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  : المؤهالت العلمية 

 م.  9111ـ ليسانس شريعة من كلية الشريعة والقانون بطنطا سنة 9
دبلــوم  تمديــدم المارســتير بقســم الفقــل العــام بكليــة الشــريعة بالقــا ر   -0

 م.9110عام 
مارســـتير اـــي الفقـــل اإلســـالمي بكليـــة الشـــريعة والقـــانون بالقـــا ر  ســـنة  -0

 م. 9116
ـــوراي اـــي الفقـــل -4 ـــة الشـــريعة والقـــانون بالقـــا ر  ســـنة  دكت اإلســـالمي بكلي

 م.9111
 م .0004أستاذ مساعد اي الدراسات اإلسالمية  سنة  -6
 م .0001أستاذ علوم ودراسات إسالمية سنة  -5
 
 
  : التدرج الوظيفي 

 م. 9119معيد )دراسات إسالمية ( بكلية اآلداب رامعة المنواية سنة  -9
مية ( بكلية اآلداب رامعة المنوايـة سـنة مدرس مساعد )دراسات إسال -0

 م.  9116
ـــــة ســـــنة  -0 ـــــة اآلداب رامعـــــة المنواي مـــــدرس )دراســـــات إســـــالمية ( بكلي

 م9111
 م.0004أستاذ مساعد بكلية اآلداب رامعة المنواية سنة  -4
أســـتاذ علـــوم ودراســـات إســـالمية بكليـــة اآلداب رامعـــة المنوايـــة اـــي  -6

 م.0001سنة  04/1



مــن شــدر  وتنميــة البيئــة اآلداب لشــئون خدمــة المجتمــعوكيــل كليــة  -5
 لمد  ثالث سنوات.م 0090نوامبر سنة
 :اللجان العلميةعضوية 

 1-  ـــــة   القـــــر بجامعـــــة أم  العلمـــــيعضـــــو المجلـــــس بالمملكـــــة العربي
  ـ1121 -م3112منذ عام السعودية.

 3-  بجامعـــــة الطــــــاة   بالمملكـــــة العربيــــــة  العلمــــــيعضـــــو المجلـــــس
  ـ1121 -م3112م السعودية.منذ عا

 2-  بـــالمجلس عضــو اللجنـــة العلميـــة الداةمـــة لترقيــة ادســـاتذ  المســـاعدين
ـــة عشـــر   ادعلـــى للجامعـــات ـــدور  ال اني ـــة  لل عـــام .  تخصـــص اللاـــة العربي

 م3112 -م3111
  ية لدورات التدريب قدرات ا ية  كز تنم من مر

  :أعضاء هيئة التدريس

م، إىل 5/55/5991يف الفـة  مـ  م. 5991عـام  دور  إعداد المعلم الجـامعي  -9
 م.22/55/5991

الدورات التدريبية الحاصل عليدا من مركز تنمية قـدرات أعضـاه  يئـة التـدريس  -0
  -: ـ 9401 ---م0001عام بجامعة المنواية اي 

م.     52/8/2118إىل 51/8/2118. بدايـة مـ   الساعات المعتمد : الدور  ادولى
 ساعة( 51)عدد الساعات 

إىل 51/8/2118. بدايــــة مــــ   نظــــم االمتحانــــات وتقــــويم الطــــالب: ر  ال انيــــةالــــدو 
 ساعة( 51م.    ) عدد الساعات 59/8/2118

ـــــدور  ال ال ـــــة . بدايـــــة مـــــ   مشـــــروعات البحـــــوث التنااســـــية المحليـــــة والعالميـــــة: ال
 ساعة( 51م.  ) عدد الساعات 22/8/2118إىل 22/8/2118



ـــــــــة ـــــــــدور  الرابع ـــــــــا: ال ـــــــــر  الفع ـــــــــة مـــــــــ  لمدـــــــــارات الع م إىل  1/9/2118. بداي
 م.9/9/2118

 ساعة( 51) عدد الساعات 
إىل 25/9/2118. بدايــــــــة مــــــــ   تنظــــــــيم المــــــــ تمرات العلميــــــــة: الــــــــدور  الخامســــــــة

 ساعة( 51م.  ) عدد الساعات 22/9/2118
 م2/8/2119م إيل 2/8/2119بداية م  الدور  السادسة: النشر العلمي  

 ساعة( 51ات ) عدد الساع                     
بــادار  ادــود  ةامعــة   دور  إحصــاةية اــي نظــم المعلومــات اإلداريــةالــدور  الســابعة: 

 م21/2/2152املنوفية يف 
-99. قـيم النزا ـة والشـفااية والتوعيــة إرــراهاتدور  بعنـوان: نشـر الـدور  ال امنـة: 

 م 6/0095/ 90
ضمان  ية ل ئة القوم ية للهي لدورات التدريب ا

 :عتمادجودة التعليم واال

-62دور  المرارعة الخاررية لم سسات التعليم العـالي اـي الفتـر  مـن -1
 م62/1/6112

-11التقـــــويم الـــــذاتي لم سســـــات التعلــــــيم العـــــالي اـــــي الفتـــــر  مــــــن -6
 م16/1/6112

توصـــي  البـــرامق والمقـــررات وتقـــويم نـــواتق الـــتعلم لم سســـات التعلـــيم -3
 م61/1/6112-12العالي اي الفتر  من 

الت زيـــار  المرارعـــة الخارريـــة . الـــدور  التطبيقيـــة لم سســـات بروتوكـــو  -4
 م11/3/6112-7التعليم العالي اي الفتر  

-15التخطـــيال االســـتراتيجي لم سســـات التعلـــيم العـــالي اـــي الفتـــر   -5
 م12/6/6112



 
التي تم المشاركة بها  ورش العمل

 بالجودة بالكلية:

وإنشاه قاعد  بيانات  المشاركة اي ورشة عمل عن: تطوير الكنتروالت    -9
 م91/0/0094لنتاةق الطالب.اي 

المشاركة اي ورشة عمل عن: إنتاج دليل لدعم الطالب وتطوير سياسة   -0
 م0/0/0094القبول والتحويل للطالب بالكلية اي 

المشاركة اي ورشة عمل عن:تشكيل  لجنة نظم االمتحانات ونظم تقويم  -0
االمتحانات. اي الطالب وإعداد دليل استرشادم لوضع أسئلة 

 م1/0/0094

المشاركة اي ورشة عمل عن: تجديز وتفعيل الوحد  اإلدارية لوحد  البيئة   -4
 م91/6/0094وتنمية المجتمع بتاريخ 

المشاركة اي ورشة عمل عن: وضع آلية لدعم الطالب المتميزين والمتع رين  -6
 م06/6/0094وذوم االحتيارات الخاصة بتاريخ 

ن:وضع نظام مرتبال بقاعد  بيانات بالكلية لتوثيق المشاركة اي ورشة عمل ع -5
 م9/5/0094الخدمات التي يقدمدا قطاع البيئة بتاريخ 

المشاركة اي ورشة عمل عن:ضمان العدالة بين أعضاه  يئة التدريس  -0
 م05/5/0094والطالب والعاملين اي 

المشاركة اي ورشة عمل عن: تطوير وحد  الصحة والسالمة المدنية لتأمين  -1
 م05/1/0094ة العمل اي بيئ

المشاركة اي ورشة عمل عن: تررمة الموقع االليكتروني للكلية بعد  لاات  -1
 م0/1/0094اي 

 اإلنتاجالمشاركة اي ورشة عمل عن: إنشاه قاعد  بيانات اليكترونية تشمل  -90
العلمي دعضاه  يئة التدريس ومعاونيدم والتخصصات والمقررات اي 

 م0/1/0094

 م0/1/0094عمل عن: التعلم الذاتي وتنميتل  اي  المشاركة اي ورشة -99



 :ورش العمل التي شارك فيها بجامعة طيبة 

باشــرا  الحقاةــا التدريســية )ملفــات التالميــذ التراكميــة ( : ورشــة عمــل عــن   -5
 هـ22/5/5221عماد  التطوير ادامعي ةامعة طيبة.يف 

مجــادا ارةــر   2.يفالتعلــيم المــدمق دعضــاه  يئــة التــدريس: ورشــة عمــل عــن  -2
 هـ5221

 هـ 51/2/52221بكلية الةبية يف  استراتيجيات التدريس:ورشة عمل عن -2
باشــــرا  عمــــاد  التطــــوير ادــــامعي ةامعــــة  ورشــــة عمــــل عــــن : ملفــــات التــــدريس -2

 هـ5225طيبة.يف   
باشرا  عماد  التطـوير ادـامعي ةامعـة  مدارات التدريس الفعال: ورشة عمل عن -1

 هـ.5225طيبة. 
 هـ5225.ةامعة طيبة   نظام رسور للتعليم اإلليكترونيورشة عمل ع  :  -2

 : المؤلفات العلمية والبحوث 

) رســـالة ماريســـت (  أثـــر القرابـــة علـــى الجـــراةم والعقوبـــات اـــي الفقـــل اإلســـالمي -5
 م. 5999مطبوعة بدار  إيةاك بالقاهر  سنة 

بــين أحكــام الشــركات اــي الفقــل  أســباب اســتحقار الــربة دراســة تطبيقيــة مقارنــة -2
 م. 5999) رسالة دكتوراه ( مطبوعة بدار إيةاك بالقاهر  سنة اإلسالمي 

حبـ  حمكـم  لةلـة - أحكام الخلع اـي الشـريعة اإلسـالميةر دراسـة اقديـة مقارنـة -2
مركــــز اخلدمــــة وا ستبــــارات البآلديــــة بكليــــة اردا  باملنوفيــــة إ ــــدار ةــــا  أبريــــل ســــنة 

 م.2112
،طبــــر دار الو ــــا   ديل الشــــرعي لشــــدادات االســــت مار اــــي الفقــــل اإلســــالميالبــــ -2

، الطبعـــة الدا يـــة ســــنة  ھ5225م ، 2115ادامعيـــة ببـــبم الكـــوم الطبعـــة ا وىل ســـنة 
 م.2111



، دراسة فقهيـة مقار ـة ، حبـ  حمكـم حبوليـة كليـة اردا  ميراث المرأ  اي اإلسالم  -1
م. ومنبـــور علـــك البـــبكة الدوليـــة ا  ة ـــت 2111( يوليـــو 22ريامعـــة املنوفيـــة، العـــدد )

 لوقر الفقه اليوم.
، حب  حمكم لةلة مركز اخلدمة وا ستبـارات البآلديـة  حكم الزواج باير المسلمة -2

ومنبـــور علـــك البـــبكة الدوليـــة م. 2112مـــايو ســـنة بكليـــة اردا  باملنوفيـــة، العـــدد الدالـــ  ،
 ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.

ريامعـة املنوفيـة، العـدد  -، حب  حمكم حبوليـة كليـة اردا   عقد الزواج حكم توثيق -1
 م. 2112( لسنة 28)
، حبــ  قــدىلم إىل مــتجر التةديــد يف مــن مالمــة تجديــد الفقــل عنــد اإلمــام الســيو ي -8

 بكلية اردا  ، ريامعة أسيوط.م، 2112سنة فكر ريالل الدي  السيوطي 
ريعـــي قـــدم للةنــة الدا مـــة للةقيـــة إىل درريـــة )حبـــ  مر أثــر العـــرت اـــي تايـــر الفتـــو   -9

أســـتاذ مســـاعد وبـــه ل ادصـــول علـــك درريـــة أســـتاذ مســـاعد )مبـــارك( ،  طبـــر و بـــر دار 
 م. 2112سنة الو ا   ادامعية بببم الكوم 

ّكم لةلـة مركـز اخلدمـة وا ستبـارات  بيع التقسيال وتطبيقاتل المعاصر  -51 ، حب  حمح
م. ومنبـــور علـــك البـــبكة الدوليـــة ا  ة ـــت 2111فيـــة ســـنة البآلديـــة بكليـــة اردا  باملنو 

 لوقر الفقه اليوم.
، دراســة فقهيــة أثــر القــراةن اــي إثبــات الحــدود والجنايــات اــي الفقــل اإلســالمي -55

م. 2112( ينـاير لسـنة 22)مقار ة ، حب  حمكم حبولية كلية اردا  ريامعة املنوفيـة، العـدد 
  ت لوقر الفقه اليوم.ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة 

حبـ  حمكـم حبوليـة  دراسة فقهية مقار ـة ، ، المعامالت المالية بين العدل والفضل -52
ومنبـور علـك البـبكة الدوليـة م. 2112( يوليو لسـنة 21كلية اردا  ريامعة املنوفية، العدد )

 ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.



، حبـــ   اـــي الفقـــل اإلســـالميمـــن التطبيقـــات المعاصـــر  للمزارعـــة و المســـاقا   -52
ّكـــــم لةلـــــة مركـــــز اخلدمـــــة وا ستبـــــارات البآلديـــــة بكليـــــة اردا  باملنوفيـــــة ينـــــاير ســـــنة  حمح

 ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.م. 2111
، حبــ  حمكـــم حبوليــة كليـــة دراســة تطبيقيـــة مــن ضـــوابال تجديــد الفقـــل اإلســـالمي -52

. ومنبـور علــك البـبكة الدوليــة ا  ة ــت م 2111( يوليـو 28)لعــدد اردا  ريامعـة املنوفية،ا
 لوقر الفقه اليوم.

، حبــ  حمكــم حبوليــة   أثــر تايــر قيمــة النقــود علــي القــرو ر دراســة اقديــة مقارنــة -51
ومنبــور علــك البــبكة الدوليــة م. 2118( ينــاير لســنة11)  كليــة اردا  ريامعــة املنوفية،العــدد

 ليوم.ا  ة ت لوقر الفقه ا
وأثر ــــا اــــي اســــتنبا  ادحكــــام ،  داللـــة المنطــــور والمفدــــوم عنــــد ادصــــوليين -52

، حبـــ   منبـــور يف الـــة ســـياقات ا دبيـــة ، العـــدد ا ول ، عـــدد  ـــري  إ ـــدار الفقديـــة
والعدد الداين والدال  بعد املوافقة علي حتكيم اجمللة و ارت حمكمة  م 2118 يف سنة 

م 2119تبـارات البآلديـة  والةمجـة بكليـة اردا  باملنوفيـة وتصدر ع  مركـز اخلدمـة وا س
 م2119ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.

رريمة سا النبي صلى اهلل عليل وسلم وعقوباتدا اي الفقل اإلسالمي والقانون  -51
 21لعـدد ا  المدينـة المنـور . حب  حمكم ومنبور لةلة حبوث ودراسات الدولي العام 
لبــهر  28.والعــدد م( 2118ديســم   –)أكتــوبر  هـــ5229ذي ادةــة  -لبــهر  شــوال  

ــــ)يناير ه5221ربيــــر ا ول  -حمــــرم  ( ومنبــــور علــــك البــــبكة الدوليــــة م2119مــــار   –ـ
 ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.

ــر الرشــرو  علــى عقــد النكــا  اــي الفقــل اإلســالمي -58 ، حبــ  حمكــم حبوليــة كليــة أث
 هـ.5229م ذي القعد  2118دمنهور إ دار ةا  يف  وفم اردا  ب



ــة  -59   مــن خصــاةص النبــي صــلى اهلل عليــل وســلم اــي القــرآن الكــريم والســنة النبوي
م وكدـر مـ  املواقـر 2118كتا   منبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليـوم.

 بكا  (مكتبة امل –واملكتبات ا ليكةو ية. ) مكتبة  يد الفوا د 
، دراســة فقهيــة مقار ــة .الطبعــة ا وىل لــدار محاضــرات اــي اقــل الميــراث والوصــية -22

 الو ا   ادامعية بببم الكوم   بدون سنة طبر.
ــــة و التأصــــيل الشــــرعي -22 حبــــ  حمكــــم قــــدم للمبــــاركة يف  ــــدو :   مفدــــوم الو ني

مــــــد بــــــ  ســــــعود ا  تمــــــاين الــــــوطا يف التعلــــــيم العــــــام رما وتطلعــــــات ،ةامعــــــة ا مــــــام حم
، احملـور هــ 5225/ 5221ا سالمية،واليت  عقدت يف هناية شهر ربير ا ول للعام ادـامعي 

 ا ول: الوطنية م  املنظور البرعي.
. دراســـة تطبيقيـــة . حبـــ  حمكـــم ومنبـــور   قاعـــد  الضـــرورات تبـــية المحظـــورات -22

كـة العربيـة السـعودية  رريـ  لةلة ا  ول والنـوالل ، العـدد الدـاين ، السـنة ا وىل   باململ
 م ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.2119هـ يوليه 5221

حبـــــ  حمكـــــم  لـــــتجر الفقـــــه   – وضـــــوابطدا اـــــي الفقـــــل اإلســـــالمي بنـــــوك الحيـــــامن -21
/ 0341الداين،ةامعــــة ا مــــام حممــــد بــــ  ســــعود ا ســــالمية، ق ــــايا طبيــــة معا ــــر  ، للعــــام ادــــامعي 

 هـ  0340
.  دراســــة فقهيــــة. ومنبــــور علــــك البــــبكة الدوليــــة مقومــــات الــــزواج اــــي اإلســــالم -22

 م2118ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.
. منبـور علــك البــبكة اــي ضــوه المفــا يم اإلســالمية،  ادمـن الفكــرم وتحدياتــل -00

 م2119الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.
.مبــاركة يف مــتجر الوســطية يف الفكــر نفاقــلوســطية اإلســالم  اــي كســا المــال وإ -28

ه منبور علك الببكة الدولية ا  ة ـت لوقـر الفقـه 5221ا سالمي ةامعة طيبة  قر 
 م2119اليوم.
. دراســـة فقهيـــة مقار ـــة .  ومنبـــور علـــك البـــبكة الدوليـــة مقاصـــد النكـــا  وأثر ـــا  -29

 م2118ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.



. حبــ  مبــاركة يف املــتجر الــدويل   قــ   اــي الفقــل اإلســالميضــوابال اســت مار الو  -03
 م2152/مار  25-21الرابر لألوقا  بادامعة ا سالمية باملدينة املنور .املنعقد يف 

حب  مطبوع  . –الضرورات الشرعية وتطبيقاتدا المعاصر  اي الفقل اإلسالمي  -09 
 م2119يوم.ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه ال

حبـــ  مطبـــوع بنـــوك ادرنـــة واالســـتفاد  مندـــا وضـــوابطدا اـــي الفقـــل اإلســـالمي.  -00
 م2151ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.

حبـ  مطبـوع ومنبـور بنوك الخاليا الجذعيـة وضـوابطدا اـي الفقـل اإلسـالمي .  – 00 
 م2155م.علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليو 

ومنبــور علــك  بحــم محكــم بموقــع الفقــل اليــوم. -ضــوابال داــع الزكــا  ل قــارب  -04
 م2152الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.

  بحــم محكــم بموقــع الفقــل اليــوم حقــور الموا نــة ووارباتدــا اــي الفقــل اإلســالمي -21
 م5/2152ومنبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.يف 

 . مباركة يف دور  تدريبية ةامعة املنوفية رعاية المعوقين اي الفقل اإلسالمي -21
  م21/2/2152
دراســة اقديــة .بحــم محكــم  أثــر الـســـيار اــي داللـــة السكـــوت عـلـــى ادحكـــام -21

ومنشـــور بمجلـــة ســـياقات والتـــي تصـــدر عـــن مركـــز الخدمـــة واالستشـــارات البح يـــة  والتررمـــة  
ومنبــور علــك البــبكة الدوليــة ا  ة ــت لوقــر  م 0090داب بالمنوايــة عــدد ينــاير بكليــة اآل

 الفقه اليوم.
. حب  مباركة يف مـتجر  فقـه املوال ـات. ةامعـة  أم القـرا  ضوابال اقل الموازنات -28

 2152بالعا مة املقدسة . مكة املكرمة.يف 
 ليليـة : حبـ  حمكـمدراسـة حتخصاةص حقور اإلنسان وضـماناتدا اـي اإلسـالم   -96

 م2/2152منبور علك الببكة الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.يف 



القـرا   الطبيـة   حبـ  مبـاركة يف مـتجرأثر القراةن الطبية اـي إثبـات رريمـة الزنـا. -04 
 م4460ةامعة ا مام بالسعودية    وآ ارها الفقهية  املعا ر 

ــ -06 ّكــم لةلــة مركــز اخلدمــة   اليــةر العــرت علــى اتــاو  المعــامالت المأث ، حبــ  حمح
م. ومنبـــور علـــك البـــبكة مـــ2151وا ستبـــارات البآلديـــة بكليـــة اردا  باملنوفيـــة ســـنة 

 الدولية ا  ة ت لوقر الفقه اليوم.
حبــ  منبــور لةلـــة  مــن معــايير تجديــد الخطـــاب الــديني وصــناعة المجـــددين -04

 م2152اهلالل يف شهر يناير 
 كتا تحت الطبع:

 المدخل إلى الدراسات الفقدية. -9
 منا ق البحم اي الدراسات الفقدية -0

 :شهادات التقدير 

/  52درع ريامعة طيبة لتكرمي املتميزي  يف العمل بادامعة م  مدير ريامعة طيبة يف  -5
 هـ   .5229/ 2
شهاد  تكرمي م  مدير ريامعة طيبة للتميز يف ا داين الوظيفي للعام ادامعي:  -2

 هـ .5229 -هـ 5228
شهاد  تقدير م  مدير الةبية والتعليم بالعال للمباركة يف برامج التطوير الةبوي  -2

 هـ .5229 -هـ 5228ملدار  حتفيظ القرآن الكرمي للعام الدراسي: 
شهاد  تقدير م  عميد  كلية الةبية للبنات بالعال  علك التميز يف ا داين الوظيفي  -2

 هـ 5221 -هـ 5229للعام الدراسي: 
شهاد  تقدير م  املبر  علك فرع ادامعة بالعال ومدير التعليم بالعال للتميز يف  -1 

 هـ 5222ا شرا  علك قسم القرآن الكرمي والدراسات ا سالمية .للعام الدراسي 

ريا ز  أحس  موقر اليكةوين  ع اين هيئة التدريس بفرع ريامعة طيبة بالعال يف  -2
 ه5222العام ادامعي 



درع ادامعـــة ا ســـالمية باملدينـــة املنـــور  للمبـــاركة يف املـــتجر الـــدويل  الرابـــر لألوقـــا   -6
 هـ5222ضوابط استدمار الوقف يف الفقه ا سالمي عام  ببآل  بعنوان:

 هـ5221 شهاد  تقدير م  ريامعة أم القرا يف متجر فقه املوال ات -1
ظـــــيم  ــــــدو  الســـــاحة البيئيــــــة يف شـــــهاد  تقــــــدير مـــــ  ريامعــــــة املنوفيـــــة للمبــــــاركة بتن  -8
 م2/1/2152
  ا ســبوع البيئــي الدــاينتنظــيم إعــداد و يف شــهاد  تقــدير مــ  ريامعــة املنوفيــة للمبــاركة  -9

 م52/2152
    احتفالية النقابة باملولد النبـويللمباركة  املهندسم باملنوفية قابة شهاد  تقدير م   -51
 م52/2151
يــة لر اســة دنــة إعــداد وتنظــيم ا ســبوع البيئــي الرابــر  شـهاد  تقــدير مــ  ريامعــة املنوف -55
 م52/2152/ 51

 النشاط الطالبي والثقافي بكلية اآلداب: 

م حىت 5998املباركة يف ا حتادات الطالبية ةامعة املنوفية يف الفة  م   -5
 ارن.
ية املباركة يف حتكيم املسابقات الدينية والدقافية لطال  كلية اردا  باملنوف -2  

املباركة يف حتكيم املسابقات الدينية والدقافية ةامعة املنوفية .    -2  
املباركة يف الندوات العامة بقصور ومراكز  قافة املنوفية يف شبم الكوم, و  -2

 قويسنا, وبركة السبر يف املناسبات الدينية والوطنية.
) 1ا  السادسة املباركة يف إعداد وإلقاين عد  برامج تليفزيو ية يف القن -1

 احملروسة(. 
املباركة يف املنتدا الدقايف ا سالمي لولار  ا وقا  باملسةد ا محدي  -2

م.2112م حىت 2111بطنطا يف شهر رم ان. يف الفة  م    
 م4460فعاليات املهرريان البيئي الداين بادامعة يف املباركة يف  -7



علك  بر الوعي البيئي بم طال   أسر  تطوعية تقوم )ةدمة اجملتمر(تنظيم أسر   -8
 الكلية وادفاظ علك مجاليات الكلية و ميل ا قسام وطرقات ومداةل الكلية.

 م4466املهرريان البيئي الرابر بادامعة يف  ر يس دنة تنظيم .-6
 والمشاركة في الورش  الندوات  والمحاضرات

 :وتنظيم المؤتمرات

 ديان. بكلية اردا  باملنوفية يف شهر  دو  ع  :منهج ا سالم يف احةام ا -5
 م55/2152

سلسلة حلقات ع : منهج ا سالم يف حترمي ا عتداين علك ا  بياين بالقنا   -2
 م52/2152-55السادسة يف شهري 

بكلية اردا  باملنوفية يف شهر  2152 دو  ع  دستور مصر  -2
 م52/2152
السادسة يف  سلسلة حلقات ع : الوسطية يف ا سالم بالقنا  -2

 م5/2152شهر
إعداد  دو  ع  دور الفتوا يف بناين اجملتمر بكلية اردا  باملنوفية يف شهر  -1
 م2/2152
إعداد  دو  ع  أد  ادوار وأ ره علك الفرد واجملتمر با دار  املركزية  -2

للمعاهد ا لهرية باملنوفية لطال  املعاهد ا عدادية والدا وية بنم يوم ا ربعاين 
 م2/2/2152ملواف  ا
إعداد  دو  ع  أد  ادوار وأ ره علك الفرد واجملتمر با دار  املركزية   -1

للمعاهد ا لهرية باملنوفية لطال  املعاهد ا عدادية والدا وية للبنات يوم اخلميس 
 م1/2/2152املواف  



يا م ع و اللةنة ا شرافية العل2152املباركة يف تنظيم متجر الكلية لعام  -8
 للمتجر .

م 2152حماضر  ع  املعامالت املالية يف ا سالم ليت حبيش القبلية  يف  -9
 لسةد العمري

حماضر  ع  تولير امل اث يف ا سالم لسةد املصطفي بطنطا يف مايو  -51
 م2152

 م2152دور  يف امل اث بالقنا  السادسة يف ابريل -55
-52ع  التسامح يف ا سالم  يف  حماضر  تليفزيو ية بالقنا  السادسة -52
 م 8-2152

بكلية اردا  باملنوفية يف شهر  2152تنظيم  دو  ع  دستور مصر  -52
 م52/2152
 م2152تنظيم  دو  ع  ا فلوا زا اخلنالير بكلية اردا  يف مار   -52
حماضر  تليفزيو ية بالقنا  السادسة ع  بر ا م وحقوق الوالدي  يف  -51

 م2152  ا سالم يف مار 
 م2/1/2152إعداد وتنظيم  دو  ع  السياحة البيئية ةامعة املنوفية يف  -52
إعداد وتنظيم وا شرا  علك يوم اليتيم بكلية اردا  يف  -51
 م 2/2/2152

ا شرا  علك قوافل التوعية البيئية لكلية اردا  يف املدار  واهليئات  -58
 م حىت ارن.52/2152شهر  واملتسسات اجملتمعية لآلافظة املنوفية م 

 م52/2152إلقاين حماضر  ع  الزواج العريف برعاية شبا  ادامعة يف  -59



املباركة ببكل  ابت يف بر امج ة  الكالم يوم ا  نم  بقنا  الدلتا  -21
 م 2152.م  
 م51/2151 دو  ع  : أطفال بال مأوا ةامعة املنوفية يف -25

ق اين علك ا مية ةامعة املنوفية يف  دو  ع : املنهج العلمي لل -22
 م55/2151

 م52/2151 دو  ع : التسر  م  التعليم ةامعة املنوفية يف  -22
املباركة يف تدري  رريال البرطة : إلقاين حماضر  ع  السلوكيات املهنية  -22

 م2152لرريال البرطة ىف شهر يناير 
ة لرريل ا م  يف ورشة عمل لرريال البرطة ع  القيم املهنية والسلوكي -21

 م2152شهر مار  

املباركة يف بر امج تأهيل املدرسم با دار  العامة لأللهر البريف  -22
 م55/2/2152باملنوفية ىف 

حماضر  لطال  املدار  الدا وية التةارية بالباريور ع  تف يل الذكور علك -21
 م2/51/2152 بتاريخا  اث 
ةامعة املنوفية يف التنمية املستدامة  يف دو  ع : دور املواط   -28
 م52/51/2152
م ألمة العلوم ا  سا ية يف ظل 2152تنظيم متجر كلية اردا  لعام  -29

 عامل متغ . وع و اللةنة ا شرافية العليا للمتجر 
ر يس ادلسة ا وىل ملتجر : ألمة العلوم ا  سا ية يف ظل عامل متغ .  -21

 للعلوم ا  سا ية . املناهج التقليدية



عداد وتنظيم املهرريان البيئي الرابر دامعة املنوفية للعام إر يس دنة  -25
 م 2152

املبر  علك إعداد وتنظيم ا سبوع الدقايف البيئي لكلية اردا  يف الفة   -22
 م51/55/2152حمىت 52/55/2152م  
  ورشة عمل بعنوان املباركة يف تدري  القيادات ادامعية  وتنظيم وتدري -22

 : ةدمة اجملتمر والوحدات ذات الطابر اخلا  .
ورشــة عمــل عــ  الســلوكيات املميــز  بــم الرريــل واملــرأ  بالتعــاون مــر املركــز  -22

 حمافظة املنوفية – بادامويلا عالمي باملنوفية للمدار  الفنية 
دمــان بــ  اموعــة حلقــات تليفزيو يــة بقنــا  احملروســة بعنــوان ســ   ســيد ا ع -21

 م55/2152م حىت 51/9/2152عفان ىف الفة  م  
املقـرر    القيم الدينية وأ رهـا علـك الصـآلة النفسـية وادسـدية  دو  بعنوان : -22

 م31/2/3111ا عقادها يوم ا  نم 

 دو  بعنوان: الببا  وق ايا العصـر  لف ـيلة مفـىت ادمهوريـة اد/ شـوقي  -22
 م21/55/2152عالم بتاريخ 

ذكري مولد الن   لك اهلل عليه وسلم  بكليـة الةبيـة ببـبم و  بعنوان:  د -21
 م55/52/2152بتاريخ الكوم 

 النشاط العلمي والثقافي خارج الكلية: 

 علي الببكة الدولية لإل ة ت بالرابطة الفقدية بموقع الفقل اليومع و دا م  -6
 ه.و بر املوقر علك  فآلاته عددا م  حبو ي املتنوعة يف الفق

 م4464ع و ادمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية بتاريخ  -4



م، بكليــة 4449ســنة  التجديــد اــي اكــر رــالل الــدين الســيو ياملبـاركة يف مــتجر -9
 اردا  ، ريامعة أسيوط.

رما وتطلعــات ةامعـــة ا مـــام حممــد بـــ  ســـعود  نـــدو  االنتمـــاه الـــو نياملبــاركة يف  -0
 هـ .6096/ 6094د  يف:  ربير ا ول ا سالمية.املنعق

، وقـد  ـدر العـدد ا ول مجلـة سـياقات اددبيـة الفكريـةاملباركة يف حترير وإ ـدار  -5
 م 4446م.وحكمت و در العددان الداين والدال  يف ةريف 4448منها يف  يف 

 م تمر الفقل ال انيربجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةر بعنـواناملباركة يف  -6
 هـ  6096/ 6094، للعام ادامعي :قضايا  بية معاصر  

ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمبـــاركة يف  اـــي اإلســـالم  اقـــل ذوم االحتيارـــات الخاصـــة -7
ـــامج التـــدري  ا ول للمهتمـــم برعايـــة ذوي ا حتياريـــات اخلا ـــة يف حمافظـــة املنوفيـــة  ال  

  48 -47مــ  وذلــيف يف الفــة   بالتعــاون بــم ريامعــة املنوفيــة واهليئــة العامــة لقصــور الدقافــة
 .4464مار  

بادامعـة ا سـالمية باملدينـة المشاركة ببحم اي الم تمر الـدولي  الرابـع ل وقـات -8
 م4469املنور . يف هناية مار  

. ةامعــة أم القــرا بالعا ــمة املقدســة. مكــة المشــاركة اــي مــ تمر اقــل الموازنــات -6
 هـ6090ات املنعقد يف شهر ذي القعد  ضوابط فقه املوال  املكرمة.حب  بعنوان:

ــة المعاصــر اــي مــ تمر  المشــاركة -64 ــة القــراةن الطبي ةامعــة ا مــام  وآثار ــا الفقدي
ــــل بالســــعودية ب ــــا املنعقــــد يف إبري ــــات رير ــــة الز  ــــة يف إ ب ــــر القــــرا   الطبي ــــوان: أ  بآلــــ  بعن

 م4460
عـــامل متغـــ .  ر ـــيس ادلســـة ا وىل ملـــتجر : ألمـــة العلـــوم ا  ســـا ية يف ظـــل -66

 م2152ريامعة املنوفية. –املناهج التقليدية للعلوم ا  سا ية بكلية اردا  
 اإلدارية بالكلية: األنشطة

  م 2152-2155ر يس كنةول الفرقة ا وىل بالكلية للعام ادامعي  -5



 ةىت ارنا شرا  علك شعبة الدراسات ا سالمية بقسم اللغة العربية بالكلية. -2
   م 2152-2155لةلس كلية اردا  للعام ادامعي ع و  -2
/ 1وحىت   م2152 /1ر يس الس  ندوق الزمالة بكلية اردا  يف الفة  م  -2

 م2152
-2155ع و دا م لةلس قسم اللغة العربية بكلية اردا  للعام ادامعي  -1

 م2152
  املاريست  طالالرسا ل ا كاد ية لتنظيم سيمينارات القسم شهريا  عداد  -2

 والدكتوراه.
  تخا  ر يس ادامعة يف الفة  م   و اجملمر ا  تخايب لكلية اردا ع  -1

2152-2152 
وحىت  م2152/ 55وكيل الكلية لبئون البيئة وةدمة اجملتمر ابتداين م   – 8

 م55/2152
/ 55 ا   ر يس مركز اخلدمة وا ستبارات البآلدية بكلية اردا  ابتداين م  -9

 م55/2152وحىت  م2152
وحىت  م2152/ 55ع و دنة البيئة وةدمة اجملتمر بادامعة ابتداين م   -51
 م55/2152

وحىت  م2152/ 55ابتداين م   ر يس دنة شئون البيئة وةدمة اجملتمر بالكلية -55
 م55/2152

 األنشطة اإلدارية بجامعة طيبة:
 هـ6046بالعال. منس  الببكات التليفزيو ية بكلية الةبية للبنات -6
 هـ6046منس  العالقات العامة بكلية الةبية للبنات بالعال.  -4
 هـ6094منس  الببكات التليفزيو ية بكلية العلوم واردا  بالعال. -9



املبــــر  علــــك قســــم  القــــرآن الكــــرمي والدراســــات ا ســــالمية بكليــــة العلــــوم واردا   -0
 هـ6094بالعال.

 هـ6096ية العلوم واردا  بالعال.را د التوعية ا سالمية بكل -5
 ر يس دنة ادداول بالكلية. -6
 ر يس دنة املوهوبم لركز التعلم بالكلية -7
  ا   ر يس اللةنة العليا لس  ا ةتبارات بالكلية. -8
 املبر  علك التعليم ع  بعد بالكلية -6

ة العلــــوم عمــــل ورر تدريبيــــة علــــك بر ــــامج ريســــور  ع ــــاين هيئــــة التــــدريس بكليــــ – 64
 هـ46/9/6094هـ وحىت 6094/ 68/9واردا  بالعال.يف الفة  م   

 :النشاط العلمي والثقافي بالكلية 
 والمناقشات: اإلشراف على الرسائل 

 رسائل قيد اإلنشاءأوال : 

 رسائل قيد اإلنشاء بكلية اآلداب-أ : 

 

حدي  تأب  النخل وأمداله م     السيد عبد اهلل عبد الرحمن غنيمي-1
 ا حادي  النبوية يف أمور الد يا دراسة حديدة أ ولية

11/1/0212 

0 

 

محمد محمد 
صالة عو  

 الاار

 آيات الساعة الكبر  من خالل الكتا السنة دراسة مقارنة

11/0/0211 

3 

 

واةل مصطفي 
 ا اد البلكيمي

اةتيارات ا مام الغزايل الفقهية يف كتابة الوسيط يف املذه  يف العبادات 
 11/11/0211امالت دراسة فقهية مقار ةواملع

تامر شحات محمد 1
 المظالي

علل التررية عند ابن ررير الطبرم وابن عطية  اي تفسريدما دراسة تحليلية 
 .مقارنة

11/11/0211 



التعصا اي الخطاب الديني المعاصر اي مصر أسبابل ومظا ري  صبحي عبدي الرااعي القطا5
 13/7/0211 دراسة دعوية

معالجة اإلسالم للعصبية دراسة اقدية  عبد اللطي  عبد العزيز محمد أحمد1
 11/11/0211مقارنة

7 

 

أحمد خميس 
 أحمد شتيل

التأصيل الشرعي للتصوت دراسة تحليلية اي ضوه 
 القرآن الكريم والسنة النبوية

11/10/0210 

    

9 

 

أحمد صبرم 
 عبد المنعم

أثر االختالت اي حروت المعاني اي اختالت 
 الفقداه دراسة مقارنة

11/3/0210 

12 

 

محمد محمود 
 أمين صبرم

مرويات المدلسين اي سنن أبى داود رمعًا 
 وتخريجاً ودراسة

12/12/0210 

11 

 

الطيا سعيد 
 السيد  بوشة

الفقل السلفي المعاصر اي ضوه المذا ا الفقدية 
 ادربعة دراسة اقدية مقارنة.

17/8/0211 

عبد السالم على  10
 حسن ربريل

أثر القواعد الفقدية اي التررية بين اآلراه 
 المختلفة المعاصر  دراسة مقارنة

10/3/0211 

أمحمد أبو زيد  13
 أحمد البرشلي

االرتداد الفقدي المعاصر اي الخالاات الزورية 
دراسة اقدية مقارنة اي ضوه قانون ادصول 

_______ 



 الشخصية بمصر ولبيا.

 

11 

 

رمضان عبد 
ا  العزيز ري

 يوس 

مقتضيات العقود المالية وآثار ا وتطبيقاتدا 
 المعاصر  دراسة اقدية مقارنة.

10/9/0210 

15 

 

عال محمود 
 محمد أحمد

م دراسة 1918اتاو  الشيخ يوس  الدروم ت
 مقارنة.

9/1/0213 

11 

 

محمود سعد 
بيومي عبد 

 السميع

 10/0/0211 حرمة الدولة اي الفقل اإلسالمي دراسة مقارنة

17 

 

ما ر عبد العزيز 
 منصور سالمة

العلل الفقدية عند اإلمام أبى العباسي القر بي 
ه( اي كتاب المفدم لما أشكل من 151 – 578)

 تلخيص كتاب مسلم.

11/1/0211 

اختيارات اإلمام السمعاني الشااعي ادصولية دراسة أصولية  عبد العزيز على عبد العزيز عيد 18
 ددلةقوا ع امقارنة اي تطبيقية 

-حمال عبد الحميد الشور    اتاو  الشيخ عبد الحليم محمود  دراسة مقارنة  -19
 م0215

راع الحرج وتطبيقاتل اي المعامالت  رسالة مارستير بعنوان:   -داليا البكرم -02  
 م0215المالية دراسة مقارنة 

تجديد صناعة الداعية وأثر ا اي رسالة مارستير بعنوان:   - عباس ادز رم  -01
 م0215الخطاب الديني دراسة تحليلية



انتصارات الشيخ على رمعة اي الفقل  رسالة مارستير بعنوان:  كرم محمد أحمد   -00
 م0215

اقل اإلمام رعفر دراسة مقارنة يناير   رسالة مارستير بعنوان:   -الشرقاومأسماه  -03
 م0211

م وادحكام الفقدية المتعلقة بل رسالة مارستير بعنوان:  ضوابال اإللدا -محمد زيد  -01
 م0211دراسة مقارنة . 

رسالة مارستير بعنوان:    الروا  المختل  ايدم اي سنن أبى داود   -محمود بكرم -05
 م0211

  

  رسائل قيد اإلنشاء خارج كلية اآلداب 

الوسا ل الدا وية الداعمة لعقيد  القاضي. دراسة مقار ة .للطال  إبراهيم حممد  -9
 رسالة ماريست  بكلية البريعة بطنطا م59/1/2152ان بتاريخ سليم
أ ر القدو  علك الفرد واجملتمر .دراسة حتليلية .للطال  سالمة حممد بتاريخ  -2
 رسالة ماريست  لعهد الدراسات ا سالمية بالقاهر  م52/2/2152
ا حكام املتعلقة با سر  يف ا سالم مقار ة بالتبرير ا ملاين  -2

رسالة ماريست  بكلية  ل  : عبداهلل السيد عبداهلل الباوي .للطا
 آدا  كفر البيخ

فتاوا البيخ شلتوت . دراسة مقار ة . للطال  أمحد حممد  -2
 رسالة ماريست  بكلية آدا  كفر البيخ

 



 ثانيا:رسائل تم منحها و مناقشتها: 
رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري: فقه إلأرسة عند إلشواكين  درإ -1 سة مقارنة يف إ 

 م13/7/3111

رشإف و مناقشة رساةل دكتورإه إختيارإت صديق خان يف فقه إلعبادإت  -3 إ 

 م 2/8/3111

رشإف ومناقشة رساةل دكتورإه قضااي علوم إلقرآ ن يف رسائل إلنور للنوريس  -2 إ 

 م 31/8/3111

رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري :مهنج إبن كثري وإبن عاشور يف إلتفسري درإ -1 سة إ 

 م13/1/3112مقارنة يف 

رشإف ومناقشة رساةل دكتورإه حامية إملال إلعام يف إل سالم  درإسة مقارنة  يف   -2 إ 

 م18/2/3111

رشإف ومناقشة رساةل دكتورإه بعنوإن :مهنج إدلعوة إل سالمية يف موإهجة  -1 إ 

 م31/2/3111 الاحنرإف إلفكري.درإسة حتليلية.يف

رشإف ومناقشة رساةل ماجس   -7  تفسريه يفمهنج إلش يخ إدلجوى  تري بعنوإن :إ 

 م7/3112 يفبش بني إلكوم  إل دإببلكية  إلبدويللطالبة عال 

رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري بعنوإن : -8 عقود إملعامالت  يف وآأثرهمقتىض إلعقد  إ 

 م2/3111بش بني ىف  إل دإبإملالية للطالب رمضان رشيف بلكية 

رشإف ومناقشة رساةل دكتور -2 للتصوف درإسة حتليلية  إلرشعيإلتأأصيل  إه بعنوإن :إ 

 م7/3111 يفللطالب آأمحد شتية 

رشإف ومناقشة رساةل دكتورإه بعنوإن : إثر دلةل  -11  إلأحاكمإس تنباط  يف إلألفاظإ 

 م8/3111 يفللباحث آأمحد صربي 

رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري بعنوإن : -11  قوإطع يفإلسمعاىن  إل مام إختيارإت إ 

 م8/3111للطالب / عبد إلعزيز عبد إلعزيز آأمحد ىف  إلأدةل

رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري بعنوإن : -13 إلوس يط  يف إلغزإيل إل مامإختيارإت  إ 

 م8/3111 يفللطالب وإئل إلبلكميى 



رشإف ومناقشة رساةل ماجس تري بعنوإن : الاس تدلل ابلس نة  -12  سيستأأ  يفإلنبوية إ 

 م11/3111 يف الب عبدهللا محمد إلقوإعد إلفقهية للط

رشإف ومناقشة رساةل دكتورإه بعنوإن : إلفقه  -11 ىف ضوء إملذإهب إملعارص  إلسلفيإ 

 م11/3111 يفدرإسة مقارنة للطالب إلطيب طبوشة إلأربعة 

  
 ثالثا: رسائل تم المشاركة في مناقشتها:

حممد سعيد  للطال مناقبة رسالة ماريست  بكلية اردا  بببم الكوم    -5
قنبوع . بعنوان : الفقه السياسي عند اب  حزم. دراسة مقار ة. بتاريخ 

 م58/52/2155
للطال  أ   الكردي مناقبة رسالة ماريست  بكلية اردا  بببم الكوم    -2

بعنوان: النقد الذايت لال اهات ا سالمية املعا ر  يف مصر يف الربر ا ة  م  
 م2/2155 ليليةالقرن ادايل. دراسة حت

حتقي  م  كتا  مناقبة رسالة ماريست  بكلية اردا  بببم الكوم    -2
 الدر  البي اين لدرا لاده م  كتا  الصلح إىل العارية . دراسة مقار ة

 م1/2155
: مرويات السرايا مناقبة رسالة ماريست  بكلية اردا  بببم الكوم بعنوان -2

 م8/2155والبعوث النبوية . دراسة حتليلية 
ا حكام مناقبة رسالة ماريست  بكلية اردا  بببم الكوم بعنوان  -1
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 :الكتب الدراسية والتعليمية 
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