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 رحيمبسم اهلل الرمحن ال

 السيرة الذاتية
 

  نواف هايل تكروري االسم الثالثي
 م1965 عامطلوزة /  -انبلس  مكان واتريخ امليالد

 الفلسطينية اجلنسية
 اسطنبول -تركيا  االقامة احلالية

 00905444412000 اجلوالرقم 

 nawaf.takruri@gmail.com الربيد االلكرتوين

  صفحيت على الفيس بوك وسيلة تواصل اجتماعي
 

 :ةالعلمي تاملؤهال

 .م1986من جامعة اخلليل عام  اإلسالميةبكالوريوس يف الشريعة  -1
 .م1991عام  األردنيةماجستري يف الفقه وأصوله من اجلامعة  -2
 .م1999عام  من جامعة دمشق الفقه وأصولهالشريعة / دكتوراه يف  -3

 م1992عضو مؤسس يف رابطة علماء فلسطني يف الداخل عام  •
 االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، وعضو جلنة القدس وفلسطني فيه. جملس األمناء يف عضو •
رئيس جلنة مث  يف هيئة علماء فلسطني يف اخلارج، وعضو مكتبها التنفيذي،عضو مؤسس  •

األمني العام  مثالبحوث والدراسات التابع للهيئة،  البحوث والدراسات فيها، ورئيس مركز
 .، وحالياً رئيس اهليئةهليئة علماء فلسطني يف اخلارج

 :العلميةاألعمال   ❖
 م )خالل دراسة املاجستري(.1991–1988 درس يف املدارس الثانوية يف األردن بني عاميم -1
احملتلة عام  فلسطني –أم الفحم  –يف كلية الدعوة والعلوم اإلسالمية  مدرس املواد الفقهية -2

 .م1992 – 1991خالل عامي م 1948
 ذاهتا. ةالفت يف  فلسطني –انبلس  –يف جامعة النجاح الوطنية  مدرس غري متفرغ -3
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 – 2000 يعام بني اإلسالميةمدرس يف كلية أصول الدين التابعة جلامعة أم درمان  -4
 .م2009

 )األمينية( بدمشق يف الفتة ذاهتا.مدرس يف معهد بدر الدين احلسين  -5
 .م2010 عام يف كلية الشريعة يف جامعة حلب مدرس -6
إىل يومنا م 2015 حماضر أبكادميية بشاك شهري للعلوم العربية واإلسالمية يف مدينة اسطنبول -7

 هذا.
 :املؤلفات  ❖

 (طبع ونشر حكام التعامل السياسي مع اليهود يف فلسطني احملتلة )رسالة دكتوراهأ -1
 (طبعت ونشرت رسالة ماجستريوغريها ) أحكام املعامالت املالية بني البالد اإلسالمية -2
 مرات( 5 )طبعمنشور كتاب   -ات االستشهادية يف امليزان الفقهي العملي -3
 .لغات 5وترجم إىل  مرة( 15) منشور.كتاب   - أحكام اجلهاد ابملال يف سبيل هللا -4
 .خمطوطكتاب   -التأصيل الشرعي حلق العودة  -5
 .خمطوط حبث -زكاة الزيتون  -6
 "مشاركة يف مؤمتر" خمطوط حبث -أهلية الناظر يف املستجدات  -7
 " مشاركة يف مؤمتر" خمطوط حبث - اإلسالممفهوم الوسطية يف  -8
 حتت الطبع. االحتالل ـ دراسة أتصيلية ـ حبث خمطوط حكم زايرة املسجد األقصى حتت -9

 
 اركات:املش  ❖

ملشاركة يف عشرات املؤمترات والندوات واحملاضرات العلمية والسياسية وتقدمي أوراق علمية ا
 فيها ومن هذه املؤمترات:

 ، املوصل.م2000مؤمتر اإلسراء األول عام  -1
 ، املوصل.م2001مؤمتر الشريعة والقانون عام  -2
 .، بغدادم2002 عامالعمليات االستشهادية  مؤمتر -3
 .م2007إسطنبول، عام  –ملتقى القدس الدويل األول  -4
  .م2008لبنان، عام  –ملتقى القدس الدويل الثاين  -5
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 .م2010 – 2009 – 2008 (جامعة دمشقمؤمترات كلية الشريعة ) -6
 قطر. دولة يف م،2009والثالث م، 2010والثاين  ،م2011األول  :تالميذ القرضاوي ىملتق -7
 .م2010دمشق عام  -مؤمتر دور العلماء والدعاة يف ضبط اخلطاب الديين ووحدة األمة  -8
 موريتانيا. -م 2010الوسطية يف اإلسالم: الفهم والتطبيق عام  -9
 موريتانيا. -م 2011ملتقى حداء الصحراء لألدب والنشيد عام  -10
 .الكويت -م 2012 مؤمتر حنو منهجية أصيلة لدراسة املسائل املستجدة -11

ال سيما  -إضافة إىل املشاركة يف عدد من املؤمترات والندوات وامللتقيات الشرعية والسياسية 
عربية واإلسالمية وتقدمي عدد من دد من البالد اليف ع - املتعلقة ابلقضية الفلسطينية

 احملاضرات والندوات التلفزيونية واإلذاعية.


