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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 سيرة ذاتية

 

 أحمد أكرم إبراهيم حجاب االسم :

 

 972825145 رقم الهوية :

 

 1962 تاريخ الوالدة :

 

 نابلس مكان الوالدة :

 

 نابلس –مخيم بالطة  السكن :

 

 أطفال لخمسةمتزوج ، وأب  الحالة االجتماعية :

 

 الدراسة : 

 
 مدارس وكالة الغوث في مخيم بالطة . واإلعدادية :المرحلتان االبتدائية  -1          

 . المرحلة الثانوية : مدارس مدينة نابلس -2          

 ( 1981% ) الترتيب السابع على لواء نابلس سنة 86بمعدل  الثانوية العامة ) الفرع األدبي ( -3          

  المرحلة الجامعية األولى : -4          

 

 1991( سنة  %90بكالوريوس ) فقه وتشريع ( من جامعة النجاح الوطنية بتقدير امتياز بمعدل )  *                

 ) الترتيب األول على الجامعة ( .

 

(   %91.1من جامعة النجاح الوطنية بتقدير امتياز بمعدل )  مرحلة الماجستير ) الفقه والتشريع ( : -5           

، وكان عنوان أطروحة الماجستير : "التزام النصوص في الشريعة اإلسالمية " وهو موضوع في 1996سنة 

 أصول الفقه .

 

  2006% سنة 93.2أصول فقه من جامعة بغداد بتقدير امتياز بمعدل  مرحلة الدكتوراة : -6            

 

 الجانب العملي :

 
   1995في سلك التربية والتعليم مدرسا للتربية اإلسالمية لطلبة  المرحلة الثانوية منذ عام   عملت -1             

أعمل محاضرا ومشرفا غير متفرغ للشريعة  وللتربية اإلسالمية  في جامعتي النجاح والقدس                 -2             

 وقمت بتدريس المساقات اآلتية :  1997المفتوحة منذ عام 

 

 1* فقه العبادات                  

 2* فقه العبادات                  

 1* فقه المعامالت                  

 1* فقه األحوال الشخصية                  

 2* فقه األحوال الشخصية                  

 1د * التالوة والتجوي                 

 2* التالوة والتجويد                  

 1* العقيدة اإلسالمية                  

 2* العقيدة اإلسالمية                  

 1* أصول الفقه                  
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 * أساليب تدريس التربية اإلسالمية                 

 * النظام االقتصادي في اإلسالم                  

 * نظام الحكم في اإلسالم                  

 * مدخل إلى الفقه اإلسالمي                 

 * فقه العقوبات                  

 * التفسير                  

 * إعجاز القرآن                  

 * الثقافة اإلسالمية                 

 * الفرق اإلسالمية                 

 * نظام األسرة في اإلسالم                 

 * السيرة النبوية                 

 * علوم القرآن                 

 

*** قمت باإلشراف على هذه المقررات أكثر من مرة ، ومنها ألكثر من خمس مرات  بدءا من فرع الجامعة  

 ونابلس .  97المفتوحة في طولكرم  سنة 

                 

 أعمل خطيبا متطوعا للجمعة في مساجد مدينة نابلس منذ أربع عشرة سنة . -3             

 

   23/12/2012عميد كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية منذ   -4             

 

 م 2013عضو لجنة اإلشراف على مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الرابع في فلسطين لعام  -5             

 

 م 2014عضو اللجنة التحضيرية والعلمية لمؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الخامس في فلسطين لعام  -6             

 

 شارع المدارس . –نابلس / مخيم بالطة  العنوان :

 

 092324201 تلفون   :

 

 0598555443 جوال   :

 


