
بسم هللا الرحمن الرحیم

السیرة الذاتیة

إبراھیم سلیم أبو جریبان.محمداالسم: 

.أریحامكان الوالدة:

األردنیة.الجنسیة:

متزوج وأب لثالثة أبناء.الحالة االجتماعیة:

م.16/11/1958تاریخ الوالدة:

اإلسالم.الدیانة:

)421940/0777) أو (3250071/05مأدبا (ت: مكان اإلقامة:
752مأدبا ص.ب: 

الشھادات العلمیة:

م. 1999درجة الدكتوراه في الفقھ وأصولھ في الجامعة األردنیة عام .1
(االعتباریة) وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي:نظریة الشخصیة الحكمیة الرسالةعنوان 

م.1994م درجة الماجستیر في الفقھ وأصولھ من الجامعة األردنیة عا.2
عنوان الرسالة:اختصاصات رئیس الدولة اإلسالمیة في السیاسة الخارجیة وضوابطھا

درجة البكالوریوس في الشریعة اإلسالمیة مع تخصص فرعي تربیة من الجامعة .3
م.1981األردنیة عام 

م.1977على شھادة الثانویة العامة عام حاصل.4

الخبرات العلمیة:

المیة في مدارس وزارة التربیة والتعلیم للمرحلة األساسیة والثانویة مدرس لمادة التربیة اإلس.1
م.1999م ولغایة 1981منذ عام 

).1985-1983المرشد الدیني لمدیریة الدفاع المدني العامة لمدة عامین (.2
م.28/9/2000التعیین في جامعة البلقاء التطبیقیة عضو ھیئة تدریس اعتبارا من تاریخ .3
ة اإلسالمیة وحاضر العالم اإلسالمي والسیرة وأعمال الخلفاء الراشدین مدرس مادة الثقاف.4

م إلى اآلن.2000والقدس وأھمیتھا في جامعة البلقاء التطبیقیة منذ عام 
).2001/2002رئیس قسم العلوم األساسیة في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة لعام (.5
م.2004م وحتى عام 2002نائب عمید كلیة األمیرة رحمة الجامعیة منذ عام .6
3/5/2010أ وفئة.12/7/2005منذ تاریخ ب فئة الرتبة: أستاذ مساعد.7



الدورات واألبحاث:

م.1992المشاركة في دورة التطویر التربوي عام .1
دورة " مقدمة في اإلنترنت" في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة..2
.2010القرآني الرابع عام اإلعجاز ملتقة.3
4.

م.2004عام 
حاصل على التوفل في اللغة االنجلیزیة من جامعة البلقاء التطبیقیة..5
مشق) بحث األمن الدبلوماسي في اإلسالم (منشور في مجلة كلیة الحقوق .6 امعة د في ج ارة  تج وال

م.2008عام 
م.2008بحث آثار الرضاع الفقھیة والطبیة (منشور في مجلة دراسات الجامعة األردنیة) عام .7
لعلوم .8 ل

م.2008) عام الشرعیة والقانونیة
تدریبیة، معادلة من جامعة البلقاء.ساعة120قع بواICDLدورة تحضیر لشھادة .9

المبادئ بحث .10
جامعة النجاح الوطنیة).

م.2007) 1اإلجھاض مضاعفاتھ الطبیة وأحكامھ الشرعیة (دار الشروق للنشر والتوزیع ط.11
12.

م).2011مقبول للنشر في الجامعة اإلسالمیة في غزة عام 
)2011في المجلة الدولیة للتعلیم،؟ امریكا سنة بحث التربیة األخالقیة ( مقبول للنشر في .13

العنوان: 

جامعة البلقاء التطبیقیة / كلیة األمیرة رحمة الجامعیة
3510035/05: ت


