السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية
االسم :بالل أحمد شاكر الطائي
تاريخ الميالد 1791 :م
الحالة االجتماعية :متزوج
رقم الهاتف09999573700 :
البريد األلكترونيabu4sohaib@Gmail.com :
المؤهل العلمي
حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه وأصوله من جامعة العلوم اإلسالمية
(عمان – األردن) لعام 1015م ،بتقدير (امتياز).
اللقب العلمي :حاصل على لقب مدرس جامعي عام 1017م.
الدورات
 . 1شارك في دورة (العالقات العامة مبادئ وتطبيقات) التي أقامتها مؤسسة
في عمان ).(safe route
 . 1شارك في دورة (بناء قابليات نشطاء المجتمع المدني) لمؤسسة المرتقى في عمان.
 . 9شارك في دورة (قيادة الحاسوب) التي أقامها مركز أبي غزالة في عمان.
 . ٤شارك في دورة طرائق التدريس في كلية اإلمام األعظم– رحمه هللا.
 .5أقام دورة علمية في قسم الفقه وأصوله /بغداد بعنوان (المنهج العلمي في تأليف
البحوث العلمية).
الوظائف
. 1عمل إماما وخطيبا من عام ) 1773إلى عام  1005م).

. 1عمل مدرسا في دائرة التعليم الديني من عام  1001م إلى عام  1017م.
. 9عمل مسؤوال لشعبة الموارد البشرية في المفوضية العليا لالنتخابات – مكتب
األردن – لعام  1010م
. ٤عمل مدرسا جامعيا في كلية اإلمام األعظم من عام  1017م ولحد اآلن
 .5شارك في العديد اللجان العمية واإلدارية في كلية اإلمام األعظم ( اللجان االمتحانية/
لجان االستالل /إعداد المناهج /لجان المقابلة /لجان المقاصة /لجان التحقيق ،وغيرها).
النشاطات العلمية
قو َم العديد من البحوث العلمية للمجلة العلمية في كلية اإلمام األعظم (رحمه
َّ .1
هللا).
 .1أشرف على العديد من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة.
 .9أشرف على تطبيق العديد من طالب المرحلة الرابعة.
 .٤شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.
 .5أقام العديد من الدروس العلمية في عدة مساجد ،وألقى العديد من المحاضرات
في مناسبات متفرقة.
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Name: Bilal Ahmed Shaker Al - Taie
Date of Birth: 1971
Marital status: Married
Phone: 07733598600
Email: abu4sohaib@Gmail.com
Qualification

Holds a doctorate in jurisprudence and its origins from the University
of Islamic Sciences (Amman - Jordan) for the year 2015, with
appreciation (excellence).
Scientific title:
Holds the title of university teacher in 2016.
Courses
1. Participated in the course (public relations principles and
applications) held by the Foundation
In Amman.
2. Participated in the course (Building Civil Society Activists) for AlMortaqa Foundation in Amman.
3. Participated in the course (Computer Leadership) held by the Abu
Ghazaleh Center in Amman.
4. Participated in the course of teaching methods at the College of the
Great Imam - God's mercy.
5. He held a scientific session in the Department of Jurisprudence /
Baghdad entitled (scientific method in the authoring of scientific
research).
Functions
1. He served as Imam and preacher from 1998 to 2005.
2. He worked as a teacher in the Department of Religious Education
from 2002 to 2016.

3. Served as Human Resources Division of the High Electoral
Commission - Office
Jordan - 2010
4. He worked as a university teacher in Imam Azam College from
2016 till now
5. Participated in many scientific and administrative committees in the
College of Imam al-Azam (Examination Committees / Alastlal
Committees / Curriculum Preparation / Interview Committees /
Clearing Committees / Investigation Committees, etc.).
Scientific Activities
1. Evaluated many scientific researches of the scientific journal in the
College of Imam Azam (may Allah have mercy on him).
2. Supervised many graduation researches for the fourth stage
students.
3. Supervised the application of many students of the fourth stage.
4. Participated in many scientific conferences and seminars.
5. He held many scientific lessons in several mosques, and gave many
lectures on various occasions.

