
 

 - 1 - 

 :السيرة الذاتية لـ

 

 د. أيمن علي عبد الرؤوف صالح

www.ayman.vze.com 

 

 :معلومات شخصية

 األردنية. :الجنسية

 م.01/12/1970األردن  :مكان وتاريخ امليالد

  .دولة قطر: بلد اإلقامة الحالي

 :املؤهالت العلمية

 إلى من املعدل التقدير جهة اإلصدار التخصص الدرجة العلمية

 م2001 م1997 4/4 ممتاز الجامعة األردنية فقه وأصوله الدكتوراه

 م1996 م1993 3.73/4 ممتاز الجامعة األردنية فقه وأصوله املاجستير

 م1993 م1989 %85.6 ممتاز الجامعة األردنية فقه وتشريع البكالوريوس

 م1989 م1988 %91.3 ممتاز وزارة التربية-ألردنا الفرع العلمي الثانوية العامة

الرسائل الجامعية ـ دراسة منتظمة ملواد فقهية وأصولية مدة كتابة وقد تضمنت كل من دراسة الدكتوراه واملاجستير ـ باإلضافة إلى  ،هذا

  .مع تقديم امتحان نهائي شامل في هذه املواد في مرحلة الدكتوراه ،سنتين في كل مرحلة

 :العلمية ئز الجوا

األول على كلية الدراسات العليا ـ بكافة فروعها من علمية وإنسانية ـ في الجامعة األردنية هندس نبيل بركات للتفوق العلمي/جائزة امل •

 .4نقاط من  4وهو في الجامعة، م، وبمعدل تراكمي غير مسبوق 2000/2001للعام 

 علي اإلسالمية ، جامعة السلطان الشريف2011-2010جائزة أفضل مدرس.  •

23/04/2019updated       
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 :الخبرات

 :الحالية أوال: الوظيفة •

ى  البلد العمل جهة البدء تاريخ الوظيفة ُمَسمَّ

 قطر جامعة قطر 1/2019 أستاذ 

 قطر جامعة قطر 9/2012 أستاذ مشارك

 :سابقةالخبرات الثانيا:  •

 الفترة
ى الوظيفة  البلد جهة العمل ُمسمَّ

 إلى من

 بروناي الميةجامعة السلطان الشريف علي اإلس محاضر أول  8/2012 م7/2008

 بروناي جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية محاضر 6/2008 1/2007

 بروناي جامعة بروناي دار السالم محاضر 12/2007 8/2003

 ليبيا للعلوم اإلسالمية الجامعة األسمرية محاضر 7/2003 9/2001

10/1997 6/2001 
 مساعد بحث وتدريس

 ئي(م جز )دوا
 دناألر  الجامعة األردنية

م 9/2001 9/1995 ِّ
 
 األردن وزارة التربية والتعليم معل

 ثالثا: الخبرات اإلدارية: •

 الفترة
ى الوظيفة  البلد جهة العمل ُمسمَّ

 إلى من

 اآلن 9/2018
منسق الدراسات العليا لقسم 

 الفقه وأصوله
 قطر جامعة قطر

 بروناي جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية عة والقانون عميد كلية الشرب 8/2009 1/2007

 بروناي وناي دار السالمجامعة بر  رئيس قسم الشريعة 12/2006 1/2006

 :املنشوراتاملؤلفات و 

 الرسائل العلمية:أوال:  •

     رسالة الدكتوراه بعنوان: ▪

 
ُ
 ح  القرائن ال

َ
 ت
 
 بالنص وأثرها في داللته ةف

ين علم أصول الفقه هي نظرية القرائن، وتناولت موضوع القرائن األصولية بمنهج جديد يقوم على الدمج ب عامة فيلنظرية الرسالة ست أس  

األصول التقليدي وعلوم اللغة الحديثة، وقد اعتبرها أ. د. علي الصوا، وهو أحد املناقشين، إحدى أفضل الرسائل التي نوقشت في الجامعة 
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في العام  حدةفرجينيا/ الواليات املتبإشراف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي/ طبعت، بعد إعادة التحكيم والتقييم،ة والرسال األردنية على اإلطالق.

 م.2010

 www.ayman.vze.comلقراءة ملخص للرسالة تفضل بزيارة موقعي الشخص ي على الشبكة:  

     :املاجستير بعنوانرسالة  ▪

 أثر تعليل النص في داللته

في علم األصول، موضوعا بالغ التعقيد والحساسية في أصول الفقه، وهو مرتبط بشروط العلة وبموضوع الداللة أدق فرعين ة الرسالعالجت 

قد و  وحاولت الوصول إلى ضوابط عامة تحكم العالقة بين ما تقتضيه العلة وما يقتضيه ظاهر النص، واشتملت على دراسة فقهية تطبيقية.

 .م1998عام  عمان، -طبعتها دار املعالي

 www.ayman.vze.comلقراءة ملخص للرسالة تفضل بزيارة موقعي الشخص ي على الشبكة:  

 األبحاث الع  : ثانيا •
 
  ةميَّ ل

ُ
 :حكمةال

 اسم الجلة عنوان البحث #
الجهة التي تتبع لها 

 الجلة
 بيانات النشر

1  
حكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد موجباته 

 في الفقه اإلسالمي

مجلة مؤتة للبحوث 

 والدراسات
 جامعة مؤتة/ األردن

، 4، العدد17املجلد

 م2002

 ه اإلسالميتحول عقد الشركة في الفق  2
مجلة الجامعة 

 األسمرية
 م2002، 1العدد  الجامعة األسمرية/ ليبيا

 إسالمية املعرفة قراءة نقدية في مصطلح النص في الفكر األصولي  3
املعهد العاملي للفكر 

 فرجينياي/ اإلسالم

 34-33العدد 

 م2004فبراير/

 داللة السياق عند األصوليين  4
مجلة الدراسات 

 العربية

 وناي دار السالمجامعة بر 

 بروناي

، 1العدد

 م2004أغسطس/

5  
تدخل األهل في حياة الزوجين وأثر ذلك في حدوث 

 الطالق: دراسة اجتماعية وشرعية

مجلة الزرقاء للبحوث 

 والدراسات
 ء/ األردنجامعة الزرقا

املجلد السادس، 

 م2004، 2العدد

 مجلة املسلم املعاصر شكالية القطع عند األصوليينإ  6
املسلم املعاصر/ جمعية 

 القاهرة

السنة  117العدد 

 م2005الثالثون 

 إسالمية املعرفة تلقي النص الديني: دراسة أصولية مقاصدية  7
املعهد العاملي للفكر 

 اإلسالمي/ نيويورك

لسنة ا 40العدد 

 م2005رة العاش

8  
لقواعد الفقهية التي تستند إليها نظرية التعسف في ا

 استعمال الحق
 اري الكتاب التذك

جامعة السلطان الشريف 

 علي اإلسالمية/بروناي
 م2009أغسطس/

 األحمدية مجلة تحقيق معنى العلة: دراسة تحليلية نقدية  9

دار البحوث للدراسات 

اإلسالمية وإحياء التراث/ 

 دبي

 م25/2011العدد 

 إشكالية التعارض بين املصلحة والنص  10
مجلة الشريعة 

 والقانون 
 اتجامعة اإلمارات/ اإلمار 

أبريل  46العدد

 م2011
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 شروط الُعرف املعتبر واملعنى في اشتراطها  11
السلطان  جامعةمجلة 

 الشريف علي

السلطان الشريف  جامعة

 علي/ بروناي
 م2012 1العدد

 مجلة األحمدية في تاريخ الفقه دراسةعاني: ملا وأهلاأللفاظ  أهل  12

دار البحوث للدراسات 

اإلسالمية وإحياء التراث/ 

 دبي

 م10/2013 28ددالع

13  
فقهي اإلسالمي في -املبادئ العامة للفكر األصول 

 تعامله مع النص
 مجلة إسالمية املعرفة

للفكر  ياملعهد العامل

اإلسالمي/ فرجينيا/ 

 الواليات املتحدة

، 77العدد ،20املجلد 

 م1453/2014صيف

14  
في فقه املوازنات: أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل 

 لضررين على الوقائعقاعدة ارتكاب أخف ا
 جامعة قطر  مجلة كلية الشريعة

، 2العدد 32املجلد 

 م2014-هـ 1435

15  
 أباحقطف الجنى بالتحقيق فيما نسب للشافعي أنه 

 نكاح الرجل ابنته من الزنا

امعة مجلة الج

 سالميةاإل 

 الجامعة اإلسالمية

 السعودية
 م2016/ 169العدد 

 ة لآلمر بالشراء تحقيق أقوال الفقهاء في بيع املرابح  16

مجلة جامعة امللك 

االقتصاد -عبد العزيز 

 اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

 السعودية

 3/ العدد 30املجلد 

 م2017أكتوبر 

 مجلة العلوم الشرعية يةفوائد تعليل األحكام: دراسة أصول  17
 جامعة القصيم

 السعودية
 مقبول للنشر

 ة مصطلحيةالعلة والحكمة والتعليل بالحكمة: دراس  18

مجلة األمير عبد 

القادر للعلوم 

 اإلسالمية

جامعة األمير عبد 

 ائرالجز /القادر

 2العدد /31املجلد 

 2017ديسمبر 

19  
 التجديد األصولي املعاصر: كتاب "التجديد األصولي"

 نموذًجا
 مجلة إسالمية املعرفة

املعهد العاملي للفكر 

 اإلسالمي

السنة الرابعة 

والعشرون، العدد 

، صيف 93

 م       2018/ه1439

20  
 ع "تغيير الخلق"

 
 ل
ً
: لتحريم التعديالت على الجينوم ة

 دراسة فقهية

في  ملجلة األردنيةا

 الدراسات اإلسالمية
 األردن -جامعة آل البيت 

للنشر  بول قم

12/2018 

 تعليل باملظنة: دراسة أصوليةال  21

مجلة الصراط 

للبحوث والدراسات 

 اإلسالمية

 الجزائر/جامعة الجزائر
، 38العدد/21املجلد

2019 

 مجلة املشكاة استعمال الوسائل الحديثة في التعليم الشرعي  22
جامعة العلوم 

 اإلسالمية/األردن
  مقبول للنشر

 www.ayman.vze.comالشبكة: عي الشخص ي على بزيارة موق نشورة تفضلاث املاألبحبعض لقراءة 

 لمة لراق املقدَّ : األو ثالثا •
َّ
 :واملؤتمراتدوات ن

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان الندوة/املؤتمر عنوان الورقة  #

 تطرفاإلسالم ينبذ ال  التطرف الديني وآلياته في تلقي النص  23
الجامعة 

 يبيااألسمرية/ل
20/03/2003 
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 كر اإلسالميالف  املبادئ العامة للفكر األصولي اإلسالمي في تعامله مع النص  24
الجامعة الوطنية/ 

 ماليزيا
6/12/2004 

 نظرية املصلحة في املذهب الشافعي  25
 الفكر التشريعي في املذهب

 الشافعي

جامعة بروناي/ 

 بروناي
18/1/2006 

26  
The Choice of Offline E-Gradebooks between 

Paper-Based and Web-Based Gradebooks 

12th International 

Conference on Education 

جامعة بروناي/ 

 بروناي
21/5/2007 

 املذهب الشافعي بين أهل األلفاظ وأهل املعاني  27
Seminar Hukum Islam 

Semasa V 

جامعة املاليا/ 

 ماليزيا
21/8/2008 

 يينالوضع اللغوي عند األصول  28
من املنظور  ةاللغة العربي

 الثقافي واالجتماعي

اتحاد معلمي اللغة 

 ونيسياالعربية/ اند
10/10/2009 

29  
تاريخ نظرية الظروف الطارئة في الفقه والقانون: دراسة 

 نقدية

4th International 

Conference on 

Harmonization of Civil 

Law and Shari'ah 

سالمية عة اإل الجام

 ماليزياالعاملية/ 
8/12/2009 

 فقه البيئة تدوير النجاسات من منظور الفقه اإلسالمي  30

سلطان جامعة ال

الشريف علي 

 اإلسالمية/بروناي

6/2/2010 

 تاريخية النص في امليزان األصولي  31
مؤتمر اللغة العربية بين 

 واالنقراضر التطو  

جامعة األزهر 

 إندونيسيا
22/7/2010 

32  
ص في شإ

َّ
ة فهم الن تكلم وحال حال امل ضوء املوازنة بينكاليَّ

 الخاطب: دراسة أصولية

ي املؤتمر القرآني العامل

 )مقدس(

جامعة 

 املااليا/ماليزيا
11/1/20011 

33  Plastic Surgery from an Islamic Perspective مؤتمر الفقه املعاصر 

جامعة السلطان 

الشريف علي 

 اإلسالمية

21/5/2011 

34  
ب األسباات الشرعية: أهم ضعف خريجي كليات الدراس

 ي والحلول املمكنة في ضوء أدبيات التعليم في تراثنا التربو 

مؤتمر الدراسات اإلسالمية 

في جامعات الدول اإلسالمية: 

 التحديات واآلفاق

 م18/5/2014 جامعة قطر

 مقاصد العلم الشرعي وتوظيفها في طرق تعليمه  35
عليم املؤتمر العاملي للت

 قيتهالشرعي وسبل تر 

 االتحاد العاملي

ن/ لعلماء املسلمي

 الدوحة

أبريل  15-17

 م2016

36  
 ع "تغيير الخلق"

 
 ل
ً
: دراسة لتحريم التعديالت على الجينوم ة

 فقهية

مؤتمر األخالق اإلسالمية 

 وسؤال الجينوم

مركز دراسات 

التشريع اإلسالمي 

واألخالق اإلسالمية 

 -مؤسسة قطر  –

 قطر

ريل أب 3-5

 م2017

 ترجماوالت ئح واألنظمةرابعا: اللوا •

دات اللوائح واألنظمة قمت  ، ومن هذه والعربية ، باللغة اإلنجليزيةالجامعات التي عملت فيهااملعمول بها في بإعداد وصياغة العديد من ُمَسو 

 اللوائح:

 .(السلطان الشريف علي اإلسالمية)جامعة  (teriaiPromotion Crالئحة معايير الترقية ) .1
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 .(السلطان الشريف علي اإلسالمية)جامعة  ( (Credit transfer) لساعات املعتمدةحويل امج وتب بين البراالئحة انتقال الطال  .2

 .(السلطان الشريف علي اإلسالمية)جامعة  ( (dvisory PanelAnternational IA UNISS) الئحة املجلس الدولي االستشاري للجامعة .3

ية والتعليم ات جامعة بروناي دار السالم، البحث الذي ألقاه وزير التربترجمات متنوعة من اإلنجليزية إلى العربية: لوائح االمتحان .4

العربية ملوقع مكتبة  م، الواجهة2006راء في منظمة التعاون اإلسالمي )املؤتمر اإلسالمي سابقا( في العام لبروناوي في اجتماع الوز ا

 م.2008بروناي دار السالم على اإلنترنت 

 )جامعة قطر(في قسم الفقه وأصوله التخرج  الئحة تنظيم سير العمل في بحث .5

 )جامعة قطر(في كلية الشريعة  لكتابة الرسالة العلميةالدليل اإلرشادي  .6

 )جامعة قطر(. شريعةفي كلية ال الئحة قبول طالب الدراسات العليا .7

 قاالت:امل: اخامس •

 م2002لجامعة األسمرية ام، مجلة امقاصد الصي .1

عمر علي سيف الدين للدراسات  معهد السلطان، مجلة معهد السلطانعوة لتبنيها في التعليم العالي وداملمارسات السبعة املحمودة في  .2

 .م2005اإلسالمية، 

 omhttps://gotoayman.wordpress.cمدونتي  الشخصية على هذا الرابط: مقاالت أصولية وفقهية متنوعة منشورة على  .3

ى هذا الرابط: يعة عللى مدونة التطوير املنهي لكلية الشر طوير املنهي وتكنولوجيا التعليم عاالت في التمق .4

cultydeveloping.blogspot.comhttps://fa/ 

 :مجاالت االهتمام في البحث العلمي

o أصول الفقه. 

o األسرة فقه 

o قضايا الفقهية املعاصرةلا 

o تعليمالتكنولوجيا وال. 

 

م فيها( هاورش عمل أقمتُ   
 )كنت املقد 

# 
 الجهة القائمة عليها الندوة-اسم الورشة

 جامعة السلطان الشريف علي لناجح/ لهيئة التدريسصفات االختبار ا  .1

 لسالمجامعة بروناي دار ا كيف تستعمل دفتر الدرجات اإللكتروني/ لهيئة التدريس  .2

 الشريف علي جامعة السلطان ة التدريسالتقديم اإللكتروني الفعال/ لهيئ  .3

 كيف تستعين بتقنية املعلومات في كتابة بحثك/ لطالب الدراسات العليا  .4
جامعة السلطان الشريف علي وجامعة 

 وجامعة قطر بروناي

https://gotoayman.wordpress.com/
https://facultydeveloping.blogspot.com/
https://facultydeveloping.blogspot.com/
https://facultydeveloping.blogspot.com/
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 طان الشريف عليالسل جامعة نظام التقييم واالمتحانات في يونيسا/ لهيئة التدريس والطالب  .5

6.  
البحث العلمي/ هيئة  لغاياتاملكتبة الشاملة  كيف تستعمل برنامج

 ات العلياالتدريس وطالب الدراس

، جامعة السلطان الشريف علي

 امعة قطروج

 جامعة قطر : تجربة شخصيةقلب الحجرة الصفية  .7

 جامعة قطر تقديم برنامج مقيم الفعاليات والتدريب عليه  .8

 جامعة قطر العرض التقديمي الفعالمواصفات   .9

10.  
نظور برامج الدراسات الشرعية من م تي ينبغي توفرها فيئص الالخصا

 تربوي تراثي
 جامعة قطر

 جامعة قطر لم: أهميتها وطرق إثارتهاالدافعية الذاتية للتع  .11

 جامعة قطر في التدريس استخدام نماذج جوجل  .12

 جامعة قطر ملاذا وكيف« وورد»استخدام األنماط في   .13

 جامعة قطر نك استثمارهاأهم املتغيرات وكيف يمك نظام التقييم السنوي الجديد:  .14

 جامعة قطر تعليمدمج التكنولوجيا بالتعليم: البالكبورد كأداة للتعلم وال  .15

16.  
ية  MS: كيف تسجل محاضرتك وتنشرها باستخدام 2قلب الحجرة الصف 

MIX 
 جامعة قطر

 جامعة قطر ومواصفات النشاط الجيداألنشطة الصفية: أهميتها   .17

 جامعة قطر كيف تقيم األنشطة الصفية بفعالية باستخدام مقيم الفعاليات  .18

 جامعة قطر كيف تقدم محاضرتك عن بعد باستخدام البالكبورد  .19

 جامعة قطر كيف تدير مراجعك اإللكترونية باستخدام زوتيرو  .20

 : للورشلشرائح تزامن مع عرض اتسجيل فيديو م الروابطه هذعلى 

 مواصفات العرض التقديمي الفعال: .1

b99a6798f460-86ab-fc41-fa52-http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/8a153cd3 

 ية:ب الحجرة الصفلق .2

ac7247f01f7a-b383-44ea-e1f3-http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/c1b796cf 

 ها:ارتعلم: أهميتها وطرق إثالدافعية الذاتية للت .3

12870ddc3853-b1d4-421d-f2c4-http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/3ea21761 

 

 َح  دورات
َ
  :هاتُ ر  ض

 الجهة القائمة عليها عهاموضو  اسم الدورة
 عدد

 الساعات

 رة االنعقادتف

 إلى من

 /6 /7 96 وزارة التربية والتعليموأساليب التطوير  تدريب معلمي التربية اإلسالمية

http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/8a153cd3-fa52-41fc-86ab-b99a6798f460
http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/c1b796cf-e1f3-44ea-b383-ac7247f01f7a
http://echo360.qu.edu.qa:8080/ess/echo/presentation/3ea21761-f2c4-421d-b1d4-12870ddc3853
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 1996 1995 األردن التدريس الحديثة

 اللغة اإلنجليزية اإلعداد المتحان التوفل

مركز االستشارات 

 والدراسات

 ةالجامعة األردني

80 
3/ 

1997 

5/ 

1997 

 Eي/ق البحث العلمر ط

الطرق الحديثة 

للبحث النظري 

 وامليداني

جامعة بروناي دار 

 السالم
30 

7/ 

2004 

7/ 

2004 

Inspiring Change 

كيفية التغيير 

وإدارته في 

 مؤسسات التعليم

وزارة التربية والتعليم/ 

 بروناي دار السالم
21 10/2009 10/2009 

Making the Transition: 

Practical Solutions for the 

Blended and Online 

Classroom 

كيفية إعداد 

املقررات 

ي اإللكترونية الت

تعطى عن بعد 

واملقررات 

 الهجينة

 22/1/2014 21/1/2014 16 جامعة قطر

 َح  ةخاصَّ  أو مؤتمراتورش عمل 
َ
 هاتُ ر  ض

 عقاداالن تاريخ املدة الجهة القائمة عليها املؤتمر-اسم الورشة #

 *ضهاوعر املعلومات  مؤتمر ثقافة  .1
جامعة بروناي دار السالم/ 

 بروناي
 4/10/2004 يومان

 طيط االستراتيجي*ورشة التخ  .2
جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 3/12/2007 أربعة أيام

 ورشة ضمان الجودة*  .3
جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 3/3/2008 يومان

4.  
يم ت دولية في التعلمؤتمر نحو ممارسا

 لي*العا

جامعة مارا 

 ية/ماليزياالتكنولوج
 20/10/2008 يومان

 ته*ورشة إحداث التغيير وإدار   .5
جامعة بروناي دار السالم/ 

 بروناي
 27/10/2008 يومان

6.  
مؤتمر إعداد مؤشرات األداء في 

 مؤسسات القطاع العام*
 16/12/2008 يومان آسيا بيزنس فورم/ ماليزيا

7.  
لي للتعليم العالي املؤتمر الدو 

 1سالمياإل 

جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 6/2/2008 يومان
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8.  
املؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 2اإلسالمي

جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 4/2/2009 يومان

9.  
ورشة طرق التدريس ومخرجات 

 التعليم* 

جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 2/3/2009 يومان

10.  
ورشة مخرجات التعليم وإدارة 

 الجودة* 

جامعة السلطان الشريف 

 علي/بروناي
 27/4/2009 يومان

 11/2012 ساعة جامعة قطر مقدمة في إنشاء اختبارات إلكترونية  .11

12.  
استالم الواجبات والرد  9البالك بورد 

 عليه إلكترونيا
 10/2012 ساعة جامعة قطر

 11/2012 ساعة جامعة قطر مركز التقديرات 9البالك بورد   .13

 11/2012 ساعة جامعة قطر لوحة املناقشات 9ورد البالك ب  .14

 11/2012 ساعة جامعة قطر ول ذات األعداد الكبيرةإدارة الفص  .15

16.  
إثارة الدافعية للطالب للتعلم في 

 الفصل الجامعي
 1/2013 /14 ساعتان جامعة قطر

17.  
QU Merit Award for Outstanding 

Faculty 
 15/1/2013 ساعة ة قطرجامع

18.  
قائم على االستقصاء: من التدريس ال

 أجل تعلم أكثر فاعلية
 جامعة قطر

ساعات/ مع  6

متابعة بحضور 

 محاضرة فعلية

16-18/2/ 2013 

19.  
دراسة الحالة مدخال لتدريس العلوم 

 الشرعية
 8/4/2013 ساعتان جامعة قطر

20.  
تنمية مهارات التفكير الناقد والبحث 

 مقررات العلوم الشرعيةالعلمي عبر 
 2013 /4 /22 اعتانس جامعة قطر

21.  
التفكير الناقد من خالل القراءة 

 اتيجيات التساؤل واستر 
 25/9/2013 ساعتان جامعة قطر

 23/10/2013 ساعتان جامعة قطر سلم التقييم  .22

23.  
مهارة التلخيص وإعادة الصياغة 

 لتفعيل التفكير الناقد
 10/11/2013 ساعة جامعة قطر

 جامعة قطر الحجاج مهارة تعليمية  .24
عتان سا

 ونصف
18/11/2013 

25.  Socratic Teaching 1/2014 نساعتا جامعة قطر 

26.  
تجربة التدريس عن بعد بين تقييم 

 البداية واستشراف املستقبل
 21/1/2014 ساعة جامعة قطر
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27.  Faculty Development Workshop 4/2014 ساعات 8 مايكروسوفت/ جامعة قطر 

28.  

Making the Transition: Practical 

Solutions for the Blended and 

Online Classroom 

 6/2014 ساعة 16 جامعة قطر

29.  

Developing Institutional 

Leadership: The Scholarship of 

Teaching, Learning & Curriculum 

Practice in Higher Education 

 2/2015 ساعة جامعة قطر

30.  
Flexible and Creative Teaching 

Methods 
 4/2015 ساعة قطرجامعة 

31.  
 Activityنظام التقييم الجديد 

Insight 
 12/2015 ساعة امعة قطرج

32.  
استخدام الخرائط الذهنية في 

 التدريس
 12/2015 ساعة جامعة قطر

33.  
إيداع أعمال األساتذة لدى مستودع 

 جامعة قطر الرقمي
 12/2015 ساعة جامعة قطر

34.  
Facilitating Classroom Discussion 

Groups 
 12/2015 ساعة امعة قطرج

 1/2016 ساعة معة قطرجا حلول إبداعية لالرتقاء بالتعلم  .35

36.  
Teaching First-Year Students 

Effectively 
 1/2016 ساعة جامعة قطر

 اإلنجليزيةهي * لغة هذه املؤتمرات والورش 

 

 :الحاسوبية املهارات

 الدولية: )سنغافورة(.  ICDLحاصل على شهادة  ✓

 :اآلتيةعامل مع الحاسوب بتطبيقاته الختلفة في الجاالت أستطيع الت ✓

o ب( رنامج إعداد قواعد البياناتMS Accessحيث قمت ،)، بتصميم عدد كبير من قواعد البيانات عن طريق هذا  بحرفية عالية

 هذا النظام هو، وال يزال ةجامعة السلطان الشريف علي اإلسالميالبرنامج، وأهمها قاعدة بيانات ونظام الدرجات واالمتحانات في 

 برصد درجات الطالب.لجامعة فيما يتعلق دى املعتمد ل

o ( برنامج الطباعةWinWord)ر من العمليات ، حيث إن لي فيه أدواتي الخاصة من ماكروات وقوالب قمت ببرمجتها بهدف أتمتة الكثي

 ن، وقالب خطة التدريس وغير ذلك كثير.ائل الجامعية، وقالب أسئلة االمتحاالطباعية وتسهيلها، منها قالب الرس



 

 - 11 - 

o ( برنامجExcelبدرجة ) سنوي إتقان عالية جدا، حيث قمت بتصميم قوالب متنوعة، من أهمها قالب دفتر الدرجات، وقالب التقرير ال

 للعاملين، وقالب كيف تحسب معدلك التراكمي.

o على تعداد أنواعها.املختلفة  املكتبات االلكترونية اإلسالمية 

o استخ( دام تقنية االنترنت التعليميةCourse Website) للتواصل مع الطلبة مع ما يتضمنه ذلك من القدرة على نشر  وبالك بورد

 االمتحانات واالستبانات والتعيينات وتقييمها على موقع املادة.

o  تصميم التقديمات التعليمية(Presentationsعن طريق برن )( امجPowerPoint). 

o  نترنتتصميم صفحات اإل. 

o ( تصميم الرسوم البيانية والهيكلية عن طريقMicrosoft Visio.) 

 :أتيقمت بتصميم وبرمجة العديد من البرامج النافعة في الحقل األكاديمي وأهمها ما ي ✓

o اإلسالمية نظام الدرجات واالمتحانات لجامعة السلطان الشريف علي 

نها ملجلس الالزمة ع يتعلق بحساب وحفظ درجات الطالب وإعداد التقارير د لدى الجامعة في قسم التسجيل فيماوهو النظام املعتم

 الجامعة ومجالس الكليات، وإصدار كشوف الدرجات ومختلف التقارير األخرى التي تتعلق بالدرجات واالمتحانات

o  ةاإلسالمي في جامعة السلطان الشريف علي العاملينقاعدة بيانات 

وظف أو املحاضر نفسه، ويعد ، مع إمكانيات تحديث البيانات عن طريق املاملوظفين بالجامعةتشمل كل ما يتعلق باألكاديمين و 

أنواع من التقارير التي تتعلق بالعاملين، وتمكن إارة الجامعة من رصد نشاطات العاملين املختلفة فيما يتعلق  10البرنامج أكثر من 

 التدريس وغير ذلك. بالبحث العلمي وعبء

o ملواد والبرامج والخططقاعدة بيانات ا 

بالبرامج وهيكلها واملواد التي يشتمل عليها كل برنامج فيما يتعلق بالخطوط العامة لهذه املواد  قاعدة بيانات تقوم برصد كل ما يتعلق

 مع ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية وتحديد مراجعها وخصائصها وغير ذلك.

o لتدريس والتصحيح واإلشرافمنظم عبء ا 

جدا  تصحيح واإلشراف على املحاضرين بطريق سلسةورة تساعد العميد أو رئيس القسم على توزيع عبء التدريس والأداة متط

 وعة للعبء التدريس ي بحسب املحاضر أو بحسب املواد.وعادلة مع إعداد تقارير متن

o  جمع التغذية الراجعة من الطالب وتحليلهانظام 

ذلك بغية تحليلها ومن ثم تزويد ة من الطالب حول التدريس واملواد )تقييم املادة واملعلم( و يتعامل مع استبانات التغذية الراجعنظام 

املحاضر والكلية والجامعة بتقارير خاصة بكل عن تقييم الطالب ألداء املدرسين. وهذا مفيد جدا في رصد نقاط الضعف والقوة في 

 معة. عملية التعليم في الجا

o حاسب نقاط الترقية 

حصل عليها ملعرفة كونه مؤهال للترقية أم ال. األداة منسجمة ة وسهلة االستعمال تساعد املحاضر في حساب النقاط التي لي  َم أداة عَ 

واإلشراف، تماما مع نظام الترقية في جامعة السلطان الشريف علي الذي يقوم على حساب النقاط في مجاالت األداء الثالثة: التعليم 

 امعة واملجتمع.البحث العلمي، وخدمة الج

o دفتر الدرجات اإللكتروني 

املحاضر في إدارة املادة إلكترونيا فيما يتعلق بتقسيم الطالب إلى مجموعات ورصد الغياب وجمع الدرجات، وهو برنامج يساعد 

 (www.ug.321.cnزيد يرجى زيارة موقع البرنامج  )وإصدار كشوف الحضور والغياب مع كافة التقارير األخرى عن أداء الطالب. للم
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o  َّل التراكميحاسب املعد 

الطالب في حساب معدله التراكمي بطريقة سهلة للغاية، كما تمكنه من معرفة ما هي التقديرات التي يحتاجها  أداة إلكترونية تساعد

 ِّ
ع املعدل التراكمي(ليحق 

ُّ
 ق معدال تراكميا ما )توق

o قرص أدوات نافعة 

لرسالة الذي يضم ماكروات ، ال سيما قالب الدراسات العليا في إعداد رسائلهمجه طالب او تجميعة إلكترونية تضم كل ما يحتاوه

 مهمة لجعل البحث متفقا مع مواصفات الرسالة املطلوبة في الجامعة.

o برنامج مقيم الفعاليات 

يمي مثال أو البحث، بيسر الية يقوم بها الطالب كالعرض التقدوهو أداة إلكترونية تمكن املحاضر في جامعة قطر من تقييم أي فع

للطالب بالدرجة املمنوحة له وفقا للمعايير املطلوبة. يمكن استعراض مواصفات البرنامج وتنزيل  وسهولة ودقة، مع إرسال تقرير فوري

 r.vze.comwww.evaluatoنسخة منه على الرابط: 

o برنامج مقيم بحث التخرج 

ب بطريقة آلية ضمن معايير كلية وجزئية قابلة للتحكم مع استيراد آلي وهو أداة إلكترونية لتقيم املشرف والحكم لبحوث تخرج الطال 

 ألسماء الطالب وتقارير فورية باإليميل للطالب.

 :خدمة الجامعة وخدمة الجتمع

o  كلية الشريعة في جامعة قطر مؤتمراتلتنظيم  اللجنة اإلعالميةرئيس. 

o  في كلية الشريعة في جامعة قطر التعليم املستمررئيس لجنة. 

o  في كلية الشريعة في جامعة قطر.ألعضاء هيئة التدريس رئيس لجنة التنمية املهنية 

o .رئيس لجنة التدريب في معهد السلطان علي عمر للدراسات اإلسالمية في جامعة بروناي دار السالم 

o موفي جامعة بروناي دار السال  معة األسمرية للعلوم اإلسالميةعضو في لجنة إعداد املناهج في الجا. 

o عضو في لجنة التخطيط واملراقبة األكاديمية في جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية 

o عضو في لجنة البحث العلمي في جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية 

o سالمامعي في جامعة بروناي دار اليل الجعضو في لجنة إعداد الدل. 

o ي الجامعة األسمريةاألستاذ املكلف بمتابعة مشروع املكتبة اإللكترونية ف. 

o  م2001-1994في الفترة  املنارة القرآنيعضو ثم رئيس اللجنة اإلدارية ملركز. 

o عمان-سليمان حرب في جبل املنارة خطيب وواعظ غير منتظم في مسجد. 

o لفضائية البروناوية.مع د.هيلير البريطاني على القناة ا لقاء تلفزيوني 

o معة بروناي دار السالم بعنوان: محاضرة عامة لطلبة كلية التمريض في جاPromoting Health through Islamic Life style 

o ة.محاضرات عامة في مناسبات شتى باللغتين العربية واإلنجليزية في جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمي 

http://www.evaluator.vze.com/


 

 - 13 - 

 ُسها:
ُتها أو أَدر  س   املواد التي َدرَّ

 رحلة البكالوريوسمواد م

، الحكم الشرعي والدالالت، القياس، االجتهاد املعاصر، قضايا فقهية معاصرة، تاريخ الفقه اإلسالمي، 3، أصول الفقه2أصول الفقه ،1الفقهأصول 

 .فقه األسرة ،األسرة ، قانون فقه الكتاب والسنة، فقه املعامالت مسائل مالية معاصرة،

 مواد مرحلة املاجستير:

 هي.صولي والفق، منهج البحث األ القياس والتعليل ، فقه العقوبات وقضاياه املعاصرة، فقه النوازل في العبادات.العقد، النظام املالي في اإلسالمنظرية 

 رسائل علمية أشرفت عليها:

o جامعة عزة ديانا بنت جهري ، رسالة ماجستيرسسات املالية اإلسالمية البروناوية. املؤ  التأمين على الحياة: دراسة تطبيقية في ،

 م.2009الشريف علي، السلطان 

o جامعة  ي،أيوب حزير ، رسالة ماجستير .معها سوفاكو ب االتفاقيات املتعلقةاملعاهدات في الفقه اإلسالمي ومدى انسجام  أحكام

 م.2009، السلطان الشريف علي

o  سلطان الشريف علي، بنت متالي، جامعة ال خير النساء ،رسالة ماجستيرفي الفقه اإلسالمي والقانون البروناوي.  فالسأحكام اإل

 م.2009

o .جامعة روسينا بنت الحاج جمودين، رسالة ماجستير العرف وسد الذرائع وتطبيقاتهما في قانون األحوال الشخصية البروناوي ،

 م.2010السلطان الشريف علي، 

o عة السلطان الشريف علي، ، جامرسالة ما جستير للطالب آآ هبر اإلندونيس يم في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة. السل بيع

 م، 2010

o م2011 جامعة السلطان الشريف علي، ،بنت الحاج ميراليطالبة وجيهة للرسالة ماجستير  .ي الفقه اإلسالمي وقانون برونايالخلوة ف 

o م.2015، نورة املقارح. جامعة قطر، . رسالة ماجستيروء القوانين القطرية وتطبيقاتها القضائيةفي ض مستجدات طبية فقهية 

o إفشاؤها في مجال العالقات األسرية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة باللوائح والقوانين املعمول بها في دولة  :كتم األسرار الطبية و

 .م2016 ، جامعة قطر،جواهر الحاج، رسالة ماجستير. قطر

o  رسالة ماجستير، سارة مراغي، ي جرائم األحداث املعاصرة أسبابها وسبل معالجتها في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون القطر ،

 م2017جامعة قطر، 

o رسالة ماجستير، ياسر جابر، جامعة قطر.التحكيم في قانون األسرة القطري: دراسة فقهية تطبيقية ، 

o سارة اليهري، رسالة ماجستير، جامعة قطر.تها في الحاكم القطريةطبيقاالشروط املقترنة بعقد الزواج وت ، 

o رسالة ماجستير، ميثة املري، جامعة قطر. نون القطري، دراسة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالميةأحكام الجنسية في القا ، 

o  د املري، جامعة قطر.العنو ، رسالة ماجستير، الظفر بالحق في ضوء مقاصد الشريعة دراسة مقارنة بالقانون القطري 
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o نسية الغانم، جامعة األمر والنهي في داللتهما: دراسة تطبيقية على أحاديث األحكام في باب املعامالت، رسالة ماجستير،  أثر تعليل

 قطر.

o منكبير عدد ومناقشة يطول تعداده، وكذلك تحكيم  كما قمت باإلشراف على العديد من بحوث التحرج لطالب البكالوريوس مما 

 رسائل املاجستير، وبحوث علمية للنشر في مجالت محكمة.

 :لالتصال

 : البريدي الحالي العنوان
 د. أيمن علي صالح

جامعة قطر-ية الشريعةكل  

2713ص.ب   

 0097470130020محمول: : الهاتف

  gmail.com@gotoayman /ayman.saleh@qu.edu.qa: البريد االلكتروني

 gotoayman@: تويتر وفيسبوك
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