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 {C.Vالسيرة الذاتية }

 :البطاقة الشخصية

 .أمحد دمحم حسني دمحم: االسم        ·

 م22/6/2006املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية منذ: العمل احلايل        ·

 .القدس: مكان اإلقامة        ·

 .20502ب . ص –القدس  :العنوان        ·

 6260042- 2- 00972 (:املكتب)هاتف        ·

 2348603- 2- 00970/  6262495 -2 -00972        :فاكس       ·

  111984-599-00970/ 584 748-505-00972:متنقلهاتف  

 gmufti@darifta.org   ،mustafa@darifta.org  :االلكرتوينالربيد  

                                 WWW.DARIFTA.ORG  اإللكرتونيةموقع الصفحة  

 :العلميةالحياة 

 .م وكان األول يف فوجه0161خترج من اثنوية األقصى الشرعية يف رحاب املسجد األقصى املبارك عام         ·

 .م0121حاصل على درجة البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية عام         ·

 .القدسحاصل على درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة من جامعة         ·

القذرا ات يف ديذا املقذذدسم  تتلمذذ يف ددايذة حياتذه العلميذذة علذى يذد املرحذوم الشذذيغ هايذم البأذدادلم وهذو أحذذد علمذا    ·
كما تتلمذ خالل دراسته اجلامعية على يد علما  أجذال  مذن م الذدكتور عبذد . وتلقى منه علم القرا ة وأحكام التجويد

فضذل عبذاس والشذيغ  اخليذا،م والذدكتورالأين عبد اخلذال  والذدكتور عبذد الع ذيم جذودة الصذويف والذدكتور عبذد الع يذ  
 .وغريهم.  رقاالالعالمة األستاذ مصطفى 
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 :الخبرة العملية

 .م ولأاية اآلن0192توىل التدريس واخلطادة يف املسجد األقصى املبارك منذ عام         ·

وقد يذ د املسذجد األقصذى املبذارك خذالل  م2006ولأاية  0196توىل إدارة يؤون املسجد األقصى املبارك منذ عام    ·
فتتاح مذذا وامهذذذا الفذذرتة ك ذذريال مذذن النشذذانات العمرانيذذة والذذيت من ذذا إعمذذار املسذذجد األقصذذى القذذد  واملصذذلى املرواين

للصالةم مما تسبب يف ارتياح املصلني ومجيع أهل فلسذطنيم وفذو ت الفرصذة علذى املرتدصذني مذن العصذايت الصذ يونية 
 .املتطرفة

م مدرسذذال يف مدرسذذة دار األيتذذام اإلسذذالمية إ انتقذذل إىل التذذدريس يف 0121عمذذل دعذذد خترجذذه مذذن كليذذة الشذذريعة سذذنة    ·
مدرسذذة اثنويذذة األقصذذى الشذذرعيةم إ أصذذبل مذذديرال للمدرسذذة الشذذرعية إ مراقبذذا للتوجيذذه اإلسذذالم  يف دا ذذرة األوقذذا  

 .اإلسالمية يف القدس

 .عضوا يف جملس األوقا  اإلسالمية يف الضفة الأردية 0110-0192 عني يف الفرتة ما دني        ·

 :النشاطات

  أحذذذد أعضذذذا ه منذذذذ دسيسذذذه يف ددايذذذة جمذذذ   السذذذلطة الوننيذذذة  فلسذذذطنيم وكذذذانر ذذذيس جملذذذس اإلفتذذذا  األعلذذذى يف
 .الفلسطينية

   عضو مؤسس يف العديد من اجلمعيات اخلرييةم وله ج ودا املوفقة يف اإلصالح دني الناس. 
 ر يس اجمللس االستشارل لكلية القرآن والدراسات اإلسالمية. 
 عضو مؤسس هليئة العلما  والدعاة ديا املقدس. 
 يف السعودية عضو يف جممع الفقه اإلسالم  الدويل. 
 عضو يف جملس أمنا  مؤسسة الش يد ايسر عرفات رمحه هللا 

  يف دار اإلفتذذذا   للعالقذذذات العامذذذة واإلعذذذالماإلدارة العامذذذة املشذذذر  العذذذام علذذذى جملذذذة اإلسذذذرا  الذذذيت تصذذذدر عذذذن
 .الفلسطينية

 عضو األمانة العامة للمؤمتر الونين الشعيب للقدس 

  وقفية القدسو عضو جملس أمنا  صندوق 
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 عضو جملس أمنا  مرك  خالد احلسن لعالج أمراض السرنان وزراعة النخاع 

 الر يس املسلم لل يئة اإلسالمية املسيحية 

   اململكة العردية السعودية –عضو رادطة العامل اإلسالم 

   مج ورية مصر العردية –عضو األمانة العامة لدور اإلفتا 

  اإلمارات العردية املتحدة –عضو منتدى تع ي  السلم يف اجملتمعات املسلمة 

   اململكة األردنية اهلامشية –عضو مؤسسة آل البيا امللكية للفكر اإلسالم 

  اهليئة اإلسالمية العلياعضو 

  عضو يف جملس أمنا  جامعة فلسطني األهلية 

 عضو يف جملس األوقا  والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس 

 :األوسمة والجوائز

  م0110وسام من الر يس حسين مبارك عام. 
  م0112عام  -رمحه هللا  -وسام من الر يس الراحل ايسر عرفات. 
 م2000والعلوم اإلنسانية عام  جا  ة فلسطني يف اآلداب. 
 م2006ملك اململكة املأردية عام  -وسام من امللك دمحم السادس 

 م2006عام  -دن احلسني للتمي  من الدرجة األوىل وسام امللك عبد هللا ال اين 

  2002تشرين ال اين  00استالم جا  ة ايسر عرفات لإلجناز من مؤسسة ايسر عرفات 

 :الندوات والمؤتمرات

 .اإلسالمية واآلسيوية وأمريكاو يارك يف العديد من املؤمترات يف الدول العردية         ·

وأجريذا معذه العديذد مذن املقذادالت واللقذا ات الفضذا ية  واإلذاعيذةميارك يف العديد من الربامج التلف يونية         ·
 .واحمللية

 .والعاملية احمللية والصحفكتايت دينية يف اجملالت عدة كتب وأحباث و  له         ·

 

 

 


