
 

 

 

 
                                                               

 

 
 :البيانات الشخصية

 / عبد هللا محمد حلمى عيسى. دأ -:    االســـــــــــــــــــم

 م11/1711/ 42  -تاريــخ الميــالد:

 م11/4/4222  -تـــاريخ التعيين:

 م.11/4/4222تاريخ استالم العمل: 

 بقسم الشريعة اإلسالميةأستاذ   -وظيفــــــــــة:ــــــــــال

 
 
 

 المؤهالت العلمية:
 0م بتقدير ممتاز1991الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة األزهر دور مايو  من كلية ليسانسال -1

الشريعة والقانون بالقاهرة دور ماايو للعاام السنة األولى )تمهيدي ماجستير من جامعة األزهر كلية  -2

 م بتقدير عام جيد جداً شعبة الفقه المقارن(.1999/ 1991الجامعى 

م االسنة الثانية )تمهيدي ماجستير من جامعة األزهر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة دور ماايو للعا -3

 م بتقدير عام جيد جداً شعبة الفقه المقارن(.1999/2000الجامعى 

 .3/7/2002جة الماجستير جامعة األزهر تقدير امتياز كلية الشريعة والقانون بطنطا فى در -4
حصاال علااى الدرجااة العالميااة ) الاادكتوراه( فااى الفقااه المقااارن مااى مرتبااة الشاار  األولااى   القااب  ال  مااى  -5

 0وتطبيقاته المعاصرة فى الفقه اإلسالمي{ من كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة األزهر

 

 

 

 تدرج الوظيفى:ال
 م.17/2/2000معيد ب لية ال قوق جامعة المنوفية قسم الشريعة اإلسالمية اعتباراً من  -1

م بقارار 31/7/2002مدرس مساعد بقسام الشاريعة اإلساالمية ب لياة ال قاوق جامعاة المنوفياة اعتبااراً مان  -2

 م.31/7/2002( بتاريخ 313رئيس الجامعة رقم: )

بقاارار رئاايس  24/7/2005ماادرس بقساام الشااريعة اإلسااالمية ب ليااة ال قااوق جامعااة المنوفيااة اعتبااارا ماان  -3

 م 23/7/2005(  بتاريخ 1450الجامعة رقم )

بتااريخ  2213د/ رئايس الجامعاة رقام 0بقرار أ 23/7/2010أستاذ مساعد بقسم الشريعة اإلسالمية اعتبارا  -4

7/9/2010 

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 
 



م الشريعة اإلسالمية ب لية ال قوق بمدينة السادات اعتباارا مان صادور قارار قيام سيادته باإلشرا  على قس -5

   4/9/2011بتاريخ  2293د/ رئيس الجامعة رقم 0أ

بتاااريخ  333د/ رئاايس الجامعااة رقاام 0بقاارار أ 27/7/2015أسااتاذ بقساام الشااريعة اإلسااالمية اعتبااارا ماان  -3

29/7/2015   

 

 

 الدورات التدربيبة    
  2000طية نوفمبر الدورة التثقيفية التنشي -

 2003إعداد المعلم الجامعى مارس  -

  2003" نوفمبر    DL مشروع تدريب " -

 

 

 

 

  النشاط العلمى و الثق افى  
 قام بتدريس المواد  اآلتية قبل  سفرة للعمل بالخارج 
 

 

    - 2003/2007للعام الجامعى المواريث المقررة على طالب الفرقة الثالثة بال لية  مادة   

  2001/2009مادة فرق الن اح المقررة على طالب الفرقة الثانية بال لية للعام الجامعى     

  2003 /2005مادة ال  م الشرعى وطرق االستنباط المقررة على طالب الفرقة الرابى بال لية للعام الجامعى   

 2009،  2001،  2007م المفتوح للمستوى األول للعام الجامعى مادة الشريعة اإلسالمية للبرنامج القانونى التعلي   

  2001/2009مادة الوجيز فى األدلة الشرعية المقرر تدريسها لطالب الفرقة الرابعة للعام الجامعى  

  2009وحتى 2005مادة الدراسات اإلسالمية ب لية العلوم جامعة المنوفية  بقسميها من  العام الجامعى   

 2005/2003ة والوقف المقررة على طالب الفرقة الثانية للعام الجامعى أح ام الوصي  

  2007/2001مادة الوجيز فى أح ام الزواج المقررة على طالب الفرقة الثانية ب لية ال قوق جامعة بنها للعام الجامعى  

  2007مادة ال مبيوتر نظريا للفرقة الرابى ب لية ال قوق بمدينة السادات للعام الجامعى       

 مادة الجريمة المعلوماتية لطالب الفرقة األولى 

 مادة التدريب القانونى لطالب الفرقة الثالثة  

 

 

 

 النشاط الطالبى واإلجتماعى
  رائد أسرة الم امى 

 رائد أسرة العدالة  

   رائد أسرة ال ياة 

  يشر  على بع  األسر الطالبية ، يلتقى بصفة دورية مى الطالب 
 

 

 



 األجازات الخاصة  
 وذلك لقضاؤها بألمانيا  6002أجازة لمدة ثالثة أسابيع اعتباراً من تاريخ القيام بها خالل شهر رمضان   -

 وذلك لقضاؤها بألمانيا   6002أجازة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ القيام بها خالل شهر رمضان   -

  13/2/6030وحتى   600 9 أجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من تاريخ القيام بها خالل شهر سبتمبر  -

 21/1/4212وحتى  4/14/4212إعارة اعتبارا من  -
 

 

 المؤلف ات العلمية

  الوجيز فى أح ام المواريث 

 تأمالت فى المل ية ونظرية العقد 

  رحمه هللا  –باإلشتراك مى األستاذ الدكتور / عبد الغفار صالح  –الوجيز فى األدلة الشرعية ال لية 

  دراسات فى أح ام الوقف 

  كتاب الشريعة اإلسالمية للتعليم المفتوح المقرر على السنة األولاى باالشاتراك ماى األساتاذ الادكتور / عباد

 والسيد الدكتور / م مد م مد المهدى –المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة اإلسالمية 

   دراسات فى فرق الن اح 

 

 

 المؤتمرات
  تال  الفقهااام مااى التطبيقااات المعاصاارة هنااال حااول أسااباب ا اا 2003ماامتمر فااى مدينااة ميااونخ األلمانيااة

 باستضافة المركز اإلسالمى    

  حااول المشاا الت التااى تواجااه الشااباب المساالم المقاايم فااى دول  2003ماامتمر فااى مدينااة ميااونخ األلمانيااة

 أوروبا  باستضافة المركز اإلسالمى    

 فاى المامتمر الادولى فاى الجامعاة اإلساالمية بالمديناة المناورة حاول أساباب  االشتراك بورقاة ب اث علماى

     10/2010التف ير ، وعنوان المشاركة " األحوطية وعالقتها بالتف ير  " سيعقد الممتمر فى 
  2009ممتمر الم اكم االقتصادية المنعقد ب لية ال قوق جامعة المنوفية مايو   

 

 

 

 الندوات   

  حضور ندوة من تنظيم مركز شباب شبين ال وم بت لياف مان ساعادة عمياد كلياة ال قاوق جامعاة المنوفياة إللقاام

  2001م اضرة فيها عام 

 رسائل الماجستير والدكتوراه 

 

 

 

 



 رسائل الماجستير التى تم اإلشراف عليها   -أوالً :
           

 مكان المناقشة عنـــــــــوان الـرسالة

 جامعة المنوفية –كلية الحقوق  حقوق الطفل فى الشريعة اإلسالمية  

 جامعة المنوفية –كلية الحقوق  مقاصد الشريعة اإلسالمية فى الفرقة بين الزوجين

 جامعة المنوفية –كلية الحقوق  أساس  الحقوق والحريات العامة فى النظام اإلسالمى

شرح وسيط الغزالى البن  دراسة وتحقيق من مخطوط المطلب العالى فى

 الرفعة
 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

 من مخطوط كشف الرموز عن خبايا الكنز " دراسة وتحقيق " 
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 باإلسكندرية 

 غروب الشمس وما يتعلق بها من أحكام فى اإلسالم " دراسة مقارنة " 
ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية
 كلية الحقوق جامعة المنوفية  الجنين المشوه وأحكامه فى الفقه اإلسالمى 

 كلية الحقوق جامعة المنوفية أحكام زكاه الديون فى الفقه اإلسالمى 

 كلية الحقوق جامعة المنوفية مسئولية الطبيب الجنائية عن عملية اإلخصاب اإلصطناعى

 كلية الشريعة  جامعة الطائف  أحكام الزينة للرجال فى الفقه اإلسالمى 

 كلية الشريعة جامعة أم القرى  النهاية فى شرح الهداية تحقيق ) ثالث رسائل  ( 

 كلية الشريعة  أم القرى  التوسط والفتح بين الروضة والشرح 

 كلية الشريعة  أم القرى        رؤوس المسائل وخالف األمة 
 كلية الشريعة  أم القرى        المسائل البدرية المنتجة من الفتاوى الظهيرية تحقيق

 كلية الشريعة  أم القرى         التنقيح فيما يرد على التصحيح  تحقيق
 كلية الشريعة جامعة الطائف أحكام الوجه فى الفقه اإلسالمى

 كلية الشريعة جامعة أم القرى اختيارات ابن قاضى الجبل الفقهية  

 رسائل الدكتوراه التى تم مناقشتها -ثانيا  :

تعذيب المتهم لحمله على االعتراف فى الشريعة اإلسالمية والقانون 

 والمواثيق الدولية 
 كلية الحقوق جامعة المنوفية

فى ميزان الفقه اإلسالمى وأثر مبدأ التدرج فى تطبيق الشريعة اإلسالمية 

 ذلك على الواقع المصرى
 كلية الحقوق جامعة المنوفية

 كلية الحقوق جامعة المنوفية أسس ومبادئ األمن القومى فى الشريعة اإلسالمية

 كلية الحقوق جامعة المنوفية التوظيف السياسى  ألموال الزكاة 

 

 يعتمد      
                                              

 عميد ال لية

 {/ عباس مبروك الغزيرى    أ.د                    


