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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البطاقة الشخصيةأوالً: 
                                  ماهر ذيب سعدالدين أبو شاويشد. أ. :االسم

                                                                                           أردنيلجنسية : ا
 الرتبة العلمية: أستاذ  

      وأصوله الفقه : التخصص
 دبي -العمل الحالي: أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الوصل باإلمارات العربية المتحدة 

    (00971506015330: ) اإلمارات العربية المتحدة ) دبي (  :الجوال
 mhr_deeb2@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 م 30/11/1978تاريخ الوالدة: 
  الحالة االجتماعية: متزوج

 ً  الشهادات العلمية : ثانيا
 

تاريخ   الدولة الجامعة التخصص    الدرجة العلمية 
 التخرج 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة   لشريعة  ا في الشريعة   بكالوريوس 
 المنورة 

لمدينة  ا
 المنورة 

 م 2002

وأساليب   دبلوم  تربية
 تدريس 

 م 2004 األردن/األونرا  معهد وكالة الغوث الدولية  أساليب تدريس 

 م 2005 األردن جامعة آل الببت  الفقه وأصوله  في الفقه وأصوله  ماجستير 

 م 2009 األردن جامعة العلوم االسالمية  الفقه وأصوله  في الفقه وأصوله دكتوراه  

 
 والعملية يةم العلالجامعيّة الخـبرات ثالثاً: 

 إلى                        من        الجامعة  الدرجة العلمية 

 ـه5/9/1434 إلى   هـ6/10/1430 طيبة بالمدينة المنورة جامعة أستاذ مساعد 

 هـ20/8/1438إلى      ـه6/9/1434 جامعة طيبة بالمدينة المنورة أستاذ مشارك 

 هـ16/12/1442   إلى هـ 21/8/1438 جامعة طيبة بالمدينة المنورة أستاذ

 هـ   إلى    اآلن13/1/1442 جامعة الوصل بدبي  أستاذ

 

 ي الماجستير والدكتوراه رسالت رابعاً:
 .االستدالل بالقواعد وأثره في الفقه اإلسالمي       :رسالة الماجستير

 . القواعد الفقهية وأثرها في أحكام النوازل " دراسة نظرية تطبيقية "  :  رسالة الدكتوراه 
 

  :المنشورة المحكمةالعلمية البحوث خامساً: 
 

 العدد العلميّة  المجلة عنوان البحث 

للشريعة  مجلة   تولي طرفي عقد البيع في الفقه اإلسالمي  -1 قطر  جامعة 
   والدراسات اإلسالمية 

عدد ) منشور في ال
 م 2012( عام  30
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و  -2 النوازل  في  النظر  الحكم مدضوابط  ارك 
 عليها 

بجامعة   والقانون  الشريعة  مجلة 
 اإلمارات 

عدد منشور في ال
 م 2013( عام 55)

ف  -3 المؤقتة  الحمل  مقاصد  موانع  ضوء  ي 
 التشريع اإلسالمي 

بالمدينة  المجلة   اإلسالمية  جامعة 
 المنورة

منشور في العدد ) 
164  ) 

الشريعة   -4 في  الدبلوماسية  الحصانة 
 اإلسالمية 

بجامعة  م الشريعة  كلية  جلة 
 القصيم  

منشور في المجلد  
 هـ1435الثاني 

فقهية   -5 دراسة  زوجها  المرأة  خدمة  حكم 
 مقارنة 

ام كلية  اإلسالمية  جلة  لدراسات 
 والعربية بدبي 

عدد ) منشور في ال
 م 2013( عام  54

الصحابة الذين حكي عنهم الخالف في ربا   -6
   جمعاً ودراسة الفضل

بجامعة   الشريعة  كلية  مجلة 
 القصيم 

في المجلد   منشور
 ( 2( العدد )9)

في    -7 القولية  التصرفات  على  اإلكراه  أثر 
 الشريعة اإلسالمية 

منشور في العدد )  شقراء مجلة جامعة 
 هـ1436(  3

رضي هللا    أقضية معاذ بن جبلنماذج من    -8
 جمعا ودراسة  عنه

بجامعة   الشريعة  كلية  مجلة 
 القصيم 

منشور في العدد ) 
7 ) 

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم   المواطنة من منظور الشريعة اإلسالمية   -9
 اإلنسانيّة 

منشور في العدد ) 
9 ) 

والحقوق  أثر    -10 النكاح  عقد  على  الردة 
 المترتبة عليه  

بالمدينة   اإلسالمية  الجامعة  مجلة 
 المنورة

منشور في العدد 
(183)  

ر الطبي في الشريعة اإلسالمية    -11 منشور في العدد )  جامعة أم القرى  مجلة  الّسِّ
66 ) 

بين    -12 التفريق  على  بالمهر  اإلعسار  أثر 
 الزوجين 

األميرمجلة   بنت  جامعة  نورة  ة 
 عبدالرحمن 

 منشور 

عن    -13 امتنع  إذا  الطبية  الطبيب  مسؤولية 
 العالج وأثارها في الشريعة اإلسالمية 

بالمدينة   اإلسالمية  الجامعة  مجلة 
 المنورة

منشور في العدد 
(183) 

14-    " قبولها  في  المختلف  الكتابي  شهادة 
 دراسة فقهية مقارنة " 

بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة    مجلة 
 المنورة

منشور في العدد 
(183) 

في العدد منشور  مجلة جامعة الكويت  العداوة المؤثرة في رد الشهادة -15
(106) 

بين    -16 التفريق  على  بالنفقة  اإلعسار  أثر 
 الزوجين

اإلسالمية   الدراسات  كلية  مجلة 
 والعربية بدبي 

 منشور 

باإلجهاض    -17 الجنين  عقوبة االعتداء على 
 ارنة دراسة فقهية مق

عام  23مجلد  مجلة جامعة دمشق 
2010 

الجامعة    –كرسي ابن باز للدعوة   أثر األخالق في نجاح الداعية في دعوته  -18
 االسالمية بالمدينة المنورة 

 منشور 

اإلسالمية   أثر الغفلة وكثرة الغلط في الشهادة  -19 الدراسات  كلية  مجلة 
 والعربية بدبي 

 مقبول للنشر 

 مقبول للنشر  مجلة جامعة أم القرى  بشهادة الحال إثبات الجريمة -20

االجبار    –  21 قسمة  بين  الفقهية  الفروق 
 والتراضي

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم  
 اإلنسانيّة 

 مقبول للنشر 
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 مقبول للنشر  مجلة جامعة الكويت  = مراحل القدح في البينة في القضاء 22

المترتبة على حوادث  ال-23 المدنية  مسؤولية 
 لمرور دراسة فقهية قانونية ا

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم  
 اإلنسانيّة 

 مقبول للنشر 

المترتبة  -24 الفقهية  واآلثار  األضحية  تعيين 
 عليها 

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم  
 اإلنسانيّة 

منشور في العدد ) 
22) 

بجامع األحكام الفقهية المتعلقة بمرض الموت  -25 الشريعة  كلية  ة  مجلة 
 القصيم 

 مقبول للنشر 

بن  االسترعاء في الشهادة -26 محمد  اإلمام  جامعة  مجلة 
 سعود اإلسالمية  

 مقبول للنشر 

الفقه  -27 في  المؤجرة  العين  على  العيب  أثر 
 اإلسالمي

بجامعة   والقانون  الشريعة  مجلة 
 اإلمارات 

 مقبول للنشر 

 

 
 :الترقيات العلمية التي تم تحكيمهاسادساً: 

بالرياض، تحكيم تر-1 العلمي بجامعة األميرة نورة عبدالرحمن  المجلس    قية علمية من 
 . أ.د. البندري بنت عبدهللا الجليل ،إلى رتبة ) أستاذ ( المملكة العربية السعودية،

بالشارق  -2 القاسمية  الجامعة  ترقية علمية من  المتح تحكيم  العربية  اإلمارات  إلى ة،  دة، 
 الحسيني. رتبة ) أستاذ  مشارك(، د. أحمد 

إلى   المملكة العربية السعودية،  تحكيم ترقية علمية من المجلس العلمي بجامعة حائل،  -3
 د. رقية القرالة.(، رتبة ) أستاذ  مشارك 

إلى   المملكة العربية السعودية،  تحكيم ترقية علمية من المجلس العلمي بجامعة حائل،  -4
 د. عبدالرحمن التميمي ،رتبة ) أستاذ مشارك (

تحكيم ترقية علمية من جامعة الزرقاء الخاصة، المملكة األردنية الهاشمية، إلى رتبة   -5
 ) أستاذ مشارك ( د. أنس الخاليلة.

 المؤتمرات العلميّة:  سابعا: 
 م  2018مؤتمر دور الخطاب الديني في تثبيت الهوية الوطنية، جامعة مؤتة، -1

 م  2018جاكرتا،  /مؤتمر الفتوى في القضايا المعاصرة، اندونيسيا -2

للوسطية -3 العالمي  المنتدى   / العالمي  السلم  على  وأثرهما  والتطرف  اإلرهاب  مؤتمر 

 م  2015/

   2014مؤتمر حقوق المرأة في اإلسالم، جامعة طيبة، -4

 . 2011مؤتمر العنف المجتمعي، جامعة الزيتونة /-5

والعشر-6  الواحد  القرن  في  واإلفتاء  لالجتهاد  العالمي  وآفاق(،  المؤتمر  )تحديات  ين 

 كوااللمبور/  

 م. 2008ماليزيا/      
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 م. 2010ت: جمهورية اليمن/ صنعاء، مؤتمر " الوسطية: المفهوم والمرتكزا-7 

 
 
 

 التزكيات العلميّة: : ثامنا
 

العالّمة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء   -1
جوال   بالمملكة العربية السعودية، والمدرس بالمسجد النبوّي الشريف . ) تزكية خطية (

0505311070 
عبد هللا فهد الشريف، أستاذ الفقه المقارن، ورئيس قسم الفقه بالجامعة اإلسالمية   . أ.د  -2
 (  0504360201جوال ) ، المدينة المنورةب
عبد الكريم بن صنيتان العمرّي الحربّي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة اإلسالمية   .أ.د   -3

 (  0555301466جوال ) ، بالمدينة المنورة

  واألنشطة اللجاناألعمال اإلدارية و: تاسعا
 . عضو لجنة الخطط واالعتماد األكاديمي بجامعة الوصل بدبي -
 عضو هيئة تحرير مجلة الموئل بجامعة الوصل بدبي.   -
 عضو لجنة الدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الوصل بدي.  -
 عضو مجلس كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الوصل بدبي.  -
 رئيس لجنة الترقيات العلمية بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الوصل بدبي.  -
إلى 1430|10|15سم الدراسات اإلسالمية بجامعة طيبة من رئيس ق -

15|10|1434 
إلى 1430|10|15عضو مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من -

15|10|1434 
 هـ 2/5/1436هـ إلى 6/8/1435رئيس قسم اإلعداد التربوي بجامعة طيبة من  -
 . رئيس لجنة الجداول بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -
 . لجنة االختبارات بقسم الدراسات اإلسالمية رئيس -

 هـ إلى اآلن. 1432قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة طيبة من مجلس أمين  -
 م2006-2005لجنة تدقيق كشوف العالمات النهائية  -

 لجان امتحان الكفاءة أكثر من مرة -

 عضو لجنة صندوق الطالب. -

 اإلنسانيّة بقرار من مدير الجامعة. والعلوم  كلية اآلداب فيعضو لجنة التحقيق  -

 : الدورات التدريبية : عاشرا
 . 2000(، عام ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) -
 م 2008دورة إدارة إذاعة  2007دورة التعلم اإللكتروني)عام  -

 : ) نماذج ( مناقشتهاالجامعة التي تم  الرسائل الحادي عشر:
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رها شيخ اإلسالم بن تيمية، مناقشاً، ) جامعة أم القرى بمكة مفردات الحنفية التي اختا-1
 أطروحة دكتوراه.المكرمة (، 

) الجامعة   –مناقشاً    –االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالني جمعا ودراسة  -2 
  .أطروحة دكتوراه –اإلسالمية بالمدينة المنورة ( 

ضاء من منظور الفقه اإلسالمي، دراسة األعراف القبلية في الجنايات والحدود والق  -3
اليمن   شرق  لمناطق  (    –مناقشاً    –ميدانيّة  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة   (– 

 أطروحة دكتوراه.
امعة ) الج   –مناقشاً    –الضوابط الفقهية المختلف فيها في العبادات، جمعا ودراسة     -4

 أطروحة دكتوراه. –( اإلسالمية بالمدينة المنورة
) جامعة طيبة بالمدينة المنورة   –مناقشاً    -  تفويض الطالق في الفقه اإلسالمي  أحكام  -5

 ( أطروحة ماجستير. 
الحج    -6 في  بالصيام  المتعلقة  الفقهية  بالمدينة   –مشرفاً     -األحكام  طيبة  جامعة   (

 المنورة ( أطروحة ماجستير. 
ي كتاب الطهارة، جمعا ودراسة المسائل الفقهية التي يكون فيها لألكثر حكم الكل ف  -7

 ) جامعة طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير.  –مناقشاً  -مقارنة 
كتاب   -8 في   ) اإلجماع  مسائل  في  االقناع   ( كتاب  في  القطان  البن  الخالفية  المسائل 

مقارنة   فقهية  دراسة  الخفين،  على  المسح  نهاية  إلى  أوله  من  )   –مناقشاً    -الطهارة 
 يبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير. جامعة ط

اإل  -9 مسائل  في  االقناع   ( كتاب  في  القطان  البن  الخالفية  كتاب المسائل  في   ) جماع 
 -، دراسة فقهية مقارنة  إلى نهاية باب الحيض  المسح على الخفينالطهارة من أول باب  

 ) جامعة طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير. –مناقشاً 
مشرفاً    -10 مقارنة،  فقهية  دراسة  و  جمعا  الحج،  كتاب  في  البنا  ابن  )   –اختيارات 

 جامعة طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير. 
المئنة، دراسة نظرية تطبيقية،    -11 ) الجامعة   –مناقشاً    –قاعدة: المظنة تنزل منزلة 

 أطروحة دكتوراه. –اإلسالمية بالمدينة المنورة ( 
لأل  -12 والحج  قاعدة  الزكاة  كتاب  في  وتطبيقاتها  الكل  حكم  جامعة   –مناقشاً    -كثر   (

 طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير.
) جامعة طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة   –الضوابط الفقهية في الصداق، مناقشاً  -13

 ماجستير.
مناقشاً    -14 البيوع،  البنا في كتاب  ابن  (  ) جامعة طيبة    –اختيارات  المنورة  بالمدينة 

 أطروحة ماجستير.
مناقشاً    -15 أحمد على حديث ضعيف،  اإلمام  بناها  التي  الفقهية  الجامعة   –المسائل   (

 أطروحة دكتوراه. –اإلسالمية بالمدينة المنورة ( 
مناقشاً    -16 البيع،  عقد  في  الكذب  أطروحة   –أثر   ) المنورة  بالمدينة  طيبة  جامعة   (

 ماجستير.
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 –" األصل بقاء ما كان على ما كان " وتطبيقاتها في عقود االرتفاق، مناقشاً قاعدة    -17
 ) جامعة طيبة بالمدينة المنورة ( أطروحة ماجستير.

 

 : المواد التي درستها   :عشر الثاني  
البكالوريس:  -1 العبادات    مرحلة  المعامالت    –فقه  األسرة    –فقه  األيمان   –فقه  فقه 

(، أصول الفقه )    1أصول الفقه )    جنايات والحدود، فقه القضاء،فقه ال  والنذور،   والجهاد
مذاهب   2 الدعوة،  تاريخ  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  واألصولية،  الفقهية  القواعد   ،)

إلى  المدخل  التشريع،  تاريخ  اإلسالمية،  الثقافة  اإلسالم،  في  القضاء  معاصرة،  فكرية 
 القرآن الكريم.الدراسات اإلسالمية،  

العليا:الدرا-2 الضمان    سات  األحكام    –نظرية  أحاديث  األسرة    –فقه  نظرية   –فقه 
 . الفقه الجنائي – مسائل من الفقه المقارن–الدعوى 

 الدورات  عشر: الثالث
التعليمية    -1 المنتديات  استخدام  في  اإللكتروني  التعلم  إلدارة  جسور  نظام  في   دورة 

والقناة الشبكية. عمادة التعليم عن بعد، جامعة والمكتبات اإللكترونية والفصول اإلفتراضية  

 هـ.1431/1432طيبة، العام الدراسي 

في     -2 اإللكترونيدورة  الدراسي التعليم  العام  الجامعي، جامعة طيبة،  التطوير  ، عمادة 

 هـ.1431/1432

بينبع، العام الدراسي   كلية العلوم واآلدابدورة في  صيانة الحاسب اآللي الشخصي،    -3

 هـ.1431/1432

 هـ. 1431/1432بينبع، العام الدراسي  التدريس الفعّال، كلية العلوم واآلدابدورة في   -4

 هـ. 1431/1432بينبع، العام الدراسي  نظم االمتحانات، كلية العلوم واآلدابدورة في   -5

دورة في الخطابة وفن اإللقاء من المعهد العالي لألئمة والخطباء في جامعة طيبة، في   -6

 هـ.  20/1/1431-9الفترة 

 دورة إنتل " التعليم للمستقبل " .  -7

 (.ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) -8

 (. ICTدورة إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج المدرسية ) -9

 دورة تطوير المناهج الدراسية .  -10

 . دورة إدماج حقوق اإلنسان  في المناهج المدرسية -11
   إجازات القرآن الكريم:عشر:   الرابع

الة إجازة وسند متصـل إلـى النبـي عليـه الصـ، ( ة) أحفظ القرآن الكرمي وهلل احلمد  وان د  

 والسالم براوية حفص عن عاصم .
 .يوسف عبدهللا ركالشيخ الدكتور جمال شا القارئ-1

 

 القارئ الشيخ زياد أبو هندي. -2
 


