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 :البيانات الشخصية  
 حسن السيد حامد خطاب  أ.د : االسم                                        

 أستاذ بقسم اللغة العربيةالوظيفة احلالية : 
  .تمع  وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة ا
  رئيس قسم اللغة العربية   
 دراسات إسالمية. التخصص :  
 :ميت حبيش القبلية   - عزبة اخلطابية  العنوان 

  طنطا ـ حمافظة الغربية ـ مجهورية مصر العربية .
 :م٦/٦/١٩٦٦ ريخ امليالد 

  
  
  
  

  وسائل االتصال والتواصل:  
     :٠٠٢ ٠١٠٦٥٠٦٥٣٩٧اجلوال 
 : الربيد اإللكرتوين    drhasankhattab@yahoo.com  
  املوقع على الفيس بوك 

https://www.facebook.com/drhasankhattab   
  



 

  : املؤهالت العلمية  
  م.  ١٩٨٨ـ ليسانس شريعة من كلية الشريعة والقانون بطنطا سنة ١
لقـاهرة عـام  -٢ دبلوم  متهيدي املاجستري بقسم الفقه العـام بكليـة الشـريعة 

  م.١٩٩٢
لقـــاهرة ســـنة  -٣ ماجســـتري يف الفقـــه اإلســـالمي بكليـــة الشـــريعة والقـــانون 

  م. ١٩٩٥
ــــوراه يف الفقــــه -٤ لقــــاهرة ســــنة  دكت ــــة الشــــريعة والقــــانون  اإلســــالمي بكلي

  م.١٩٩٨
  م .٢٠٠٤أستاذ مساعد يف الدراسات اإلسالمية  سنة  -٥
  م .٢٠٠٩أستاذ علوم ودراسات إسالمية سنة  -٦
  
  
  : التدرج الوظيفي  
  م. ١٩٩١معيد (دراسات إسالمية ) بكلية اآلداب جامعة املنوفية سنة  -١
مية ) بكليـة اآلداب جامعـة املنوفيـة سـنة مدرس مسـاعد (دراسـات إسـال -٢

  م.  ١٩٩٥
مــــــدرس (دراســــــات إســــــالمية ) بكليــــــة اآلداب جامعــــــة املنوفيــــــة ســــــنة  -٣

  م١٩٩٨
  م.٢٠٠٤أستاذ مساعد بكلية اآلداب جامعة املنوفية سنة  -٤



 ٢٤/٩أستاذ علوم ودراسات إسالمية بكليـة اآلداب جامعـة املنوفيـة يف  -٥
  م.٢٠٠٩سنة 

ـــة  -٦ تمـــعوكيـــل كلي ـــة البيئـــة اآلداب لشـــئون خدمـــة ا مـــن شـــهر  وتنمي
  ملدة ثالث سنوات.م ٢٠١٣نوفمرب سنة

  رئيس قسم اللغة العربية  -٧
تمع وتنمية البيئة  -٨   م.٢٠٢٠وكيل كلية اآلداب خلدمة ا

  :اللجان العلميةعضوية 
 لـــــــس  -١ ململكـــــــة العربيـــــــة   القـــــــرىجبامعـــــــة أم  العلمـــــــيعضـــــــو ا

 هـ١٤٣٤ -م٢٠١٣منذ عام السعودية.

 لــــــــس  -٢ ململكــــــــة العربيــــــــة  العلمــــــــيعضــــــــو ا جبامعــــــــة الطــــــــائف  
 هـ١٤٣٦ -م٢٠١٥م السعودية.منذ عا

 ــــة األســــاتذة املســــاعدين  -٣ ــــة الدائمــــة لرتقي ــــة العلمي لــــس عضــــو اللجن
عــــام .  ختصــــص اللغــــة العربيــــة  للــــدورة الثانيــــة عشــــرة  األعلــــى للجامعــــات

  م٢٠١٩ -م٢٠١٦
  مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة الــدورات التدريبيــة

   :التدريس
م، إىل ١/١١/١٩٩٥يف الفــــرتة مــــن م. ١٩٩٥عــــام  دورة إعــــداد املعلــــم اجلــــامعي  -١

 م.٢٢/١١/١٩٩٥
الدورات التدريبيـة احلاصـل عليهـا مـن مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس  -٢

   -:هـ ١٤٢٨ ---م٢٠٠٨عام جبامعة املنوفية يف 



م.     ١٢/٨/٢٠٠٨إىل ١٠/٨/٢٠٠٨. بدايــــة مــــن  الســــاعات املعتمــــدة: الــــدورة األوىل
 ساعة) ١٥(عدد الساعات 

ت وتقـــــومي الطـــــالب: رة الثانيـــــةالـــــدو  إىل ١٧/٨/٢٠٠٨. بدايـــــة مـــــن  نظـــــم االمتحـــــا
  ساعة) ١٥م.    ( عدد الساعات ١٩/٨/٢٠٠٨

ـــــــدورة الثالثـــــــة . بدايـــــــة مـــــــن  مشـــــــروعات البحـــــــوث التنافســـــــية احملليـــــــة والعامليـــــــة: ال
  ساعة) ١٥م.  ( عدد الساعات ٢٦/٨/٢٠٠٨إىل ٢٤/٨/٢٠٠٨

  م.٩/٩/٢٠٠٨م إىل  ٧/٩/٢٠٠٨. بداية من لمهارات العرض الفعا: الدورة الرابعة
  ساعة) ١٥( عدد الساعات 

إىل ٢١/٩/٢٠٠٨. بدايـــــــــــة مـــــــــــن  تنظـــــــــــيم املـــــــــــؤمترات العلميـــــــــــة: الـــــــــــدورة اخلامســـــــــــة
  ساعة) ١٥م.  ( عدد الساعات ٢٣/٩/٢٠٠٨

  م٤/٨/٢٠٠٩م إيل ٢/٨/٢٠٠٩بداية من الدورة السادسة: النشر العلمي  
  ساعة) ١٥ات ( عدد الساع                     

دارة اجلودة جبامعة املنوفيـة   دورة إحصائية يف نظم املعلومات اإلداريةالدورة السابعة: 
  م٢٠/٣/٢٠١٢يف 

-١١. قــيم النزاهــة والشــفافية والتوعيــة إجــراءاتدورة بعنــوان: نشــر الــدورة الثامنــة: 
  م ٥/٢٠١٦/ ١٢

  :عتمادالدورات التدريبية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال
-٢٦دورة املراجعــــة اخلارجيــــة ملؤسســــات التعلــــيم العــــايل يف الفــــرتة مــــن -١

  م٢٨/١/٢٠١٦
-١٠التقــــــــومي الــــــــذايت ملؤسســــــــات التعلــــــــيم العــــــــايل يف الفــــــــرتة مــــــــن -٢

  م١٢/١/٢٠١٦



توصيف الربامج واملقـررات وتقـومي نـواتج الـتعلم ملؤسسـات التعلـيم العـايل -٣
  م٢٠/١/٢٠١٦-١٨يف الفرتة من 

رة املراجعة اخلارجية . الدورة التطبيقية ملؤسسات التعلـيم بروتوكو  -٤ الت ز
  م١٠/٣/٢٠١٦-٧العايل يف الفرتة 

-١٥التخطــــــيط االســــــرتاتيجي ملؤسســــــات التعلــــــيم العــــــايل يف الفــــــرتة  -٥
 م١٦/٢/٢٠١٦

  

  التي مت املشاركة بها باجلودة بالكلية: ورش العمل
ت  املشاركة يف ورشة عمل عن: تطوير الكنرتوالت    - ١ وإنشاء قاعدة بيا

  م١٩/٢/٢٠١٤لنتائج الطالب.يف 
املشاركة يف ورشة عمل عن: إنتاج دليل لدعم الطالب وتطوير سياسة القبول   - ٢

لكلية يف   م٢/٣/٢٠١٤والتحويل للطالب 
ت ونظم تقومي  - ٣ املشاركة يف ورشة عمل عن:تشكيل  جلنة نظم االمتحا

ت. يف الطالب وإعداد دليل اسرتشادي لوضع أسئلة  االمتحا
 م٩/٣/٢٠١٤

املشاركة يف ورشة عمل عن: جتهيز وتفعيل الوحدة اإلدارية لوحدة البيئة   - ٤
تمع بتاريخ   م١٨/٥/٢٠١٤وتنمية ا

املشاركة يف ورشة عمل عن: وضع آلية لدعم الطالب املتميزين واملتعثرين  - ٥
  م٢٥/٥/٢٠١٤وذوي االحتياجات اخلاصة بتاريخ 

لكلية لتوثيق املشاركة يف ورشة عمل ع - ٦ ت  ن:وضع نظام مرتبط بقاعدة بيا
 م١/٦/٢٠١٤اخلدمات اليت يقدمها قطاع البيئة بتاريخ 

املشاركة يف ورشة عمل عن:ضمان العدالة بني أعضاء هيئة التدريس والطالب  - ٧
 م٢٦/٦/٢٠١٤والعاملني يف 



ة املشاركة يف ورشة عمل عن: تطوير وحدة الصحة والسالمة املهنية لتأمني بيئ - ٨
 م٢٦/٨/٢٠١٤العمل يف 

املشاركة يف ورشة عمل عن: ترمجة املوقع االليكرتوين للكلية بعدة لغات يف  - ٩
 م٢/٩/٢٠١٤

ت اليكرتونية تشمل  -١٠  اإلنتاجاملشاركة يف ورشة عمل عن: إنشاء قاعدة بيا
العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتخصصات واملقررات يف 

 م٢/٩/٢٠١٤
 م٢/٩/٢٠١٤عمل عن: التعلم الذايت وتنميته  يف  املشاركة يف ورشة -١١

 :ورش العمل التي شارك فيها جبامعة طيبة  
شـــراف احلقائـــب التدريســـية (ملفـــات التالميـــذ الرتاكميـــة ) : ورشـــة عمـــل عـــن   -١

  هـ٢٤/١/١٤٣٠عمادة التطوير اجلامعي جبامعة طيبة.يف 
مجـــادى اآلخـــرة  ٣.يفالتعلـــيم املـــدمج ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس: ورشـــة عمـــل عـــن  -٢

  هـ١٤٣٠
  هـ ١٥/٦/١٤٣٣٠بكلية الرتبية يف  اسرتاتيجيات التدريس:ورشة عمل عن -٣
شراف عمادة التطوير اجلامعي جبامعة طيبـة.يف    ورشة عمل عن : ملفات التدريس -٤

  هـ١٤٣١
شـراف عمـادة التطـوير اجلـامعي جبامعـة  مهارات التدريس الفعال: ورشة عمل عن -٥

  هـ.١٤٣١طيبة. 
  هـ١٤٣١.جبامعة طيبة   نظام جسور للتعليم اإلليكرتوينورشة عمل عن :  -٦

 : املؤلفات العلمية والبحوث  
ت يف الفقـه اإلسـالمي -١ ( رسـالة ماجسـتري) مطبوعـة  أثر القرابة على اجلرائم والعقو

لقاهرة سنة    م. ١٩٩٩بدار  إيرتاك 
بــني أحكـــام الشــركات يف الفقـــه  أســباب اســتحقاق الـــربح دراســة تطبيقيـــة مقارنــة -٢

لقاهرة سنة اإلسالمي    م. ١٩٩٩( رسالة دكتوراه ) مطبوعة بدار إيرتاك 



حبــث حمكــم  مبجلــة - أحكــام اخللــع يف الشــريعة اإلســالمية، دراســة فقهيــة مقارنــة -٣
ملنوفيــــة إصــــدار خــــاص أبريــــل ســــنة  مركــــز اخلدمــــة واالستشــــارات البحثيــــة بكليــــة اآلداب 

  م.٢٠٠٢
ئـق اجلامعيـة ديل الشرعي لشهادات االستثمار يف الفقه اإلسالميالب -٤ ،طبع دار الو

 م.٢٠٠٥، الطبعة الثانية سنة  ھ١٤٢١م ، ٢٠٠١بشبني الكوم الطبعة األوىل سنة 
، دراســة فقهيــة مقارنــة ، حبــث حمكــم حبوليــة كليــة اآلداب مــرياث املــرأة يف اإلســالم  -٥

م. ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع ٢٠٠٠) يوليو ٤٢جامعة املنوفية، العدد (
  الفقه اليوم.

، حبـث حمكـم مبجلـة مركـز اخلدمـة واالستشـارات البحثيـة  حكم الـزواج بغـري املسـلمة -٦
ملنوفيـــة، العـــدد الثالـــث ، ومنشـــور علـــى الشـــبكة الدوليـــة م. ٢٠٠٢مـــايو ســـنة بكليـــة اآلداب 

  اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
جامعـة املنوفيـة، العـدد  -، حبـث حمكـم حبوليـة كليـة اآلداب  عقد الزواج حكم توثيق -٧
  م. ٢٠٠٢) لسنة ٤٨(
م إىل مؤمتر التجديد يف فكـر من مالمح جتديد الفقه عند اإلمام السيوطي -٨ ِ ، حبث قّد

  بكلية اآلداب ، جامعة أسيوط.م، ٢٠٠٣سنة جالل الدين السيوطي 
جعي قدم للجنـة الدائمـة للرتقيـة إىل درجـة أسـتاذ (حبث مر أثر العرف يف تغري الفتوى  -٩

ئــق  مســاعد وبــه مت احلصــول علــى درجــة أســتاذ مســاعد (مشــارك) ،  طبــع ونشــر دار الو
  م. ٢٠٠٤سنة اجلامعية بشبني الكوم 

، حبـث ُحمّكــم مبجلـة مركــز اخلدمـة واالستشــارات  بيـع التقســيط وتطبيقاتـه املعاصــرة -١٠
ملنو  م. ومنشـــور علـــى الشـــبكة الدوليـــة اإلنرتنـــت ٢٠٠٥فيـــة ســـنة البحثيـــة بكليـــة اآلداب 

  مبوقع الفقه اليوم.



ت يف الفقـه اإلسـالمي -١١ ، دراسـة فقهيـة مقارنـة أثر القرائن يف إثبات احلـدود واجلنـا
ومنشـور م. ٢٠٠٦) يناير لسنة ٦٤(، حبث حمكم حبولية كلية اآلداب جامعة املنوفية، العدد 

  نت مبوقع الفقه اليوم.على الشبكة الدولية اإلنرت 
حبــث حمكــم حبوليــة  دراســة فقهيــة مقارنــة ، ، املعــامالت املاليــة بــني العــدل والفضــل -١٢

ومنشـور علـى الشـبكة الدوليــة م. ٢٠٠٦) يوليــو لسـنة ٦٥كليـة اآلداب جامعـة املنوفيـة، العـدد (
  اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.

، حبــث ُحمّكــم  يف الفقــه اإلســالميمــن التطبيقــات املعاصــرة للمزارعــة و املســاقاة  -١٣
ملنوفيــــة ينــــاير ســــنة  م. ٢٠٠٧مبجلـــة مركــــز اخلدمــــة واالستشــــارات البحثيــــة بكليــــة اآلداب 

  ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
ـــد الفقـــه اإلســـالمي -١٤ ـــة مـــن ضـــوابط جتدي ، حبـــث حمكـــم حبوليـــة كليـــة دراســـة تطبيقي

. ومنشــور علــى الشــبكة الدوليــة اإلنرتنــت م ٢٠٠٧) يوليــو ٦٨(لعــدد اآلداب جامعــة املنوفية،ا
  مبوقع الفقه اليوم.

، حبــث حمكــم حبوليــة   أثــر تغــري قيمــة النقــود علــي القــروض، دراســة فقهيــة مقارنــة -١٥
ومنشــور علـــى الشــبكة الدوليـــة م. ٢٠٠٨) ينــاير لســـنة٧٠(  كليــة اآلداب جامعــة املنوفية،العـــدد

  ليوم.اإلنرتنت مبوقع الفقه ا
، وأثرهــا يف اسـتنباط األحكـام الفقهيــة،  داللـة املنطـوق واملفهــوم عنـد األصـوليني -١٦

حبــث  منشــور يف جملــة ســياقات األدبيــة ، العــدد األول ، عــدد جتــرييب إصــدار صــيف ســنة 
لة وصارت حمكمة وتصـدر عـن  م ٢٠٠٨ والعدد الثاين والثالث بعد املوافقة علي حتكيم ا

ملنوفيـة مركز اخلدمة واالس ومنشـور علـى م ٢٠٠٩تشارات البحثية  والرتمجة بكليـة اآلداب 
  م٢٠٠٩الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.

ا يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل العـام  -١٧ . حبـث جرمية سب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعقو
ذي  -لشــهر  شــوال   ٢٧لعــدد ا  املدينــة املنــورةحمكــم ومنشــور مبجلــة حبــوث ودراســات 

ربيــــع األول  -لشــــهر حمــــرم  ٢٨.والعــــدد م) ٢٠٠٨ديســــمرب  –(أكتــــوبر  هـــــ١٤٢٩احلجــــة 



ـــ(يناير ه١٤٣٠ ) ومنشـــور علـــى الشـــبكة الدوليـــة اإلنرتنـــت مبوقـــع الفقـــه م٢٠٠٩مـــارس  –ـ
  اليوم.

، حبـــث حمكـــم حبوليـــة كليـــة أثـــر اّلشـــروط علـــى عقـــد النكـــاح يف الفقـــه اإلســـالمي -١٨
  هـ.١٤٢٩م ذي القعدة ٢٠٠٨دمنهور إصدار خاص يف نوفمرباآلداب ب

كتــاب  منشــور علــى   مــن خصــائص النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة  -١٩
م وكثــــــر مــــــن املواقــــــع واملكتبــــــات ٢٠٠٨الشــــــبكة الدوليــــــة اإلنرتنــــــت مبوقــــــع الفقــــــه اليــــــوم.

  شكاة )مكتبة امل –االليكرتونية. ( مكتبة صيد الفوائد 
، دراســـة فقهيــــة مقارنــــة .الطبعــــة األوىل لــــدار حماضــــرات يف فقــــه املــــرياث والوصــــية -٢٢

ئق اجلامعية بشبني الكوم   بدون سنة طبع.   الو
حبـث حمكـم قـدم للمشـاركة يف نـدوة: االنتمـاء   مفهوم الوطنية و التأصـيل الشـرعي -٢٣

 بــــن ســــعود اإلســــالمية،واليت  الــــوطين يف التعلــــيم العــــام رؤى وتطلعــــات ،جبامعــــة اإلمــــام دمحم
ايــة شـــهر ربيــع األول للعــام اجلـــامعي  ، احملــور األول: الوطنيـــة هـــ ١٤٣١/ ١٤٣٠عقــدت يف 

  من املنظور الشرعي.
. دراسـة تطبيقيـة . حبـث حمكـم ومنشـور  مبجلـة  قاعدة الضرورات تبيح احملظـورات -٢٤

ململ كـــــة العربيـــــة الســـــعودية  رجـــــب األصـــــول والنـــــوازل ، العـــــدد الثـــــاين ، الســـــنة األوىل   
  م ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.٢٠٠٩هـ يوليه ١٤٣٠

حبث حمكم  مبؤمتر الفقه  الثاين،جبامعـة  – وضوابطها يف الفقه اإلسالمي بنوك احليامن -٢٥
  هـ  ١٤٣١/ ١٤٣٠اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، قضا طبية معاصرة ، للعام اجلامعي 

.  دراســـــة فقهيـــــة. ومنشـــــور علـــــى الشـــــبكة الدوليـــــة مقومـــــات الـــــزواج يف اإلســـــالم -٢٦
  م٢٠٠٨اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.

تـــه -٢٧ . منشـــور علـــى الشـــبكة يف ضـــوء املفـــاهيم اإلســـالمية،  األمـــن الفكـــري وحتد
  م٢٠٠٩الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.



.مشـــاركة يف مـــؤمتر الوســـطية يف الفكـــر نفاقـــهوســـطية اإلســـالم  يف كســـب املـــال وإ -٢٨
ه منشور علـى الشـبكة الدوليـة اإلنرتنـت مبوقـع الفقـه ١٤٣٠اإلسالمي جبامعة طيبة صقر 

  م٢٠٠٩اليوم.
. دراســـة فقهيـــة مقارنـــة .  ومنشـــور علـــى الشـــبكة الدوليـــة مقاصـــد النكـــاح وأثرهـــا  -٢٩

  م٢٠٠٨اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
. حبـــث مشـــاركة يف املـــؤمتر الـــدويل   قـــف  يف الفقـــه اإلســـالميضـــوابط اســـتثمار الو  -٣٠

ملدينة املنورة.املنعقد يف  جلامعة اإلسالمية    م٢٠١٣/مارس ٣١-٣٠الرابع لألوقاف 
ــا املعاصــرة يف الفقــه اإلســالمي  -٣١  حبــث مطبــوع  . –الضــرورات الشــرعية وتطبيقا

  م٢٠٠٩يوم.ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه ال
حبــــث مطبــــوع بنــــوك األجنــــة واالســــتفادة منهــــا وضــــوابطها يف الفقــــه اإلســــالمي.  -٣٢

  م٢٠١٠ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
حبـــث مطبـــوع ومنشـــور بنـــوك اخلـــال اجلذعيـــة وضـــوابطها يف الفقـــه اإلســـالمي .  – ٣٣ 

  م٢٠١١م.على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليو 
ومنشور على الشـبكة  حبث حمكم مبوقع الفقه اليوم. -ضوابط دفع الزكاة لألقارب  -٣٤

  م٢٠١٢الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
ا يف الفقه اإلسالمي -٣٥ ومنشـور   حبث حمكم مبوقـع الفقـه اليـوم حقوق املواطنة وواجبا

  م١/٢٠١٣على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.يف 
  . مشاركة يف دورة تدريبية جبامعة املنوفية رعاية املعوقني يف الفقه اإلسالمي -٣٥
    م٢٧/٣/٢٠١٢
دراسـة فقهيـة .حبـث حمكـم ومنشـور  أثر الـسـياق يف داللـة السكـوت عـلـى األحكـام -٣٧

داب مبجلـة ســياقات والــيت تصـدر عــن مركــز اخلدمــة واالستشـارات البحثيــة  والرتمجــة  بكليــة اآل
  ومنشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم. م ٢٠١٠ملنوفية عدد يناير 



ت -٣٨ ت. جبامعــة  أم القــرى  ضــوابط فقــه املــواز . حبـث مشــاركة يف مــؤمتر  فقــه املــواز
  ٢٠١٣لعاصمة املقدسة . مكة املكرمة.يف 

ا يف اإلســالم   -٣٩  ليليــة : حبــث حمكــمدراســة حتخصــائص حقــوق اإلنســان وضــما
  م٤/٢٠١٣منشور على الشبكة الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.يف 

 ٤٠- . القــرائن الطبيــة   حبــث مشــاركة يف مــؤمترأثــر القــرائن الطبيــة يف إثبــات جرميــة الــز
رها الفقهية  املعاصرة لسعودية    وآ   م٢٠١٤جبامعة اإلمام 

ـــ -٤١ ـــةر العـــرف علـــى فتـــاوى املعـــامالت املأث ، حبـــث ُحمّكـــم مبجلـــة مركـــز اخلدمـــة   الي
ملنوفيــــة ســــنة  م. ومنشــــور علــــى الشــــبكة مــــ٢٠١٥واالستشــــارات البحثيــــة بكليــــة اآلداب 

  الدولية اإلنرتنت مبوقع الفقه اليوم.
ددين -٤٢ حبـث منشـور مبجلـة اهلـالل يف  من معايري جتديد اخلطاب الديين وصناعة ا

  م٢٠١٤شهر يناير 
  كتب حتت الطبع:

  املدخل إىل الدراسات الفقهية. -١
  مناهج البحث يف الدراسات الفقهية -٢

 :شهادات التقدير  
جلامعة من مدير جامعة طيبة يف  - ١ /  ١٣درع جامعة طيبة لتكرمي املتميزين يف العمل 
  هـ   .١٤٢٩/ ٦
هـ ١٤٢٨شهادة تكرمي من مدير جامعة طيبة للتميز يف األداء الوظيفي للعام اجلامعي:  - ٢
  هـ .١٤٢٩ -
لعال للمشاركة يف برامج التطوير الرتبوي  - ٣ شهادة تقدير من مدير الرتبية والتعليم 

  هـ .١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي للعام الدراسي: 
لعال  على التميز يف األداء الوظيفي  - ٤ شهادة تقدير من عميدة كلية الرتبية للبنات 

  هـ ١٤٣٠ -هـ ١٤٢٩للعام الدراسي: 



لعال للتميز يف  -٥  لعال ومدير التعليم  شهادة تقدير من املشرف على فرع اجلامعة 
  هـ ١٤٣٢اإلشراف على قسم القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية .للعام الدراسي 

لعال يف  - ٦ جائزة أحسن موقع اليكرتوين ألعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة طيبة 
  ه١٤٣٢العام اجلامعي 

ملدينـــة املنـــورة للمشـــاركة يف املـــؤمتر الـــدويل  الرابـــع لألوقـــاف  -٦ درع اجلامعـــة اإلســـالمية 
  هـ١٤٣٤ضوابط استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي عام  ببحث بعنوان:

ت -٧   هـ١٤٣٥ شهادة تقدير من جامعة أم القرى يف مؤمتر فقه املواز
ظــــــيم نــــــدوة الســــــاحة البيئيــــــة يف شــــــهادة تقــــــدير مــــــن جامعــــــة املنوفيــــــة للمشــــــاركة بتن  -٨
  م٦/٥/٢٠١٤
  األســبوع البيئــي الثــاينتنظــيم إعــداد و يف شــهادة تقــدير مــن جامعــة املنوفيــة للمشــاركة  -٩

  م١٢/٢٠١٤
ملنوفيةنقابة شهادة تقدير من  -١٠ ملولـد النبـويللمشـاركة  املهندسني      احتفاليـة النقابـة 
  م١٢/٢٠١٥
ســة جلنــة إعــداد وتنظــيم األســبوع البيئــي الرابــع  شــهادة تقــدير مــن جامعــة املنوف -١١ يــة لر
  م١٢/٢٠١٦/ ١٥

 النشاط الطالبي والثقايف بكلية اآلداب: 
م حىت ١٩٩٨املشاركة يف االحتادات الطالبية جبامعة املنوفية يف الفرتة من  - ١

 اآلن.
ملنوف - ٢ ية املشاركة يف حتكيم املسابقات الدينية والثقافية لطالب كلية اآلداب   
املشاركة يف حتكيم املسابقات الدينية والثقافية جبامعة املنوفية .    - ٣  
املشاركة يف الندوات العامة بقصور ومراكز ثقافة املنوفية يف شبني الكوم، و  - ٤

 قويسنا، وبركة السبع يف املناسبات الدينية والوطنية.



( ٠اة السادسة املشاركة يف إعداد وإلقاء عدة برامج تليفزيونية يف القن - ٥
 احملروسة). 

ملسجد األمحدي  - ٦ املشاركة يف املنتدى الثقايف اإلسالمي لوزارة األوقاف 
م.٢٠٠٣م حىت ٢٠٠٠بطنطا يف شهر رمضان. يف الفرتة من   

جلامعة يف املشاركة يف  - ٧  م٢٠١٤فعاليات املهرجان البيئي الثاين 
تمع)تنظيم أسرة  - ٨ على نشر الوعي البيئي بني طالب  أسرة تطوعية تقوم (خدمة ا

  الكلية واحلفاظ على مجاليات الكلية وجتميل األقسام وطرقات ومداخل الكلية.
جلامعة يف  رئيس جلنة تنظيم .- ٩   م٢٠١٦املهرجان البيئي الرابع 

 واملشاركة يف الورش وتنظيم املؤمترات الندوات  واحملاضرات: 

ملنوفية يف شهر ندوة عن :منهج اإلسالم يف احرتام ا -١ ن. بكلية اآلداب  ألد
 م١١/٢٠١٢
لقناة  - ٢ سلسلة حلقات عن: منهج اإلسالم يف حترمي االعتداء على األنبياء 

  م١٢/٢٠١٢- ١١السادسة يف شهري 
ملنوفية يف شهر  ٢٠١٢ندوة عن دستور مصر  - ٣ بكلية اآلداب 

  م١٢/٢٠١٢
لقناة - ٤ السادسة يف  سلسلة حلقات عن: الوسطية يف اإلسالم 

  م١/٢٠١٣شهر
ملنوفية يف شهر  - ٥ تمع بكلية اآلداب  إعداد ندوة عن دور الفتوى يف بناء ا
  م٢/٢٠١٣



إلدارة املركزية  - ٦ تمع  إعداد ندوة عن أدب احلوار وأثره على الفرد وا
ملنوفية لطالب املعاهد اإلعدادية والثانوية بنني يوم األربعاء  للمعاهد األزهرية 

  م٦/٣/٢٠١٣ملوافق ا
إلدارة املركزية   - ٧ تمع  إعداد ندوة عن أدب احلوار وأثره على الفرد وا

ملنوفية لطالب املعاهد اإلعدادية والثانوية للبنات يوم اخلميس  للمعاهد األزهرية 
  م٧/٣/٢٠١٣املوافق 

يا م عضو اللجنة اإلشرافية العل٢٠١٤املشاركة يف تنظيم مؤمتر الكلية لعام  - ٨
  للمؤمتر .

م ٢٠١٢حماضرة عن املعامالت املالية يف اإلسالم مبيت حبيش القبلية  يف  - ٩
  مبسجد العمري

حماضرة عن توزيع املرياث يف اإلسالم مبسجد املصطفي بطنطا يف مايو  -١٠
  م٢٠١٣

لقناة السادسة يف ابريل -١١   م٢٠١٣دورة يف املرياث 
لقناة السادسة -١٢ -٨-١٢عن التسامح يف اإلسالم  يف  حماضرة تليفزيونية 

  م ٢٠١٣
ملنوفية يف شهر  ٢٠١٤تنظيم ندوة عن دستور مصر  -١٣ بكلية اآلداب 
  م١٢/٢٠١٣
  م٢٠١٤تنظيم ندوة عن انفلوانزا اخلنازير بكلية اآلداب يف مارس  -١٤
لقناة السادسة عن بر األم وحقوق الوالدين يف  -١٥ حماضرة تليفزيونية 

  م٢٠١٤س اإلسالم يف مار 
  م٦/٥/٢٠١٤إعداد وتنظيم ندوة عن السياحة البيئية جبامعة املنوفية يف  -١٦



  م ٢/٤/٢٠١٤إعداد وتنظيم واإلشراف على يوم اليتيم بكلية اآلداب يف  -١٧
اإلشراف على قوافل التوعية البيئية لكلية اآلداب يف املدارس واهليئات  -١٨

تمعية مبحافظة املنوفية من   م حىت اآلن.١٢/٢٠١٣شهر  واملؤسسات ا
  م١٢/٢٠١٣إلقاء حماضرة عن الزواج العريف برعاية شباب اجلامعة يف  -١٩
مج خري الكالم يوم االثنني  بقناة الدلتا .من  -٢٠ بت يف بر املشاركة بشكل 

  م ٢٠١٢
 م١٠/٢٠١٥ندوة عن : أطفال بال مأوى جبامعة املنوفية يف -٢١
قضاء على األمية جبامعة املنوفية يف ندوة عن: املنهج العلمي لل -٢٢
 م١١/٢٠١٥
  م١٣/٢٠١٥ندوة عن: التسرب من التعليم جبامعة املنوفية يف  -٢٣
املشاركة يف تدريب رجال الشرطة : إلقاء حماضرة عن السلوكيات املهنية  -٢٤

  م٢٠١٦لرجال الشرطة ىف شهر يناير 
ة لرجل األمن يف ورشة عمل لرجال الشرطة عن القيم املهنية والسلوكي -٢٥

 م٢٠١٦شهر مارس 
ملنوفية  -٢٦ إلدارة العامة لألزهر الشريف  هيل املدرسني  مج  املشاركة يف بر
  م١١/٤/٢٠١٦ىف 
لباجور عن تفضيل الذكور على -٢٧ حماضرة لطالب املدارس الثانوية التجارية 

ث    م٤/١٠/٢٠١٦ بتاريخاإل
جبامعة املنوفية يف التنمية املستدامة  يفندوة عن: دور املواطن  -٢٨
  م١٢/١٠/٢٠١٦



م أزمة العلوم اإلنسانية يف ظل عامل ٢٠١٦تنظيم مؤمتر كلية اآلداب لعام  -٢٩
  متغري. وعضو اللجنة اإلشرافية العليا للمؤمتر 

رئيس اجللسة األوىل ملؤمتر : أزمة العلوم اإلنسانية يف ظل عامل متغري.  -٣٠
  للعلوم اإلنسانية . املناهج التقليدية

عداد وتنظيم املهرجان البيئي الرابع جلامعة املنوفية للعام إرئيس جلنة  -٣١
  م ٢٠١٦

املشرف على إعـداد وتنظـيم األسـبوع الثقـايف البيئـي لكليـة اآلداب يف الفـرتة  -٣٢
  م١٧/١١/٢٠١٦حمىت ١٣/١١/٢٠١٦من 
ب ورشـة عمـل بعنـوان املشاركة يف تدريب القيـادات اجلامعيـة  وتنظـيم وتـدري -٣٣

تمع والوحدات ذات الطابع اخلاص .   : خدمة ا
لتعـــاون مـــع املركـــز  -٣٤ ورشـــة عمـــل عـــن الســـلوكيات املميـــزة بـــني الرجـــل واملـــرأة 

ملنوفية للمدارس الفنية    حمافظة املنوفية – حلامويلاإلعالمي 
ثمـــان بـــن جمموعـــة حلقـــات تليفزيونيـــة بقنـــاة احملروســـة بعنـــوان ســـرية ســـيد ع -٣٥

  م١١/٢٠١٦م حىت ١٠/٩/٢٠١٦عفان ىف الفرتة من 
املقــرر    القــيم الدينيــة وأثرهــا علــى الصــحة النفســية واجلســدية نــدوة بعنــوان : -٣٦

  م٢١/٣/٢٠١٦انعقادها يوم االثنني 

نــدوة بعنــوان: الشــباب وقضــا العصــر  لفضــيلة مفــىت اجلمهوريــة اد/ شــوقي  -٣٦
  م٣٠/١١/٢٠١٦عالم بتاريخ 

بتـــاريخ ذكـــري مولـــد النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  بكليـــة الرتبيـــة بشـــبني الكـــوم وة بعنـــوان: نـــد -٣٧
  م١١/١٢/٢٠١٦



 النشاط العلمي والثقايف خارج الكلية:  
  علي الشبكة الدولية لإلنرتنت لرابطة الفقهية مبوقع الفقه اليومعضو دائم  -١

  ه.ونشر املوقع على صفحاته عددا من حبوثي املتنوعة يف الفق
  م٢٠١٠عضو اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية بتاريخ  -٢
م، بكليـــة ٢٠٠٣ســنة  التجديــد يف فكــر جــالل الــدين الســيوطياملشــاركة يف مــؤمتر -٣

  اآلداب ، جامعة أسيوط.
رؤى وتطلعــــات جبامعــــة اإلمــــام دمحم بــــن ســــعود  نــــدوة االنتمــــاء الــــوطيناملشــــاركة يف  -٤

  هـ .١٤٣١/ ١٤٣٠دة يف:  ربيع األول اإلسالمية.املنعق
، وقــد صــدر العــدد األول جملــة ســياقات األدبيــة الفكريــةاملشــاركة يف حتريــر وإصــدار  -٥

  م ٢٠٠٩م.وحكمت وصدر العددان الثاين والثالث يف خريف ٢٠٠٨منها يف صيف 
ـــواناملشـــاركة يف  -٦ ـــن ســـعود اإلســـالمية، بعن  مـــؤمتر الفقـــه الثاين،جبامعـــة اإلمـــام دمحم ب

  هـ  ١٤٣١/ ١٤٣٠، للعام اجلامعي :قضا طبية معاصرة 
مج  يف اإلسالم  فقه ذوي االحتياجات اخلاصة -٧ ورقة عمل مقدمة للمشاركة يف الـرب

لتعـاون بـني  التدرييب األول للمهتمني برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف حمافظة املنوفيـة 
  .٢٠١٢مارس   ٢٨ -٢٧من وذلك يف الفرتة  جامعة املنوفية واهليئة العامة لقصور الثقافة

ملدينـــة املشـــاركة ببحـــث يف املـــؤمتر الـــدويل  الرابـــع لألوقـــاف -٨ جلامعـــة اإلســـالمية 
اية مارس    م٢٠١٣املنورة. يف 

ت -٩ لعاصـــــمة املقدســــة. مكـــــة املشــــاركة يف مـــــؤمتر فقــــه املـــــواز . جبامعـــــة أم القــــرى 
  هـ١٤٣٤ت املنعقد يف شهر ذي القعدة ضوابط فقه املواز املكرمة.حبث بعنوان:

رهـــــا الفقهيـــــة القــــرائن الطبيـــــة املعاصــــرةيف مـــــؤمتر  املشــــاركة -١٠ جبامعــــة اإلمـــــام  وآ
ــــل لســــعودية ب ــــز املنعقــــد يف إبري ــــات جرميــــة ال ــــة يف إثب ــــر القــــرائن الطبي ــــوان: أث بحــــث بعن

  م٢٠١٤



عــــامل متغــــري.  رئــــيس اجللســــة األوىل ملــــؤمتر : أزمــــة العلــــوم اإلنســــانية يف ظــــل -١١
  م٢٠١٦جامعة املنوفية. –املناهج التقليدية للعلوم اإلنسانية بكلية اآلداب 

  اإلدارية بالكلية: األنشطة
لكلية للعام اجلامعي  - ١    م ٢٠١٤- ٢٠١١رئيس كنرتول الفرقة األوىل 
لكلية. - ٢   خىت اآلناإلشراف على شعبة الدراسات اإلسالمية بقسم اللغة العربية 
    م ٢٠١٦-٢٠١١مبجلس كلية اآلداب للعام اجلامعي عضو  - ٣
/ ٥وحىت   م٢٠١٢ /٥رئيس جملس صندوق الزمالة بكلية اآلداب يف الفرتة من - ٤

  م٢٠١٦
  م٢٠١٢-٢٠١١عضو دائم مبجلس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب للعام اجلامعي  - ٥
ب املاجستري طالالرسائل األكادميية لتنظيم سيمينارات القسم شهر إلعداد  - ٦

  والدكتوراه.
مع االنتخايب لكلية اآلدابعض - ٧ - ٢٠١٣النتخاب رئيس اجلامعة يف الفرتة من  و ا

٢٠١٤  
تمع ابتداء من  – ٨ وحىت  م٢٠١٣/ ١١وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة ا

  م١١/٢٠١٦
/ ١١ئب رئيس مركز اخلدمة واالستشارات البحثية بكلية اآلداب ابتداء من - ٩

  م١١/٢٠١٦وحىت  م٢٠١٣
جلامعة ابتداء من  -١٠ تمع  وحىت  م٢٠١٣/ ١١عضو جلنة البيئة وخدمة ا
 م١١/٢٠١٦

لكلية - ١١ تمع  وحىت  م٢٠١٣/ ١١ابتداء من   رئيس جلنة شئون البيئة وخدمة ا
  م١١/٢٠١٦

  األنشطة اإلدارية جبامعة طيبة:



 هـ١٤٢٩لعال. منسق الشبكات التليفزيونية بكلية الرتبية للبنات -١
لعال.  -٢   هـ١٤٢٩منسق العالقات العامة بكلية الرتبية للبنات 
لعال. -٣   هـ١٤٣٠منسق الشبكات التليفزيونية بكلية العلوم واآلداب 
ــــة العلــــوم واآلداب  -٤ املشــــرف علــــى قســــم  القــــرآن الكــــرمي والدراســــات اإلســــالمية بكلي

  هـ١٤٣٠لعال.
لعال.رائد التوعية اإلسالمية بكل -٥   هـ١٤٣١ية العلوم واآلداب 
لكلية. -٦   رئيس جلنة اجلداول 
لكلية -٧   رئيس جلنة املوهوبني مبركز التعلم 
لكلية. -٨   ئب رئيس اللجنة العليا لسري االختبارات 
لكلية -٩   املشرف على التعليم عن بعد 

مج جســــور ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس بكليــــ – ١٠ ة العلــــوم عمــــل ورش تدريبيــــة علــــى بــــر
لعال.يف الفرتة من     هـ٢٩/٣/١٤٣٢هـ وحىت ١٤٣٢/ ١٨/٣واآلداب 

 :النشاط العلمي والثقايف بالكلية 
 واملناقشات: اإلشراف على الرسائل  

 رسائل قيد اإلنشاءأوال : 

 رسائل قيد اإلنشاء بكلية اآلداب-أ : 
 

بري النخل وأمثاله من    السيد عبد هللا عبد الرمحن غنيمي- ١ حديث 
 األحاديث النبوية يف أمور الدنيا دراسة حديثة أصولية

١٤/٤/٢٠١٠ 

٢  

 

دمحم دمحم صاحل 
 عوض الغار

ت الساعة الكربى من خالل الكتب السنة دراسة مقارنة  آ

١٦/٢/٢٠١١ 

٣  

 

وائل مصطفي 
 فؤاد البلكيمي

اختيارات اإلمام الغزايل الفقهية يف كتابة الوسيط يف املذهب يف العبادات 
 ١٦/١١/٢٠١١امالت دراسة فقهية مقارنةواملع



مر شحات دمحم ٤
 املظايل

 .علل الرتجيح عند ابن جرير الطربي وابن عطية  يف تفسريهما دراسة حتليلية مقارنة

١٦/١١/٢٠١١ 

التعصب يف اخلطاب الديين املعاصر يف مصر أسبابه ومظاهره  صبحي عبده الرفاعي القطب٥
 ١٣/٧/٢٠١١ دراسة دعوية

 ١٦/١١/٢٠١١معاجلة اإلسالم للعصبية دراسة فقهية مقارنة عبد اللطيف عبد العزيز دمحم أمحد٦

٧  

 

أمحد مخيس أمحد 
 شتيه

التأصيل الشرعي للتصوف دراسة حتليلية يف ضوء 
 القرآن الكرمي والسنة النبوية

١٤/١٢/٢٠١٢ 

    

٩  

 

أمحد صربي عبد 
 املنعم

الفقهاء أثر االختالف يف حروف املعاين يف اختالف 
 دراسة مقارنة

١٤/٣/٢٠١٢ 

١٠  

 

دمحم حممود أمني 
 صربي

ت املدلسني يف سنن أىب داود مجعًا وخترجيًا  مرو
 ودراسة

١٠/١٠/٢٠١٢ 

١١  

 

الطيب سعيد 
 السيد طبوشة

الفقه السلفي املعاصر يف ضوء املذاهب الفقهية 
 األربعة دراسة فقهية مقارنة.

١٧/٨/٢٠١١ 



عبد السالم على  ١٢
 حسن جربيل

أثر القواعد الفقهية يف الرتجيح بني اآلراء املختلفة 
 املعاصرة دراسة مقارنة

١٢/٣/٢٠١٤ 

أدمحم أبو زيد أمحد  ١٣
 الربشلي

االجتهاد الفقهي املعاصر يف اخلالفات الزوجية 
دراسة فقهية مقارنة يف ضوء قانون األصول 

 الشخصية مبصر ولبيا.

_______ 

 
١٤  

 

رمضان عبد 
ض العزيز ر

 يوسف

ا املعاصرة  رها وتطبيقا مقتضيات العقود املالية وآ
 دراسة فقهية مقارنة.

١٢/٩/٢٠١٢ 

١٥  

 

عال حممود دمحم 
 أمحد

م دراسة ١٩٤٨فتاوى الشيخ يوسف الدجوي ت
 مقارنة.

٩/١/٢٠١٣ 

١٦  

 

حممود سعد 
بيومي عبد 

 السميع

 ١٢/٢/٢٠١٤ حرمة الدولة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

١٧  

 

ماهر عبد العزيز 
 منصور سالمة

العلل الفقهية عند اإلمام أىب العباسي القرطيب 
ه) يف كتاب املفهم ملا أشكل من ٦٥٦ – ٥٧٨(

 تلخيص كتاب مسلم.

١١/٦/٢٠١٤ 

اختيارات اإلمام السمعاين الشافعي األصولية دراسة أصولية  عبد العزيز على عبد العزيز عيد ١٨
  ألدلةقواطع امقارنة يف تطبيقية 

  م٢٠١٥-محال عبد احلميد الشورة   فتاوى الشيخ عبد احلليم حممود  دراسة مقارنة  -١٩

رفع احلرج وتطبيقاته يف املعامالت املالية  رسالة ماجستري بعنوان:   - داليا البكري - ٢٠  
  م٢٠١٥دراسة مقارنة 



جتديد اخلطاب صناعة الداعية وأثرها يف رسالة ماجستري بعنوان:   - عباس األزهري  -٢١
  م٢٠١٥الديين دراسة حتليلية

انتصارات الشيخ على مجعة يف الفقه  رسالة ماجستري بعنوان:  كرم دمحم أمحد   -٢٢
  م٢٠١٥

فقه اإلمام جعفر دراسة مقارنة يناير   رسالة ماجستري بعنوان:   -الشرقاويأمساء  -٢٣
  م٢٠١٦

م واألحكام الفقهية املتعلقة به رسالة ماجستري بعنوان:  ضوابط اإلهلا -دمحم زيد  -٢٤
  م٢٠١٦دراسة مقارنة . 

رسالة ماجستري بعنوان:    الرواة املختلف فيهم يف سنن أىب داود   -حممود بكري -٢٥
  م٢٠١٦

  

  رسائل قيد اإلنشاء خارج كلية اآلداب  

الوسائل الثانوية الداعمة لعقيدة القاضي. دراسة مقارنة .للطالب إبراهيم دمحم  - ١

  رسالة ماجستري بكلية الشريعة بطنطا م١٩/٥/٢٠١٤ان بتاريخ سليم
تمع .دراسة حتليلية .للطالب سالمة دمحم بتاريخ  - ٢ أثر القدوة على الفرد وا

لقاهرة م١٦/٤/٢٠١٤   رسالة ماجستري مبعهد الدراسات اإلسالمية 
لتشريع األملاين  - ٣ ألسرة يف اإلسالم مقارنة  األحكام املتعلقة 

رسالة ماجستري بكلية  لب : عبدهللا السيد عبدهللا الشاوي .للطا
  آداب كفر الشيخ



فتاوى الشيخ شلتوت . دراسة مقارنة . للطالب أمحد دمحم رسالة  - ٤
 ماجستري بكلية آداب كفر الشيخ

  
 ثانيا:رسائل مت منحها و مناقشتها: 

ٔرسة عند الشواكين  درا - ١ اقشة رسا ماجستري: فقه ا سة مقارنة يف ٕارشاف وم

 م١٢/٧/٢٠١٤

ان يف فقه العبادات  - ٢ یارات صدیق  اقشة رسا دكتوراه اخ ٕارشاف و م

  م ٣/٨/٢٠١٤

لنوريس  - ٣ ٓن يف رسائل النور  لوم القر اقشة رسا دكتوراه قضا  ٕارشاف وم

  م ٢٤/٨/٢٠١٤

اشور يف التفسري درا - ٤ ن  ن كثري وا اقشة رسا ماجستري :مهنج ا سة ٕارشاف وم

  م١٢/٦/٢٠١٣مقارنة يف 

اقشة رسا دكتوراه حامیة املال العام يف إالسالم  دراسة مقارنة  يف   - ٥ ٕارشاف وم

  م١٨/٩/٢٠١٤

ة  - ٦ ة يف موا عوة إالسالم اقشة رسا دكتوراه بعنوان :مهنج ا ٕارشاف وم

  م٢١/٩/٢٠١٤ حنراف الفكري.دراسة حتلیلیة.يف

اقشة رسا ماجس  - ٧ جوى  تري بعنوان :ٕارشاف وم لطالبة  تفسريه يفمهنج الشیخ ا

ٓدابلكیة  البدويال    م٧/٢٠١٥ يفشبني الكوم  ا

اقشة رسا ماجستري بعنوان : - ٨ ىض العقد  ٕارشاف وم رهمق ٔ عقود املعامالت  يف و

لكیة  لطالب رمضان رشیف  ٓداباملالیة    م٥/٢٠١٦شبني ىف  ا

اقشة رسا دكتور - ٩ ٔصیل  اه بعنوان :ٕارشاف وم لتصوف دراسة حتلیلیة  الرشعيالت

ة  ٔمحد ش   م٧/٢٠١٦ يفلطالب 

ر دال  - ١٠ اقشة رسا دكتوراه بعنوان : ا لفاظٕارشاف وم ٔ اط  يف ا ٔحاكماست  ا

ٔمحد صربي    م٨/٢٠١٦ يفلباحث 



اقشة رسا ماجستري بعنوان : - ١١ یارات ٕارشاف وم  قواطع يفالسمعاىن  إالمام اخ

ٔد ٔمحد ىف  ا   م٨/٢٠١٦لطالب / عبد العزز عبد العزز 

اقشة رسا ماجستري بعنوان : - ١٢ یارات  ٕارشاف وم الوسیط  يف الغزايل إالماماخ

لبلكميى    م٨/٢٠١٦ يفلطالب وائل ا

لسنة  - ١٣ ستدالل  اقشة رسا ماجستري بعنوان :   يفالنبویة ٕارشاف وم

 ٔ ست لط س د الفقهیة    م١٠/٢٠١٦ يف الب عبدهللا دمحم القوا

اقشة رسا دكتوراه بعنوان : الفقه  - ١٤ ىف ضوء املذاهب املعارص  السلفيٕارشاف وم

ٔربعة  لطالب الطیب طبوشة ا   م١١/٢٠١٦ يفدراسة مقارنة 

   
  ثالثا: رسائل مت املشاركة يف مناقشتها:

دمحم سعيد  للطالبمناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم    - ١
قنبوع . بعنوان : الفقه السياسي عند ابن حزم. دراسة مقارنة. بتاريخ 

  م١٨/١٢/٢٠١١
للطالب أمين الكردي مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم    - ٢

بعنوان: النقد الذايت لالجتاهات اإلسالمية املعاصرة يف مصر يف الربع األخري من 
  م٣/٢٠١١ ليليةالقرن احلايل. دراسة حت

حتقيق من كتاب مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم    - ٣
 الدرة البيضاء لدرى زاده من كتاب الصلح إىل العارية . دراسة مقارنة

  م٧/٢٠١١
ت السرا مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان - ٤ : مرو

  م٨/٢٠١١والبعوث النبوية . دراسة حتليلية 
األحكام الفقهية مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  - ٥

لسرا النبوية  . دراسة مقارنة   م٩/٢٠١١املتعلقة 



: اإلنسان يف مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان - ٦
  القرآن الكرمي . دراسة يف التفسري املوضوعي

: الدخيل يف اجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوانمناقشة رسالة م - ٧
  تفسري مكي ابن أىب طالب : دراسة حتليلية 

: أهل الكتاب مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان - ٨
  م٨/٢٠١٣ يف القرآن الكرمي. دراسة يف التفسري املوضوعي

ية عند املسلمني يف الغرب . مناقشة رسالة دكتوراه: أحكام املشاركة السياس - ٩
  م٩/٢٠١٣ دراسة مقارنة

سؤاالت النيب مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  ١٠
  ملسو هيلع هللا ىلص يف املعامالت.دراسة فقهية حديثية.

ت وىل هللا شاة . دراسة حديثية فقهية .  -١١   مناقشة رسالة ماجستري: مرو
دكتوراه :أقضية اإلمام على  وأثرها على املذاهب الفقهية مناقشة رسالة  -١٢

  .دراسة مقارنة.
مناقشة رسالة دكتوراه فقه عمر بن اخلطاب وأثره على املذاهب الفقهية  -١٣

  .دراسة مقارنة.
مناقشة رسالة دكتوراه  حقوق املعتقلني يف الفقه اإلسالمي .دراسة  -١٤

  مقارنة.
: قاعدة العربة ة اآلداب بشبني الكوم بعنوانمناقشة رسالة ماجستري بكلي -١٥

ا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي   لظن البني خطؤه وتطبيقا
: أثر مؤلفات مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان -١٦

  تواريخ األمصار يف علوم احلديث . دراسة حديثية.



للقرطيب يف املفهم شرح مناقشة رسالة دكتوراه: الرتجيحات الفقهية  -١٧
  صحيح مسلم .دراسة مقارنة.

رام على خمتصر خليل من السرقة حىت  -١٨ مناقشة رسالة دكتوراه :شرح 
  القذف . حتقيق ودراسة.

رام على خمتصر خليل من اإلجارة حىت  -١٩ مناقشة رسالة دكتوراه :شرح 
  املرياث. حتقيق ودراسة.

ر  -٢٠ ام على خمتصر خليل من الشركة حىت  مناقشة رسالة دكتوراه :شرح 
  م ٢٣/٨/٢٠١٤الدماء

ئق العاملية -٢١ .   مناقشة رسالة دكتوراه حقوق اإلنسان بني اإلسالم والو
  .دراسة مقارنة.

علل مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  - ٢٢
 ٢٣/٨/٢٠١٤االنتصار عن الرازي يف مفاتيح الغيب .دراسة حتليلية.يف 

املنهج العقلي مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  - ٢٣
  لتجديد اخلطاب الديين . دراسة حتليلية

معايري مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  -  ٢٤
  م٦/٩/٢٠١٤الرتجيح عند الشوكاين بني النظرية والتطبيق يف 

راه املسائل األصولية املختلف فيها بني األصوليني مناقشة رسالة دكتو  -٢٥
لقاهرة    م١٠/٢٠١٤ يفواحلنفية. .دراسة مقارنة. بكلية دار العلوم 

مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان األثر البالغي لعناصر التداولية دراسة  -  ٢٦
تطبيقية على احلديث النبوي يف كتاب اللؤلؤ واملرجان حملمد فؤاد عبد الباقي 

  م١/١٠/٢٠١٤ريخ بتا



ا : ٢٧/٩/٢٠١٤مناقشة رسالة ماجستري بكلية الشريعة بطنطا  -٢٧ م وعنوا
هلندسة الوراثية. دراسة مقارنة    موقف الشريعة اإلسالمية من التداويل 

م ١٤/٧/٢٠١٥مناقشة رسالة ماجستري بكلية الشريعة بطنطا      -٢٨
ا :من أحكام القذف إىل الردة  من كتاب شر  ح على خمتصر خليل وعنوا

  للطالب السيد بالل
م ٢٧/٦/٢٠١٦مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بكفر الشيخ   -٢٩

ا : التطبيقات الفقهية املعاصرة ل املبيع قبل قبضه دراسة مقارنة  يفتصرف لوعنوا
  ى النمرلللطالب ع

م ٢١/٦/٢٠١٦مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بكفر الشيخ  -٣٠
  املعامالت املالية  يفا : اثر القياس يف املسائل املختلف فيها وعنوا
 اإلمامفتاوى  :مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان ٣١

 ٢١/١/٢٠١٥اخلصاف دراسة مقارنة 
ت أنس  :مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان -٣٢ مرو

 ١٢/١/٢٠١٥بن مالك  
فتاوى الشيخ مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  -٣٣

  ٢٩/١١/٢٠١٤دراسة مقارنة األلباين
معايري الرتجيح مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  -٣٤

  م٦/٩/٢٠١٤ يفعند الشوكاىن 
:اثر مقاصد بعنوان  جامعة طنطا  مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب  -٣٥

دة    الشريعة ىف السياسة الشرعية للطالب أمحد دمحم ز



مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم بعنوان  :املرأة املسلمة  -٣٦
بني سري الصحابيات واخلطاب الفقهى دراسة تطبيقية مقارنة للطالب كمال 

 فوزى عبد احلفيظ
تطبيقات اآلداب بشبني الكوم بعنوان :مناقشة رسالة ماجستري بكلية  -٣٧

قواعد التفسري ىف كتاب التسهيل البن جزى للطالب مهدى دمحم عبالعظيم 
  حسن

الرتجيحات العقلية  مناقشة رسالة ماجستري بكلية اآلداب بشبني الكوم -٣٨
  الطالبة جيهان دمحم حممودىف التفسري 

  
  :لقسم  احللقات النقاشية والربامج التعليمية 

لقسم بعنوان: منهجية إع .١ داد حلقة نقاشية لطلبة الدراسات العليا 
  م١٨/٣/٢٠١٢يف البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية . 

إعداد وتنسيق توصيف مقررات دبلوم للدراسات العليا متهيدي املاجستري  .٢
  .م٢٠١٢لتخصص الدراسات اإلسالمية  عام 

عربية واإلسالمية إعداد وتنسيق توصيف مقررات دبلوم الدراسات ال .٣
  .م٢٠١٢لقسم والتعليم املفتوح    عام 

إعداد وتنسيق خطة وتوصيف مقررات التعليم املفتوح  لقسم اللغة العربية  .٤
  .م٢٠١٢والعلوم الشرعية خالل عام 

ا  بنظام  .٥ إعداد وتنسيق خطة وتوصيف مقررات  قسم اللغة العربية وآدا
  .م٢٠١٣الساعات املعتمدة خالل عام 



د وتنسيق خطة وتوصيف مقررات دبلومة إعداد الداعية املسلم إعدا .٦
ا  بنظام الساعات املعتمدة خالل عام  املعاصر بقسم اللغة العربية وآدا

  .م٢٠١٣



٧.  

 :الكتب الدراسية والتعليمية 

ئــــق اجلامعيــــة  -١ ت واحلــــدود. دراســــة فقهيــــة مقارنــــة، نشــــر دار الو فقــــه اجلنــــا
  م٢٠١١بشبني الكوم ،الطبعة األوىل 

ئــق اجلامعيــة بشــبني الكــوم،  -٢ فقــه األســرة. دراســة فقهيــة مقارنــة ،نشــر دار الو
  م٢٠١١الطبعة األوىل، 

ئق اجلامعيـة بشـبني الكـوم،  -٣ فقه املرياث والوصية. دراسة تطبيقية نشر دار الو
  م٢٠١١الطبعة األوىل، 

ض، الطبعــــة الثقافـــة اإلســـالمية. اجلـــزء األول. نشــــر وتوزيـــع دار الزهـــراء  -٤ لـــر
  م٢٠١٠هـ ١٤٣١األوىل، 

ض، الطبعـــة  -٥ لـــر الثقافـــة اإلســـالمية. اجلـــزء الثـــاين. نشـــر وتوزيـــع دار الزهـــراء 
  م٢٠١٠هـ ١٤٣١األوىل، 

ض، الطبعــة  -٦  لــر املــدخل إىل الدراســات اإلسالمية.نشــر وتوزيــع دار الزهــراء 
  م٢٠١٠هـ ١٤٣١األوىل، 

ئــق اجلامعيــة بشــبني الكــوم،  الطبعــة األوىل، احلضـارة اإلسالمية.نشــر دار ا -٧ لو
  م٢٠١١

ئـــــق اجلامعيـــــة بشـــــبني الكـــــوم، الطبعـــــة األوىل،  -٨ الســـــرية النبويـــــة. نشـــــر دار الو
  م٢٠١١

ئــــق اجلامعيـــــة بشــــبني الكـــــوم، الطبعـــــة  -٩ قـضـــا فقهيـــــة معاصــــرة. نشـــــر دار الو
  م٢٠١١األوىل، 



ئــــــق اجلامعيــــــة بشــــــبني حماضــــــرات يف علــــــوم القــــــرآن الكــــــرمي ،نشــــــر دار ال -١٠ و
  م٢٠١١الكوم،الطبعة األوىل، 

ئـــــق اجلامعيـــــة بشـــــبني الكـــــوم ، -١١ أصـــــول فقـــــه وقضـــــا معاصرة،نشـــــر دار الو
  م ٢٠١١الطبعة األوىل، 

ئق اجلامعية بشبني الكـوم، الطبعـة  -١٢ الفقه اإلسالمي ومذاهبه ، نشر دار الو
  م٢٠١٢األوىل، 

ئـق اجلامعيـة بشـبني حماضرات نصوص قرآنية من سورة ا -١٣ لبقرة، نشـر دار الو
  م٢٠١٢الكوم،  ط 

ئـق اجلامعيـة بشـبني الكـوم   -١٤ حماضرات يف علوم احلـديث النبـوي نشـر دار الو
  م.٢٠١٢الطبعة األوىل 

ئـق اجلامعيـة بشـبني الكـوم   -١٥ حماضرات يف الـدين وقضـا العصـر نشـر دار الو
  م٢٠١٢الطبعة األوىل 

ئــــــق اجلامعيــــــة بشــــــبني الكــــــوم  حماضــــــرات يف الــــــ -١٦ دين واحليــــــاة .نشــــــر دار الو
  م٢٠١٢الطبعة األوىل 

ئـــق اجلامعيـــة بشـــبني الكـــوم   -١٧ حماضـــرات يف الدراســـات الدينيـــة، نشـــر دار الو
  م٢٠١١الطبعة األوىل 

ئـــق اجلامعيــــة بشــــبني   -١٨ االجتهـــاد الفقهــــي  دراســـة حتليليــــة . ، نشــــر دار الو
  م٢٠١٥الكوم  الطبعة األوىل 

ئـــــق اجلامعيـــــة -١٩ منـــــاهج البحـــــث يف الدراســـــات اإلســـــالمية . ، نشـــــر دار الو
  م٢٠١٥بشبني الكوم  الطبعة األوىل 



ئـــق اجلامعيـــة بشـــبني الكـــوم  الطبعـــة األوىل قضـــا أصـــولية -٢٠ . ، نشـــر دار الو
 م٢٠١٦

 
  ستعانواهللا الم                                    .



  


