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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1999

الدكتوراة,جامعة الخرطوم  -جمهورية السودان
) الجتهاد ومدى حاجة العصر اليه(

1995

الماجستير,جامعة ام درمان  -كلية الشريعة والقانون  -جمهورية السودان
)احكام الجوار في الفقه السلمي(

1990

البكالوريوس,الجامعة السلمية غزة _ كلية الشريعة والقانون

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2012 ,2014

عضو مجلس كلية الشريعة ,الكلية

2012 ,2014

عضو مجلس كلية الشريعة ,الكلية

2010 ,2012

عضو في مجلس الجامعة ,الجامعة

2010 ,2012

عميد كلية الشريعة ,الكلية

2009 ,2010

نائب عميد كلية الشريعة ,الكلية

2007 ,2009

نائب عميد كلية التربية  -جامعة الزهر ,الكلية

2004 ,2005

عضو مجلس كلية التربية ,الكلية

2007 ,2007

رئيس قسم الدراسات السلمية  -كلية التربية  -جامعة الزهر ,القسم
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العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2015جامعة الزهر عمادة الجودة والتخطبط,عضو في لجنة الجودة والتخطيط عن كلية الشريعة,جامعة
 2014جامعة زيان عاشور  -الجزائر,عضو هيئة تحرير  -مجلة دراسات وابحاث,دولي
 2013جامعة الزهر _ غزة,عضو لجنة الفتاء ,جامعة
 2013جامعة الزهر -غزة,عضو نقابة العاملين,جامعة
 2012جامعة الزهر -غزة,عضو نقابة العاملين,جامعة
 2011كلية الشريعة -جامعة الزهر  -غزة,عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لبرنامج ماجيستير الفقه المقارن,جامعة
 2010جامعة الزهر -غزة,عضو نقابة العاملين,جامعة
 2010كلية التربية  -قسم الدراسات السلمية -جامعة الزهر  -غزة,عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لبرنامج ماجيستير الفقه المقارن,جامعة
 2010جامعة الزهر  -غزة,عضو المجلس الكاديمي,جامعة
 2009جامعة الزهر-غزة,عضو نقابة العاملين) نائب الرئيس(,جامعة
 2008جامعة الزهر -غزة,عضو نقابة العاملين) نائب الرئيس(,جامعة
 2008جامعة الزهر -غزة,عضو لجنة وضع الخطة الدراسية لكلية الشريعة,جامعة
 2007جامعة الزهر -غزة,عضو نقابة العاملين) أمين المال(,جامعة
 2005جامعة الزهر  -غزة,عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الزهر  -سلسلة العلوم النسانية,وطني
الهتمامات البحثية
اهتمام

الفقه واصوله ,
منشورات مختارة

بحوث في مجلت علمية

) ( .د -مازن مصباح صباح )(  .الوصية في مرض الموت -دراسة فقهية مقارنة,مجلة العدل السعودية45, (2014)62,
) ( .د -مازن مصباح صباح )(  .هبة المريض مرض الموت  -دراسة ققهية مقارنة,الجامعة السلمية  -غزة35, (2012),
) ( .د -مازن مصباح صباح )(  .حكم البيوع غير المرئية في الفقه السلمي,مجلة العدل السعودية45, (2014)65,
) ( .د -مازن مصباح صباح ---نائل يحي )(  .التأديب اثره ومجالته  -دراسة فقهية مقارنة,مجلة العدل السعودية40, (2014)62,
د -مازن مصباح صباح -أ  -أمجد ابو موسى )(  .أثر قاعدة الضرر يزال على التداوي واجهزة النعاش,مجلة جامعة القدس المفتوحة  35,الجزء
) ( .الثاني)35, (2015
د -مازن مصباح صباح ---أمجد ابو موسى ) . (2013اثر قاعدة الضرر يزال على الوفاء بالديون,مجلة جامعة الزهر سلسلة العلوم
) ( .النسانية45, (2013),
.د -مازن صباح  -د -نعيم المصري ) . (2008قسمة العيان  -دراسة فقهية مقارنة,مجلة الجامعة السلمية العالمية -ماليزيا,الثاني)40, (5008
)(
د -مازن مصباح صباح ) . (2007شهادة النساء في الفقه السلمي بين الرد والعتبار  -دراسة فقهية مقارنة,مجلة كلية الشريعة والقانون -
) ( .جامعة الزهر  -مصر40, (2007)2,
) ( .د -مازن مصباح صباح ) . (2007شهادة النساء في الفقه السلمي بين الرد والعتبار,كلية الشريعة والقانون40, ()2,
د -مازن مصباح صباح ---د -سامي ابو عرجة ) . (2004القراءة الشاذة عند الصوليين واثرها في اختلف الفقهاء,مجلة الزهر  -غزة(2004),
) ( 35, .
.د -مازن مصباح صباح ) . (2004النتفاع بالطريق العام والخاص في الفقه السلمي,كلية الشريعة والقانون  -جامعة الزهر  -مصر39, ()2,
)(
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جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

2015
2015
2015
2006
2005
2000

,شهادة تقدير ,نقابة العاملين جامعة الزهر ,جامعة
,شهادة تقدير ,عمادة الجودة والتخطيط وكلية الزراعة ,جامعة
,درع تكريم للحصول على رتبة استاذ دكتور ,نقابة العاملين ,جامعة
,شهادة تكريم للحصول على رتبة استاذ مشارك ,نقابة العاملين ,جامعة
,شهادة تقدير للمشاركة بؤتمر نحو خطاب اسلمي معاصر ,وزارة الوقاف والشئون الدينية ,وطني
,شهادة تقدير ,وزارة الوقاف والشئون الدينية ,وطني

العروض
عنوان  ,الحدث  ,التاريخ  ,المؤسسة  ,المستوى
متحدث
متحدث ضيف

ارتفاع نسبة الطلق السباب والمعالجة ,ندوة في كلية الشريعة  -جامعة الزهر  -غزة , 2015,كلية الشريعة  -جامعة
الزهر )جامعة (.
اليسر ورفع الحرج في الشريعة السلمية ,مؤتمر نحو خطاب اسلمي معاصر , 2005,وزارة الوقاف والشئون الدينية
)وطني (.
العهدة العمرة وما فيها من حكم وعبر ,مؤتمر نصرة القدس , 11/11/2000,وزارة الوقاف والشئون الدينية )وطني (.

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير ,احمد المسامحة ,مسائل المضاربة والوقف من كتاب الحجة على اهل المدينة للمام محمد بن الحسن الشيباني -
 ,دراسة فقهية مقارنة 2015,
 ,ماجستير ,امجد ابو موسى ,قاعدة )الضرر يزال( وأثرها في المعاملت المالية والطبية المعاصرة 2012,
 ,ماجستير ,وصفي الغا ,احكام بيع الثمار والحبوب في الفقه السلمي -دراسة فقهية مقارنة 2015,
 ,ماجستير ,اسامة اللوح ,الحكام الفقهية المتعلقة بسورة الفاتحة  -دراسة فقهية مقارنة 2014,
 ,ماجستير ,هشام العجلة ,الولية على نفس القاصر في الفقه السلمي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة 2014,
 ,ماجستير ,سامي عدنان العجوري ,نظرية العقد عند الشيخ مصطفى الزرقا  -دراسة فقهية مقارنة 2013,
 ,ماجستير ,نائل محمد يحي ,المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب  -دراسة فقهية مقارنة 2012,
 ,ماجستير ,اياد ابراهيم عودة ,أثر الكراه على المعاملت المالية -دراسة فقهية مقارنة 2012,
 ,ماجستير ,ابراهيم سليمان ابو صعاليك ,الشهادة والرجوع عنها في فقه المعاملت دراسة فقهية مقارنة 2011,

التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

مناقشة الرسالة كممتحن ومناقش داخلي واجازة الرسالة 2015,
مناقشة الرسالة واجازتها 2014,
مناقشة الرسالة واجازتها 2013,
مناقشة ارسالة واجازتها 2013,
مناقشة 2011,
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* قرآن  , 1قرآن  2متطلب جامعة
* اصول الفقه1
* )الفقه المذعبي  ) 1فقه العبادات 1
* العلقات الدولية في السلم
* فقه المعاملت
* اصول الفقه 5
* اصول الفقه 3
* نظام الحكم في السلم
* مقاصد الشريعة
* فقه القضاء وطرق الئبات
* احاديث الحكام
* السيرة النبوية  -متطلب جامعة
* فقه  . 1فقه  , 2دراسات في الفقه متطلب جامعة
* اصول فقه 2

دراسات عليا

* مقاصد الشريعة
* نظرية اللتزام
* اصول الفقه 4
* الدللت
* اصول الفقه

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2002 - 2005

الشتراك في برنامج )في رحاب السلم( في فضائية فلسطين ,وطني

1996 - 1996

المشاركة محاضر في دورة لتأهيل الوعاظ والمرشدين ) محاضر لمادة اصول الفقه( في كل من غزة
وخانيونس ,وطني

1998 - 2007

خطيب بوزارة الوقاف والشئون الدينية ,وطني

2001 - 2005

محاضر غير متفرغ في كلية الدعوة السلمية ,جامعة

الىى2001 - 1996

محاضر غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة ,جامعة

المهارات
المهارة

اللغة النجليزية كتابة محادثة فراءة ,جيد
الخطابة ,ممتاز
اللغة العربية كتابة ومحادثة ,جيد جدا
الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2015 ,دورة الجودة والتخطيط ,جامعة الزهر -عمادة التخطيط والجودة جامعةالزهر  -غزة ,جامعة الزهر -غزة
, 2014دورة التدريب والقيادة التربوية ,كلية التربية  -جامعة الزهر ,جامعة الزهر بالتعاون مع اليميد ايست 62014-9/2104,
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