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 Personal Curriculum:  البيانات الشخصـية

 ياسر حسن عبدالتواب  االســـــم
 م1974 /30/11 تاريخ الميالد
 جمهورية مصر العربية -المنيا محل الميالد

 مسلم الديـــــــــــانـــة
 مصري  الجنسية

 متزوج االجتماعية الحالة
بقسم الدراسات اإلسالمية  ت اإلسالمية الدراسا مدرس الوظيفة الحالية

 المنيابكلية اآلداب ب
 الدراسات اإلسالمية التخصص العام

 فقه إسالمي وأصوله التخصص الدقيق
 

 عنوان العمل والمراسلة
 

  -المنياجامعة  -كلية اآلداب  -قسم الدراسات اإلسالمية 

 ة مصر العربية جمهوري

 

 هاتف المنزل
 

 الجوال

01282737949 
01123373536 

yaserhassan1974@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :المؤهالت العلمية 
 

تاريخ الحصول  اسم الجامعة ومكانها مجال التخصص اسم الدرجة
 عليها

 التقدير

 جدا دجي م2005 المنياجامعة  الدراسات اإلسالمية اآلدابليسانس 

 جيد  م2006 المنيا جامعة  الدراسات اإلسالمية  تمهيدى ماجستير

  ممتاز م2009 المنياجامعة  اسات اإلسالميةالدر ماجستير

 مرتبة الشرف األولى م2012 المنياجامعة        الدراسات اإلسالمية  دكتوراه

  المواطنة دراسة فقهية مقارنو مع القانون المصري الماجستير:رسالةعنوان 

 شرح صحيح البخاري  التعقبات الفقهية البن حجر العسقالني على ابن بطال فيدكتوراه:الرسالةعنوان 

 
 

  : التدرج الوظيفي ـ الخبرة األكاديمية واإلدارية 
 

 ةالرتبة العلمي مكان العمل الفترة الزمنية

 مساعد درسم المنياداب كلية اآل م2014-م2013

 أستاذ مساعد  المنيابداب كلية اآل إلى اآلن -م2014

 المهارات اللغوية :  

 اللغة العربية نطقا وكتابة ممتاز  

  اللغة االنجليزية نطقا وكتابة جيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دورات حاصل عليها 

http://www.sohag-univ.edu.eg/digital_lib/administrator.html#GoUp#GoUp
http://www.sohag-univ.edu.eg/digital_lib/administrator.html#GoUp#GoUp
http://www.sohag-univ.edu.eg/digital_lib/administrator.html#GoUp#GoUp
http://www.sohag-univ.edu.eg/digital_lib/administrator.html#GoUp#GoUp


  

     

  "دورة "مهارات االتصال الفعال 

 دورة "أخالقيات وآداب المهنة 

 " تقييم التدريسدورة " 

  "دورة "الساعات المعتمدة 

 وتقويم الطالب دورة "نظم االمتحانات 

 "التخطبط االستراتيجي دورة 

 "النشر العلمي الدولي دورة " 

  دورة االدارة الجامعية 

  دبلومة الموظف الدولي المحترف 

  دبلومة إدارة الموارد البشرية 

  دورة إدارة أعمال 

  دورة تحقيق المخطوطات 

  
 

 

 االهتمامات العلمية : 

 علم مقاصد الشريعة. 

 .تحقيق المخطوطات 

 .فقه األولويات 

 .فقه الواقع 

 .علم أصول الفقه 

 .القواعد الفقهية 

 قليات.فقه األ 

 .الدعوة اإلسالمية 

 .التفسير الموضوعي 

 .السنة النبوية 

 والكتب المنشورة برقم إيداع في دار الكتب المصرية المؤلفات 

 

 المواطنة في الشريعة اإلسالمية  -1

 أجاديث األحكام  -2

 الجرح والتنعديل -3

 مصطلح الحديث  -4

 فقه العبادات  -5

 فقه المعانمالت -6

 فقه الحدود والجنايات  -7

 التحريج ودراسة األسانيد  -8

  

  :اإلشراف على الرسائل العلمية 
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 "2016الفقه السياسي عند عبدالرزاق السنهوري جامعة المنيا رسالة ماجستير بعنوان 

 فاظ الشرعية في األعمال الدرامية ) في طور اإلعداد (لتوجيه األ "اجستير بعنوانرسالة م

 اآلراء التقسيرية البن الملقن في شرح البخاري ) في طور اإلعداد ( رسالة ماجستير بعنوان 

 المدلسون في مصنف عبدالرزاق الصنعاني ) في طور اإلعداد(  رسالة ماجستير بعنوان

  سائل التي تم اإلشراف عليها ومناقشتهامرفق بيان موثق بالر 

 
 

 

  :محكمة علمية في دوريات أبحاث علمية منشورة 
 

   

 2015مجلة كلية األداب جامعة المنوفية عدالة المكلف وأثرها في أحكام الحج  -1
مجلة كلية وبعض تطبيقاتها الفقهية ال مفهوم قاعدة ماخرج مخرج العالب  -2

 2015األداب جامعة كفر الشيخ 

  2016منيا مجلة كلية األداب جامعة الالعدالة االنتقالية في الفقه االسالمي  -3

مسابقة وقف الفنجري التطرف الفكري نشأته وأسبابه وآثاره وطرق عالجه  -4
  3016لخدمة الفقه اإلسالمي والدعوة 

 
 

 

 :تحت النشر أبحاث علمية 

 الدراسات المستقبلية عند الفقهاء -
 مقصد الوحدة وأثرة في الترجيح عند الفقهاء  -

  اثر النزعة الظاهرية في ظهور التطرف الفكري -

 صور تضليل القضاء وعالجها في الفقه اإلسالمي  -

 :المشاركات العلمية  

 2012مشاركة في مؤتمر نحقيق التراث بجامعة األزهر بالتعاون مع دار الفرقان  -

 .2016مشاركة في مؤتمر استراتيجيات العدالة والتنمية بجامعة المنيا  -

 

 

 : المنياأنشطة تطوير التعليم بكلية اآلداب ب 
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االشتراك في توصيف المقررات الدراسية بقسم الدراسات اإلسالمية بوحدة ضمان  -
 الجودة بالكلية.

 منسق الجودة لقسم الدراسات اٌسالمية بكلية اآلداب جامعة المنيا  -

 2015عضو لجنة التنسيق بالكلية  -

 2016رئيس لجنة التنسيق بالكلية  -

 : أنشطة األسر واللجان الطالبية 

 اية الطالب المركزية بالجامعة.تحكيم المسابقات الدينية بإدارة رع -

 : خدمة المجتمع  

 وقاف في عقد دورات علمية بمساجد المحافظة المشاركة مع وزارة األ -

المشاركة مع عدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في الدورات  -

 التعليمية ) جمعية دار السالم ، والجمعية الشرعية ( 
 المشاركة في مشروع محو األمية بالمحافظة . -
معية بقناة الصعيد الفضائية المشاركة في براكج اإلذاعة والتليفزيون الدينية والمجت -

 وإذاعة شمال الصعيد .
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م  4201قمت منذ : التدريس الجامعيمجال   األكاديمية فيالخبرة  

إلى اآلن بالتدريس في الجامعة، وأهم هذه 

  المقررات التي قمت بتدريسها هي:

 اســــم المســـاق ـان الجامعــــةمكــــ

 فقه العبادات المنيا  اآلداب كلية

 فقه المعامالت المنيا كلية اآلداب

 ل لدراسة السنةمدخ  المنيا  كلية اآلداب

 مصطلح الحديث المنيا كلية اآلداب

 الجرح والتعديل  المنيا ب كلية اآلدا

 الحدود والجنايات فقه ا المنيا  كلية اآلداب

 العبادات والمعامالت  المنياوالتربية كلية اآلداب 

 الدين وقضايا العصر  المنيا  التربية و باآلدا كلية

 ا فقهية معاصرة قضاي  المنيا  كلية اآلداب
 

 اســــم المســـاق ـان الجامعــــةمكــــ

 مناهج ومصادر المحدثين   المنيا  كلية اآلداب

 علوم القرآن   المنيا  كلية اآلداب

 التخريج ودراسة األسانيد       المنيا  كلية اآلداب

                فقه المواريث   المنيا  كلية اآلداب

 مناهج البحث في العلوم اٌسالمية        المنيا  كلية اآلداب               

 أحاديث األحكام   المنيا  كلية اآلداب

 أصول الفقه   المنيا  كلية اآلداب

 مدخل الى تاريخ التشريع االسالمي    المنيا  كلية اآلداب

 

 

 

 المعرفين 

ية بكلية دار العلوم جامعة األستاذ الدكتور / محمد نبيل غنايم  أستاذ الشريعة اإلسالم -1
 00201279995105/جوال ،.مصر/  القاهرة

األستاذ الدكتور / محمد عبدالرحيم محمد أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم  -2
 01068979790، جوال /جامعة المنيا / مصر 

استاذ الدراسات اٌسالمية بكلية اآلداب جامعة  وجيه محمود أحمد األستاذ الدكتور  -3
 01063747608جوال .مصر  /المنيا
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