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﷽  
  )C.V(سيرة ذاتية 

  :االسم 

  .صالحدمحم دمحم سعيد 

  :تاريخ الميالد 

  .فلسطين،جنينفي مدينة ،م 1956- 2-10

  .بلدة كفردان ، محافظة جنين : األصل

  :الحالة االجتماعية

  .أب لخمس بنات، وأربعة أوالدو  متزوج

  . المراح -مدينة جنين : مكان السكن

  :الدراسيةالمراحل 

 .لكيالي، جنين القساماالصفين األول والثاني، في مدرسة : المرحلة االبتدائية .1
 .، مدرسة حطين اإلعداديةاالبتدائيمن ثالث وحتى نهاية السادس  .2
 .المرحلة اإلعدادية، مدرسة جنين اإلعدادية للبنين .3
  مدرسة حيفا الثانوية، جنين القسام: المرحلة الثانوية .4

  : يةالعلم تالمؤهال

  .، الجامعة األردنيةاإلسالميةالشريعة بكالوريوس في . 1

  ) .شريعة( دبلوم قراءات قرآنية، الجامعة األردنية. 2

  .ماجستير دراسات إسالمية، تفسير قرآن كريم، جامعة الخرطوم.3

  : الخبرات

  .موظف كاتب في المحكمة الشرعية:1

  .للبنين الثانويةالشاملة معلم ثانوي، في مدرسة الزرقاء : 2

  .إمام وخطيب مسجد أنس بن مالك: 3
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  .في أوقاف الزرقاءالزكاة رئيس قسم : 4

  مدير المراكز اإلسالمية في الزرقاء: 5

  .مدير دائرة القرآن الكريم في دولة فلسطين: 5

  . نائب مدير عام صندوق الزكاة:6

  .منسق عام دور اإلفتاء في فلسطين: 7

  .ألغوارمفتي محافظة أريحا وا: 8

  .مدير عام دور اإلفتاء الفلسطينية: 9

  .مفتي محافظة جنين: 10

  .مفتي قوى األمن الفلسطيني: 11

  : اللغات التي أتقنها

  .العربيةاللغة : 1

  .ومحادثة قراءة وكتابةليزية االنجاللغة : 2

  .اللغة العبرية قراءة ومحادثة: 3

  :الدورات

  .جامعة القدس المفتوحةشهادة حاسوب من . 1

  .دورة إدارة عليا، الجامعة األردنية.2

  :مؤلفات

  .م2004الى  1994اإلفتاء في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من : 1

  .الصالة والطهارة وأحكامهما: 2

  .مجموعة من األبحاث والكتابات الدينية والوطنية: 3

  .عقيدة رجل األمن الفلسطيني: 4
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  :المشاركات

ندوات إذاعية، وتلفزيونية، وبرامج في مساجد محافظة جنين، وخطيب ومدرس في 
  .محطات محلية

  : والنشاطات الجمعيات

  .رئيس جمعية أصدقاء جامعة القدس المفتوحة: 1

  .نائب رئيس جمعية اليتيم الخيرية في محافظة جنين:2

  .رئيس جمعية أصدقاء الجامعة العربية األمريكية ، تحت التأسيس:3

  .ة أمنيةعضو في جمعي:4

  .عضو في ركن المرأة لبلدية جنين: 5

  .عضو لجنة بلدية الزرقاء: 6

  :أكبر منا جميعا الوطن

  .عضو مجلس وطني فلسطيني: 1

  .عضو مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:2

  .عضو مجلس إفتاء فلسطيني أعلى: 3

  .عضو مجلس استشاري محافظة جنين.4

  .في فلسطينعضو المجلس العشائري األعلى .5

  .محافظة جنين فيعضو اللجنة المركزية لإلصالح . 6

  .عضو اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء. 7

A.Mail:mohammad.salah@moi.pna.ps  

  : السكن

  جنين، حي المراح، خلف الحاووز األرضي، قرب مسجد عثمان بن عفانفلسطين، 
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  :، فيس بوكوسائل التواصل

  .سعيد صالحدمحم : 1

  .الشيخ المفتي دمحم صالح: 2 

  .الداعية دمحم صالح:3

  وهللا الموفق

  

  

 

 


