
جهاد صالح سلمان زين الدين. د

اللغات

متزوج ولدي طفالن 

اإلجتماعيةالحالة 

المهارات الشخصية 

1-12-1988

00962790186075

00972598111298

األردن-عمان 

العربية

دكتوراه في القضاء الشرعي

العلوم جامعة–كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون –في القضاء الشرعي دكتوراة❑

.جيد جدا 82بتقدير 2016اإلسالمية العالمية األردن لعام 

عة العلوم جام–كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون –ماجستير في القضاء الشرعي ❑

.امتياز86.1بتقدير 2012اإلسالمية العالمية األردن لعام 

ن لعام جامعة النجاح الوطنية فلسطي–كلية الشريعة –بكالوريوس في الفقه والتشريع ❑

.جيد 76.7بتقدير 2010

ن لعام فلسطي–مدرسة عقربا الثانوية للبنين نابلس –شهادة ثانوية عامة  تخصص أدبي ❑

.جيد 74.7بتقدير 2006

المؤهالت العلمية

اإلنجليزية

الهوايات

العمل تحت الضغط•

العمل كفريق •

والتواصلاإلتصالمهارات •
ميديا السوشل

إدارة وتنظيم الوقت•

اإلنترنت•

القراءة•

الرياضة•

الكتابة•

الدورات العلمية 

jihadsaleh@hotmail.com

.  2010فلسطين لعام –نابلس –دورة المرافعات الشرعية  من مركز التعليم المستمر ❑

ICDLدورة حاسوب ❑
.2010ام  فلسطين لع–نابلس –المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات 

 ICDLدورة حاسوب❑
.2015لعام ( معتمدة من اليونسكو) أكاديمية الحضارات العالمية 

.عدد كبير من الدورات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والبحث والتواصل وغيرها

المهارات والخبرات 

المية في في مدارس الصفوة اإلسوالتالوة والتجويد واالجتماعيات مدرس للتربية اإلسالمية ❑
(2013-2011)، (10-4( )سنتان) عمان

( سنة)في أكاديمية ساندس الوطنية في عمانوالتالوة والتجويد مدرس للتربية اإلسالمية ❑
(2013-2014)، ( SAT,IG)(12_8)(قسم البرامج األجنبية)

كاديمية في أوالثقافة اإلسالمية والتالوة والتجويد والسلوكياتمدرس للتربية اإلسالمية❑
، ( 12-4)قسم البرامج األجنبية)(سنواتتسع)في عمان ( UCA)الحضارات العالمية

(2014-2022.)
(2022-2020)مدرس ورئيس قسم التربية اإلسالمية في أكاديمية الحضارات العالمية ❑

ورشات عمل ودورات تدريبية متعددة في األكاديميات التي عملت بها ❑

العمل تحت الضغط ❑

القدرة على الخطابة وفن اإللقاء ❑

سهولة التعامل مع الحاسوب بجميع أنواعه ❑

اادارة االنشطة الطالبية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وحفظ الحديث الشريف وغيره❑
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البرامج

:األبحاث التي حصلت بها على الدرجات العلمية

بإشراف األستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر من جامعة النجاح الوطنية     –المال الحرام❑

(.2010درجة البكالوريوس " )فلسطين –نابلس " 

بإشراف األستاذ الدكتور محمد خلف بني سالمة–أحكام القرعة في األحوال الشخصية ❑

محمود رجا حمدان من جامعة العلوم اإلسالمية  . د.أجمعة براج و  . د.أ: لجنة المناقشة
(.2012درجة الماجستير ")األردن –عمان " العالمية 

ن الفتاوى الكبرى من كتاب القضاء إلى نهاية مسائل متفرقة لإلمام حسام الدين عمر ب❑
لجنة , الغنانيمبإشراف الدكتور قذافي عزات -عبدالعزيز بن مازة تحقيق ودراسة 

جامعة . دوجان العموش محمد.د.أو الداللعةموفق.د.أالسعدي و عبدالملك.د.أ: المناقشة
(.  2016درجة الدكتوراة " )األردن –عمان " العلوم اإلسالمية العالمية 

(  م2010)لسنة ( 36)للباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني رقم إضاحيةمذكرة ❑
"بحث محكم ومنشور في مجلة أريد لألبحاث االجتماعية واإلنسانية"
، وقد قمت بترتيبه ومقارنته (م2019)لسنة(15)رقماألردنيالشخصيةاألحوالقانون❑

ي بالقانون السابق ووضع الفروقات بطريقة سهلة وميسرة، وهو منشور على موقعي ف
.مجلة أريد
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