصددريفة اإلسددالمية املنعقددد يف تركيدا  •

 ورشة عمل.

املؤمتر الدويل للمقاصد الشرعية/ جامعيت الريموك والعلوم اإلسالمية العاملية/ األردن الزاوية، املنعقد يف الفرتة ما بني  •
 م.21-22/12/2013

-9قدددررن الكدددر  يف عصدددر العوملدددة/ جامعدددة السدددلطان شدددريع/ بدددرواني/ املنعقدددد يف الفدددرتة مدددا بدددني املدددؤمتر الددددويل ال •
 م.10/9/2013

 ليبيا. -م. املنعقد يف طرابلس 6/2013مؤمتر املنظمة الوطنية ملكافحة امل درات.  •

-23 الفددرتة مدددا بدددني مددؤمتر التدددداعيات األمنيددة يف ليبيدددا وطددرق البنددداء/ قسدددم االقتصدداد / جامعدددة الزاويددة، املنعقدددد يف •
 م.24/10/2013

املنعقدد يف الفدرتة مدا  ليبيدا/  جامعدة الزاويدة/ ؤمتر العلمي الرتبوي الوطين: من أجل بناء إنسان أمثل/ كلية الرتبيدة /امل •
 م. 16/12/2013-15بني 

 ردناأل –م. عمان 2017/ديسمرب26-25عبو اللانة العلمية للمؤمتر الدويل العلمي: اجلرمية واجملتمع:  •

املركددددز الدددددويل  -نبولتإسدددد –تركيددددا  - األسددددري: الواقددددع والتحددددد ت األمددددن عبددددو اللانددددة العلميددددة للمددددؤمتر الدددددويل: •
 2018أكتوبر  icefs - 13-14 لإلسرتاتيايات الرتبوية واألسرية

 اإلشراف علهللا الرسائل العلمية واملناقشات: 
ممن هم    جمموعةومت مناقشة  املاجستري يف الفرتة احلالية .  و   الدكتوراه    ك ل فت ابإلشراف على جمموعة من رسائل .1

إشرايف وقد أجيزت   تعديالت، كانت إحداهمحتت  الفقه    جمال  يف  دراساهتم )رسائلهم( بدون    يف   وغريهاأصول 
 على النحو اآليت:   ؛ وذلكاإلسالمي  فقهال املعامالت املالية و  ميدان 

 وحصلة الطالبة على امتياز  ]دكتوراه[فقهية تطبيقية على مناذج معاصرة االقتصاد التشاركي دراسة  . أ

 ال يوجد تقدير يف نظام اجلامعة  ]ماجستري[منهج اإلمام الطحاوي يف االستدالل من خالل كتابه أحكام القررن.  . ب

 ال يوجد تقدير يف نظام اجلامعة  ]ماجستري[  .أحكام رهن الدين وتطبيقاهتا املعاصرة يف الصناعة املالية  . ج

 ال يوجد تقدير يف نظام اجلامعة   ]ماجستري[معيارا الوكالة والوكالة ابالستثمار دراسة فقهية تطبيقية .  . د

وحصلة الطالبة    ]ماجستري[   . تنزيل احلاجة منزلة البرورة يف املعامالت املالية وتطبيقاهتا املعاصرة دراسة فقهية مقارنة . ه
 تياز على ام

 جامعة الوصل. اجلامعة األمسرية. األكادميية الليبية.  ماجستري .   جمموعة من رسائلك ل فت مبناقشة  .2

 ك ل فت ابلتحكيم السري جملموعة من رسائل املاجستري .   .3

 مشاركات علمية )تدقيق وحترير(: 
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 (.12شددددكر يف مقدمددددة اجمللددددد كتدددب يل ) وطؤ محدددد اشددددراف الشدددديخ شددددعيب األرانحتقيددددق مسددددند اإلمددددام أاملسدددايفة يف  •
 .حتقيق كتاب اآلداب الشرعية لإلمام ابن مفلحاملسايفة يف و 

. (2011املراهقني وتغيري السدلوك ) فن التعامل مع كتاب فن التعامل مع األطفالاإلشراف على إخراج وتدقيق ونشر   •
 . أتليع د. ماهر العريب

 ؤمنني/ أتليع د. حممد راتب النابلسي.اإلشراف على إخراج وإدارة مشروع كتاب نداء هللا للم •

قددم خدالل رمبدان   FM 103.5[ حلقدة : إذاعدة زليدنت اةليدة 30إعدداد وتقدد  بدرانمج إذاعدي: نفحدات إميانيدة ] •
 م.  2017 -هد  1438

 املهارات :  

 املهارات التسويقية. التواصل االجتماعي الفعال. املهارات التنظيمية. •

 التدريس الفعال من خالل األسلوب املميز يف طرح املعلومات وجذب االنتباه.  •

 يف إيصال املعلومات .  (Data Showتوظيع التكنولوجيا احلديثة ) •

  إهناء العمل يف املواعيد اةددة. •

 يف الظروف الصعبة وحتمل ضغط العمل.القدرة على العمل  •

 األ شطة واهلواايت: 
است دام   (.Facebookو  Twitterومواقع التواصل االجتماعي )   تصفح االنرتنت.  وتصنيفها  هافهرسة الكتب وتبويب

 . ديد يف املكتبة اإلسالميةاجلمتابعة . احلاسوب
 :)سابقا( العضوية يف جمالس حترير الدورايت

 2014تشرين األول  ISSN 23491884 جملة املدونة/ اهلند 

 2018سبتمرب – 2016مارس   جملة اجلامعة األمسرية اإلسالمية 
 2018سبتمرب  - 2013  جملة كلية الشريعة والقانون ابجلامعة

 2018سبتمرب  - 2013  حولية مركز البحوث والدراسات ابجلامعة
 معرفون:    

كل ااااااااا  األفااااااااا يع   اااااااااي     –األجيمعااااااااا  ا  د  ااااااااا   –عماااااااااي   –د. زيااااااااايد األردااااااااايد   ا  د   -
00962777348308     

- Instagram: dr.ziad_abbadi 

كل اا  األ  اتاايب ااتااام   ياألع ب اا    –دباا   –د. إباا ام ا األ بيةعاا   اامااي اب األع ب اا  األم  اا    -
 abuamar975@yahoo.com   00971522489847 لفو   

غااااا  كل اااا  األل –جيمعاااا  األعلااااوة ااتاااااام   األعلم اااا   –عماااااي   –د. م مااااود األي  اااا    ا  د   -
 0096279987708األع ب  .  ي    

 

https://instagram.com/dr.ziad_abbadi?fbclid=IwAR34iQXpKQSP-bFfstk2u40pXiVQNRqUqUrAzyKh6tA39tLUh-MPptiWOks

