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---------------------------------------------------------------------------- 
 االسم : محمد شرف الدين خطاب .

 اذ بقسم الشريعة اإلسالمية ورئيس القسم الشريعة اإلسالمية .الوظيفة : أست

 الدرجة العلمية : أستاذ بقسم الشريعة اإلسالمية ورئيس القسم الشريعة .

   جامعة المنيا . –مقر العمل : كلية دار العلوم 
 أوالً : المؤهالت الدراسية التي حصل عليها .

 

قسنم  –بالقناهرة  –جامعنة األزهنر  –يعة والقنانو  اإلجازة العالية ) ليسانس ( منن كلينة الشنر -1

 بتقدير عام جيد جداً .  1973الشريعة اإلسالمية عام 

جامعة األزهنر  –درجة التخصص ) الماجستير ( في الفقه المقار  من كلية الشريعة والقانو   -2

 م بتقدير عام جيد جداً . 1975بالقاهرة عام 

 –جامعنة األزهنر  –المقار  منن كلينة الشنريعة والقنانو  درجة العالية ) الدكتوراه ( في الفقه  -3

 م مع مرتبة الشرف األولي . 1979بالقاهرة عام 

 ثانياً : الوظائف التي شغلها داخل مصر :

 . 30/5/1979م حتى  7/3/1976جامعة األزهر اعتباراً من  –معيد بكلية الشريعة والقانو   -1

م 30/5/1976بأسيوط اعتباراً منن  –األزهر  جامعة –مدرس مساعد بكلية الشريعة والقانو   -2

 م .  30/8/1979حتى 

 م . 7/12/1983م حتى 30/8/1979مدرس بكلية الشريعة والقانو  اعتباراً من  -3

 م31/8/1986م وحتى 7/12/1983والقانو  اعتباراً من  ةأستاذ مساعد بكلية الشريع -4

 م29/4/1989ن جامعة المنيا اعتباراً م –أستاذ مساعد بكلية دار العلوم  -5

م حتننى 27/10/1992جامعننة المنيننا مننن  –رئيسنناً لقسننم الشننريعة اإلسننالمية بكليننة دار العلننوم  -6

 0م30/5/1997

م 11/9/1994جامعنة المنينا منن  –وكيالً لشنوو  الدراسنات العلينا والبحنول بكلينة دار العلنوم  -7

 0م30/5/1997وحتى 

م 30/4/2001امعنة المنينا اعتبناراً منن ج –رئيساً لقسنم الشنريعة اإلسنالمية بكلينة دار العلنوم  -8

 0وحتى اآل  

 0م وحتى اآل  29/4/2004وكيالً لشوو  البيوة وخدمة المجتمع اعتباراً من   -9

 0وحتى اآل   1/9/2009رئيساً لقسم الشريعة اإلسالمية من   -10

 ثالثاً : الوظائف التي شغلها خارج مصر

====================== 

ة والدراسنننات اإلسنننالمية بجامعنننة أم القنننرل بالمملكنننة العربينننة أسنننتاذ مسننناعد بكلينننة الشنننريع -1

 0م( 1984م : 1982هـ ( )1404هـ1402السعودية من ) 

هـ ( ) 1405هـ : 1404أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرل ) -2

 0م(1985: 1982

معة اإلسالمية العلمينة بسسنالم أستاذ مشارك ورئيس لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانو  بالجا -3

 0م31/8/1990م إلى 1/9/1985باكستا  من  –أباد 

أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانو  بالجامعة اإلسالمية العالمية بسسالم أباد منن  -4

 0م31/8/2000م وحتى 30/5/1997

بجننده منننن  – جامعننة الملنند عبنند الع ينن  –بقسننم الدراسننات اإلسننالمية بكليننة اآلداب  أسننتاذ -5

 م1/8/2009إلى  1/9/2006
 

  رابعاً : مؤلفاته 

======= 

 : الكتب المنشورة (أ)



 –الفقنه اإلسننالمي باشننتراك طننرف ثالند بننين النندائنين والمنندنيين  ضنما  حقننول النندائنين فنني -1

 0م1979حصل به المؤلف على درجة الدكتوراه في الفقه المقار  عام 

 0م1983الفقه اإلسالمي عام  بتها فيجريمة ال نا وعقو -2

 0م 1990اإلفالس في الفقه اإلسالمي  -3

 0م1990الفقه اإلسالمي  الدعوة الجنائية في -4

 0م1991الفسخ وأثره في عقود المعامالت  -5

 0م1992ضوء الكتاب والسنة  فيأحكام الجرائم والعقوبات  -6

 0م1994قضايا المهر عند الفقهاء  -7

 0م1994التشريع اإلسالمي  فينظام ال كاة  -8

 0م1995 اإلسالميالفقه  فياإلثبات باإلقرار  -9

 0م1996عقود المعامالت  فيخيار الشرط وأثره -10

 النر دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية وقانو   اإلسالميالفقه  فيأحكام االنتفاع بالمياه  -11

 0م1996 المصر والصرف 

 0م1996تاريخ الفقه واألصول  -12

 0م1997 اإلسالميالفقه  أحكام األسرة في -13

 0م1997المصارف اإلسالمية المعاصرة  وتطبيقاتها في اإلسالميالفقه  نظام المضاربة في -14

 0م2004تبسيط أصول الفقه  -15

 0م2006المواريد  المفيد في -16

المحاكم دراسة مقارننة  فيالعمل جرل علية  عليها من أثار وما بوما يترتالخالفات ال وجية  -17

  اإلسالميالفقه  بين
 

 -مجالت علمية : )]( األبحال المنشورة في

===================== 

مجلننة اآلداب والعلننوم  ) بحنند منشنور فنني اإلسننالميمقندمات عقنند النن واج فنى الفقننه  -1

 0م( 1994جامعة المنيا  –تصدرها كلية اآلداب  التياإلنسانية 

ة مقارنننة بننين الشننريعة دراسنن اإلسننالميأحكننام تننأجير األرز ال راعيننة فننى الفقننه  -2

ينة اآلداب مجلنة كل فى مصر) إصندار خناف فني ال راعي اإلصالحاإلسالمية وقانو  

 0م(1994جامعة المنيا  –تصدرها كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية التي

مجلة اآلداب والعلنوم اإلنسنانية  في عقود المعامالت ) بحد منشور فيالضرر وأثره  -3

  0م( 1995جامعة المنيا  –تصدرها كلية اآلداب  التي

مجلننة  فنيبعلمننه بنين الجنواز والمنننع دراسنة مقارننة ) بحنند منشنور  القاضنيقضناء  -4

 0م(1996جامعة المنيا  –تصدرها كلية اآلداب  إلىاآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 -)ج( كتب تحت الطبع:

  ============ 

بنين الشنريعة اإلسنالمية دراسنة مقارننة  اإلسنالميالفقنه  النظرية العامة لاللتن ام فني -1

 0والقانو  الوضعى

دراسة مقارنة بنين الشنريعة اإلسنالمية والقنانو   اإلسالميالفقه  فينظام المرافعات  -2

 0الوضعى

 خامساً: المؤتمرات:

  =========== 

 فننيبعنننوا  مشنناكل الشننباب  –باكسننتا   –مننؤتمر الجامعننات اإلسننالمية بسسننالم أبنناد  -1

 0م1986إبريل  –العالم اإلسالمي 

نظمتننه  النن   –باكسننتا   –مننؤتمر اإلعجنناز العلمنني فنني القننرب  والسنننة بسسننالم أبنناد  -2

–رابطننة العننالم اإلسننالمي باالشننتراك مننع الجامعننة اإلسننالمية العالميننة بسسننالم أبنناد 

 0م1987أكتوبر  –باكستا  

كليننة دار  –فننى العلننوم العربيننة واإلسننالمية  الننراز مننؤتمر عننن منننهم اإلمننام الفخننر  -3

 0م2002جامعة المنيا  – العلوم



جامعننة  –بكلينة دار العلننوم  –العلننوم العربينة واإلسننالمية  فننيمنؤتمر مننناهم التجديند  -4

 0م2005المنيا 

جامعننة  –بكليننة دار العلننوم  – ةالعربنني واإلسننالميمننؤتمر المستشننرقو  والدراسننات  -5

 0م2006المنيا 

بالجماهيريننة  كنناةال نظمتهننا الهيوننة العامننة ألوقنناف وشننوو   التننيالننندوة الدوليننة  -6

 م4/11/2009إلى 3/11العربية الليبية من 


