السيرة الذاتية

جامعة الزرقاء  -األردن
الدكتور أنس محمد عوض الخاليله

anasalkalaileh@hotmail.com
الفقه وأصوله
الرتبة االكاديمية :أستاذ مساعد
العضويات:

- 1عضو اللدٌح الرحضَرٍح للوؤذور الذولٌ الوحكن دور الشرٍعح والقاًوى واإلعالم فٌ
هكافحح االرهاب.
- 2عضو اللدٌح الرحضَرٍح للوؤذور الذولٌ الوحكن الخطاب اإلعالهٌ الروعوً.
- 3رئَس الدٌح العلوَح للوؤذور الذولٌ الوحكن الخطاب اإلعالهٌ الروعوً.
- 4رئَس الدٌح العلوَح للوؤذور الذولٌ الوحكن دور الشرٍعح والقاًوى واإلعالم فٌ
هكافحح االرهاب.
- 5رئَس لدٌح الوٌحح القرآًَح علي هسروى خاهعح السرقاء.
- 6عضو لدٌح تراهح الطلثح األذراك فٌ كلَح الشرٍعح –خاهعح السرقاء.
- 7عضو لدٌح الرذقَق الذاخلٌ لكلَاخ الداهعح للرذقَق علي هذى ذوفر هرطلثاخ
االٍسو( )2015 -9001
- 8رئَس لدٌح الرحقَق هع الطالب فٌ هركس الرعلَن الوسرور وهركس اللغاخ.
- 9عضو لدٌح الرحقَق هع طالب خاهعح السرقاء ( اللدٌح أ).
-10عضو هدلس الخرٍدََي فٌ خاهعح السرقاء.
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-12رئَس اللدٌح العلوَح فٌ كلَح الشرٍعح-خاهعح السرقاء.
-13عضو لدٌح دراسح الرعلَواخ الرأدٍثَح علي هسروى الداهعح فٌ خاهعح
السرقاء.
-14عضو خارخٌ فٌ هدلس كلَح العلوم الررتوٍح.
-15عضو لدٌح الوثادرج الوطٌَح لخذهح الودروع الوحلٌ-خاهعح السرقاء.
-16عضو هدلس خاهعح السرقاء-هوثال عي كلَح الشرٍعح.
-17عضو هٌاهح هثحث الررتَح اإلسالهَح فٌ قسن الوثاحث اإلًساًَح  /هذٍرٍح
الوٌاهح والكرة الوذرسَح  ،وزارج الررتَح والرعلَن ،هي .2011 -2007
-18عضو لجنة تحكٌم األبحاث فً مجلة البحوث اإلسالمٌة العلمٌة المحكمة.
 -19عضو مجلس المركز الثقافً اإلسالمً –جامعة الزرقاء.
 -20عضو لجنة اعتماد الكتب المقررة فً جامعة الزرقاء.
 -21عضو لجنة اإلشراف التربوي على مدارس جامعة الزرقاء-المشرف العام
للمدارس الثانوٌة.
 -22عضو لجنة التعلٌمات التأدٌبٌة على مستوى الجامعة -جامعة الزرقاء.
المؤهالت العممية:

 .1شهادة الدكتوراة فً الفقه وأصوله2010-م.
 .2شهادة الماجستٌر فً الفقه وأصوله2004-م .
 .3شهادة البكالورٌوس فً الشرٌعة اإلسالمً ة ( الدعوة وأصول الدٌن) -
1996م .
 .4شهادة الثانوٌة العامة 1992م .
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الخبرات التدريسية:

.1
.2
.3
.4

نائب عمٌد كلٌة الشرٌعة –جامعة الزرقاء.
رئٌس قسم الفقه وأصوله -جامعة الزرقاء.
مدٌر المركز الثقافً اإلسالمً-جامعة الزرقاء.
أستاذ مساعد فً جامعة الزرقاء –كلٌة الشرٌعة – قسم الفقه وأصوله .

االبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر:
ت
.1
.2

عنوان البحث

الزواج بهدف الحصول على الجنسٌة
التغرٌر بٌن األزواج

جهة النشر
مجمة دراسات-الجامعة األردنية

السنة

واالصدار
مقبول لمنشر

منشور

مجلة البحوث اإلسالمٌة

.3
.4
.5
الكتب المؤلفة:
ت
.1

عنوان الكتاب
الثقافة اإلسالمية

جهة النشر
جامعة الزرقاء

السنة
2015

.2
.3
اإلصدار01 :

تاريخ اإلصدار 2014/9/21

رقم النموذجZU/QP08F016 :

3

السيرة الذاتية

جامعة الزرقاء  -األردن
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
المؤتمرات العممية:
ت
.1

اسم المؤتمر
للوؤذور الذولٌ الوحكن
الخطاب اإلعالهٌ الروعوً.

الجهة المنظمة

فترة المؤتمر

عنوان البحث

جامعة الزرقاء

.2

للوؤذور الذولٌ الوحكن دور
الشرٍعح والقاًوى واإلعالم
فٌ هكافحح اإلرهاب

جامعة الزرقاء

.3

المؤتمر الدولً المحكم
"نقض شبهات التطرف
والتكفٌر"

دائرة اإلفتاء األردنية

.4

.5
خدمة المجتمع:
ت

النشاط

.1

خطيب ومدرس في مساجد الرصيفة

.2

محاضرات توعوية ودينية
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.3
.4
.5
المعمومات الشخصية:
االسم

:

أنس محمد عوض الخاليله

مكان وتاريخ الميالد

:

عواى 1973م

الجنسية

:

األردًــَـح

الحالة االجتماعية

:

هدزوج
ـ

عنوان السكن

 :الزرقاء

هاتف العمل

0096253821100 :

الهاتف النقال

00962776320548 :

العنوان البريدي

 :األردن-الزرقاء -جامعة الزرقاء – كمية الشريعة
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