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       0522489847 : أستاذ مشاركالرتبة العلمية     الفقه وأصوله التخصص العام :    أصول الفقه التخصص الدقيق:

 البيانات الشخصية: أوالً:

 م16/1/1975 تاريخ الميالد: األردنية الجنسية: إبراهيم عبد الرحيم أحمد ربابعة االسم:

  Abuamar975@yahoo.com:األيميل 00971522489847الموبايل: 

 50106ص.ب 

عجلون  –الهاشمية  مكان الميالد:

 األردن –

 المؤهالت العلمية: ثانًيا:

 البكالوريوس الماجستيـر الدكتــوراه

جامعة العلوم اإلسالمية  الجامعة:

  العالمية األردن

 اليرموك ة:الجامع األردنية: الجامعة

 األردن العنوان: العنوان: األردن األردن العنوان:

 م1996السنة: م2004السنة: م2010السنة:

 جداً  التقدير: جيد التقدير:جيد جدا جيداً جيد  التقدير:

المسار: رسالة"الموسومة بـ" سد الذرائع 

 واثرها في األمور المستجدة".

  نتيجة ناجحالمسار: امتحان الشامل ب

 الخبرات العملية:

 السعودية -جامعة القصيم -عضو فريق عمل وحدة الجودة -

 تاريخه-2020 جامعة الوصل دبي –عميد الدراسات العليا  -

 2019-2015دبي -جامعة الوصل -مساعد عميد شؤون الطلبة -

 2020-2019دبي –جامعة الوصل  -رئيس قسم الدراسات اإلسالمية -

 في عدة جامعات ومجالت.كتب أبحاث  –التحكيم  -

 أهم البحوث والكتب المنشورة

دبي منشور.بحث بعنوان : " االْجتهاُد الَمصلحيُّ في الَمذهِب المالِكيِّ )  –جامعة الوصلكتاب منهجي لطلبة  –أصول الفقه  

 (.C. V)السيــرة الذاتيــــة 

mailto:Abuamar975@yahoo.com
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 امعة بغداد .جَمفهوُمه وَضوابُِطه وتَطبيقاتُه(. 

عن مجمع الفقه االسالمي ) الهند   الصادرةتكافل االجتماعي " مجلة المدونةالواجب الكفائي في تحقيق ال بحث بعنوان " أثر

 م.2016( يناير  7( العدد ) 

 م.2016 –مجلة كلية الشريعة جامعة بغداد  –ماراتي دني اإلالحوالة في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانوني الم بحث بعنوان " 

 ؛. دبي.–جامعة الوصلي لطلبة كتاب منهج –قواعد الفقه الكلية بحث بعنوان ". 

 جامعة الوصل-قهية". مصروفات التأمين اإلسالمي بين شركة التأمين وصندوق التأمين  "دراسة ف

 2021قيد النشر  -" اختيارات البوني في االستحسان من كتابه تفسير الموطأ" جمًعا ودراسة

  مناقشات

كات ابن العربي الفقهية في كتابي  -1  .2018الطهارة والصالة من كتابه" القبس في شرح الموطأ"ماجستير:" استدرا

ـ " سلطة القاضي في المنازعات المصرفية في البنوك اإلسالمية في دولة جامعة الوصل  -في الفقهدكتوراه اطروحة  -2

 م 2019"" يونيو  اإلمارات العربية المتحدة 

انون المعامالت المدنية اإلماراتي وأثرها في عقود القواعد الفقهية في قجامعة الوصل " -دكتوراه في الفقهاطروحة . -3

 م.2019ديسمبر  " التمليك

 م.2020"أثر القواعد الفقهية في عقود العمل من قانون المعامالت المدنية االتحادي اإلماراتي " مارس دكتوراه اطروحة  -4

   م.2019".دراسة فقهية مقارنة -:" استعمال االآلت الحديثة في العباداتدكتوراه في الفقه  -5

بقانون  ةرعاية مقصد العدل في عقود المعاوضات المالية دراسة فقهية مقارن جامعة الشارقة :"  -ماجستير في الفقه   -6

  م2020-إبريل المعامالت المدنية اإلماراتي

   اصرة"الخطأ في تصّور المسائل وأثره في اضطراب الفتوى المع الموسومة ب" جامعة الشارقة -ماجستير في الفقه    -7

 يمها:كالبحوث والكتب التي تم تح 

إشكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات األحوال لة الدراسات القضائية". الموسوم بحث في " مج 

 الشخصية وفق أحكام تنازع القوانين لدولة اإلمارات العربية المتحدة. دراسة فقهية تحليلية

الفقه والقانون/رؤية مستقبلية  اني )تمكين التطبيقات الذكية بينر الدولي الثالمؤتم تقييم بحث مقدم للمشاركة.

( الذي تقيمه كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون 2020/ابريل/9-8في دولة االمارات العربية المتحدة/للفترة من 

 قهية /قاعدة االحتياط أنموذًجا.: أثر التقنيات الحديثة في القواعد األصولية ونماذج من تطبيقاتها الفعنوان ب دبي –

عمُل المقتَدى بِه بالعزيمة والرخصة ضوابطه وأحكامه( في مجلة جامعة الوصل، وهى مجلة علمية بحث تحكيم 

 م2018دبي. -.تحكيم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثمحكمة

وى المقاصدية مفهومها تحكيم بحث في مجلة المدونة للدراسات منتدى الشارقة عنوان البحث" صناعة الفت
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 وضوابطها وتطبيقاتها  " 

 تحكيم بحث مجلة الشريعة جامعة القصيم قوادح االستدالل بالمصلحة المرسلة األسئلة واإلجابات

 تحكيم كتاب في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

لمال "      تأليف أبو حفص عمر الفاسي عنوان الكتاب المحقق   "إحكام أحكام الزكاة للُحكّام وما ينتظم منه بيت ا

 ومحمد التاودي بن سودة"

  

 

 أهم المساقات التي ُدرِّست: 

       قواعد الفقه الكلية         -3فقه األسرة . -9(        2أصول الفقه  ) -2المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي . -(   1أصول فقه ) -

االقتصاد اإلسالمي.       -6 فقه األولويات -فقه العبادات         -5الوصايا واالوقاف -ة    السياسة الشرعي -4الفقه المقارن .  -10

ماجستير السنة  -األدلة التبعيةوالنظريات الفقهية.          القواعد -7ماجستير )السنة التمهيدية (. -دراسة أحد المجتهدين

 ماجستير السنة التمهيدية.  -مقاصد الشريعة -التمهيدية

 اإلشراف على الرسائل. 

رسالة دكتوراه بعنوان " أثر التقنية الحديثة في أعمال القضاء دراسة فقهية تطبيقية " محاكم إمارة دبي أنموذجاً" في  -1

 -2م.2017-2016دبي للعام الجامعي  –جامعة الوصل

  دراسة فقهية تأصيلية- المستحضرات والتقنيات الطبّية المطبقة على الجلد -2

اجستير بعنوان  " األقوال الضعيفة في كتاب مناهج التحصيل ألبي الحسن الرجراجي من كتاب الصرف إلى رسالة م -3

 جمًعا ودراسة " –كتاب الديات 

 رسالة ماجستير بعنوان " أثر القواعد الفقهية في مجال البيئة: دراسة تحليلية تطبيقية " -4

ن بداية باب التفليس إلى نهاية المخطوط دراسة رسالة ماجستير  بعنوان " تصحيح الحاوي البن الملقن م- -5

 وتحقيق 

 من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الرهن " -دراسة وتحقيق–. رسالة ماجستير بعنوان " تصحيح الحاوي البن الملقن  -6

ة رسالة ماجستير بعنوان " المنهج األصولي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوي في كتابه: كنز الوصول إلى معرف - -7

 دراسة تحليلية نقدية-األصول 

رسالة ماجستير  رسالة ماجستير  بعنوان " صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية العمانية وتطبيقاتها المعاصرة".- -8

 بعنوان  "قاعدة سد الذرائع وأثرها في قانون العقوبات اإلماراتي.
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 –الجنايات واألقضية في كتابه المختصر الفقهي اختيارات اإلمام ابن  عرفة الفقهية في  "رسالة ماجستير  بعنوان   -9

 دراسة مقارنة ".

 

 اً:  الدوراتثامن

  دبي-مركز جمعة الماجد  -دورة إدارة الجودة الشاملة 

  ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL عام )م .2005( )وزارة التربية  األردنية 

 

  دورةIntel م. 2006ربية األردنية( عام التعلم للمستقبل في الحاسوب )وزارة الت 

   دورة استخدام التقنية الحديثة في خدمة العقيدة اإلسالمية المعامالت المالية المعاصرة 

  دورة استخدام تقنيةgoogle earth   في فقه الحج والعمرة  والمقامة في كلية الشريعة

  11-10هـ الموافق 1433ربيع اآلخر  18 -17والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم في الفترة 

دورة في اللغة اإلنجليزية المستوى األول م بواقع عشر ساعات تدريبية .2012مارس  

م.الدورة التأهيلية السادسة في تحقيق 2015-2014دبي للعام  –جامعة الوصلالمنعقدة في 

 كز جمعة الماجد للثقافة والتراث المخطوطات المنعقدة في مر

 صناعة السياسات في ظل عدم اليقين التي انعقدت -عرفةشهادة حضور جلسة حوارات الم

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج األمم  - 2021ديسمبر 22بتاريخ 

 المتحدة اإلنمائي 

  "كاديمية نسيج " تعزيز الفاعلية المؤسسية في قطاع التعليم العالي شهادة مشاركة أ

 2021ديسمبر  15األربعاء الموافق 

 مركز المعلومات اإلعالمية في العصر الرقمي  –ضور ندوة بعنوان الخط المباشر شهادة ح

 . 2021سبتمبر  28بتاريخ 

 2021-2020-اإلمارات –لدى وزارة التربية والتعليم  مشروع المقّوم المعتمد 

 الندوات والمؤتمرات:

 (Zoomندوة: البركة لالقتصاد اإلسالمي  )عبر -1 البحرين-مصرف البحرين المركزّي  -1

 م2020 –مايو 

 م2019 –مؤتمر: قمة المعرفة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نوفمبر -2

 دبي –ائرة الشؤون اإلسالمية  2017 –يونيو   
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 -جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان  م2017 –فبراير  ندوة: اإلمارات في مواجهة اإلرهاب -2

 ض على الكراهيةالمؤتمر اإلقليمي لمكافحة التطرف والتحري دبي

 

 

 .الخاص: أليميل: اAbuamar975@yahoo.com 

  :الجامعةbraheem.rababah@alwasl.ac.ae      0522489847                    50106ص.ب 
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