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  الســرية الذاتــية الســرية الذاتــية 

))CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee((                

  
  معلومات االتصال:معلومات االتصال:

    االسم: علي سيد إمساعيل حممد  االسم: علي سيد إمساعيل حممد  
  استراحة أعضاء هيئة التدريس: فوق البنك األهلي [فرع اجلامعة ] ـ املنيا ـ مصر[عنوان مؤقـت]   استراحة أعضاء هيئة التدريس: فوق البنك األهلي [فرع اجلامعة ] ـ املنيا ـ مصر[عنوان مؤقـت]     ::العنوانالعنوان : :

  ل ـ جيزة.ل ـ جيزة.شارع عمر مرزوق متفرع من شارع الشهيد أمحد محدي مع العشرين ـ فيصشارع عمر مرزوق متفرع من شارع الشهيد أمحد محدي مع العشرين ـ فيص  ٣٣
  قسم الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب ـ جامعة املنيا .قسم الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب ـ جامعة املنيا .  عنوان العمل:عنوان العمل:

  ٠١٠٠٢٦٤٩٩٤٧٠١٠٠٢٦٤٩٩٤٧: : ))يليلااوبوبالتلفون احملمول (املالتلفون احملمول (امل  

   :الفيس بوك: الفيس بوكhttps://goo.gl/kCU7S8  

   دور اخلامس).دور اخلامس).(ال(الاإلسالميةاإلسالمية  دراساتدراساتقسم القسم ال  ــ  اآلداباآلدابكلية كلية  ـ ـ  نيانياجامعة املجامعة امل  املكتب:املكتب:عنوان عنوان  

   : اإلسالميةاإلسالمية  دراساتدراساتقسم القسم ال ـ ـ  اآلداباآلدابكلية كلية  ـ ـ  نيانياجامعة املجامعة امل  املنيا ـاملنيا ـعنوان املراسلة الربيدي : عنوان املراسلة الربيدي..  
  الشخصيالشخصي  لكتروينلكترويناالاالربيد ربيد الال  aalliissiimm1155@@yyaahhoooo..ccoomm  

  اجلامعياجلامعي  الربيد االلكتروينالربيد االلكتروين    aallii..ssaayyeedd@@mmuu..eedduu..eegg  
     

  ::معلومات شخصيةمعلومات شخصية
  ذكر ذكر   ::النوعالنوع..          
  :مسلممسلم  الديانة:الديانة..  
   اجلنسية: مصري اجلنسية: مصري..  
  م.م.١٩٨٤١٩٨٤//٤٤//٦٦: : تاريخ امليالدتاريخ امليالد  

   العربية.العربية.  مصـرمصـرمجهورية مجهورية مكان امليالد: مدينة ملوي ـ املنيا ـ مكان امليالد: مدينة ملوي ـ املنيا ـ  

   :[قد أُغري حمل اإلقامة].[قد أُغري حمل اإلقامة].وأعولوأعولمتزوج متزوج احلالة االجتماعية: احلالة االجتماعية  

  ائي.   إعفاءإعفاءوقف من التجنيد: وقف من التجنيد: املامل .ائي  
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  ::التعليمالتعليم  ياتياتمستومستومراحل ومراحل و
  : ليسانس اآلداب [العلوم اللغوية واإلسالمية ]: ليسانس اآلداب [العلوم اللغوية واإلسالمية ]أوالًأوالً  

  الدراسات اإلسالمية.الدراسات اإلسالمية.: : القسمالقسم  

  داب داب اآلاآل  كلية:كلية:الال  
  اجلامعة: املنيااجلامعة: املنيا  
   م.م.٢٠٠٢٠٠٦٦تاريخ التخرج: مايو تاريخ التخرج: مايو  

  ا [األول على دفعته يف السنوات األربع].  التقدير العام: جيـدالتقدير العام: جيـدا [األول على دفعته يف السنوات األربع].جدجد  
  واإلجنليزية، واإلجنليزية(امتياز)(امتياز)اللغات: العربيةاللغات: العربية ،(اجيد جد)(اجيد جد)(جيد)(جيد)، والفرنسية، والفرنسية  .  .  

  : دبلوم الدراسات اإلسالمية.: دبلوم الدراسات اإلسالمية.ثانياثانيا  
  .املعهد: املعهد العايل للدراسات اإلسالمية.املعهد: املعهد العايل للدراسات اإلسالمية  
   :وزارة التعليم العايل.وزارة التعليم العايل.التابع لالتابع لاجلامعة: اجلامعة  
   :م.م.٢٠٢٠١٢١٢تاريخ التخرج: تاريخ التخرج  

  ..املالية واملصرفيةاملالية واملصرفية  : ماجستري االقتصاد اإلسالمي واملعامالت: ماجستري االقتصاد اإلسالمي واملعامالتثالثًاثالثًا  
  الشريعة اإلسالمية.الشريعة اإلسالمية.: : ممالقسالقس  

  دار العلوم.دار العلوم.  كلية:كلية:الال  
  .اجلامعة: املنيا.اجلامعة: املنيا  
  م.م.٢٠١٢٢٠١٢: : صول عليهصول عليهتاريخ احلتاريخ احل  
  .التخصص العام: الشريعة اإلسالمية.التخصص العام: الشريعة اإلسالمية  

  .التخصص الدقيق: االقتصاد اإلسالمي واملعامالت.التخصص الدقيق: االقتصاد اإلسالمي واملعامالت  

  )أحكام النقود املزيفة يف الفقه اإلسالميعنوان األطروحة(عنوان األطروحة  .(  

   :امتياز.امتياز.التقدير العام: التقدير العام  

  ..االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفيةاالقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفيةراه راه : دكتو: دكتورابعارابعا  
  الشريعة اإلسالمية.الشريعة اإلسالمية.: : القسمالقسم  

  دار العلوم.دار العلوم.  كلية:كلية:الال  
  .اجلامعة: املنيا.اجلامعة: املنيا  
  م.م.٢٠١٢٠١٥٥: : صول عليهصول عليهتاريخ احلتاريخ احل  
  .التخصص العام: الشريعة اإلسالمية.التخصص العام: الشريعة اإلسالمية  

  .التخصص الدقيق: االقتصاد اإلسالمي واملعامالت.التخصص الدقيق: االقتصاد اإلسالمي واملعامالت  

  البنوك اإلسالمية).البنوك اإلسالمية).  عنوان األطروحة(مصادر توفري السيولة يفعنوان األطروحة(مصادر توفري السيولة يف  

   :مرتبة الشرف األوىلمرتبة الشرف األوىلالتقدير العام: التقدير العام  
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    اهلدف:اهلدف:
  منه،وأنفع اجلميع ما استطعت إىل ذلك سبيال.أن أصبح شخص ال مثيل له... أفيد العامل،واستفيد 

 .تقدمي أكرب قدر من اخلربات واآلراء النافعة ملصر،وألي مكان موجود أنا به، وللعامل بأكمله 

  تمع احمللي والعاملي،وإبراز الفكر الواإلسالمي،االقتصادي نشر الوعيونبذ التحزب والعصبية.سطي يف ا 
     

  التدرج الوظيفي:التدرج الوظيفي:
  كليـة اآلداب ـ   كليـة اآلداب ـ   ـ ـ بقسم الدراسات اإلسـالمية   بقسم الدراسات اإلسـالمية   ) ) االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفيةاالقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفية((  مدرسمدرس

  ىت اآلن.ىت اآلن.،وح،وحمم٢٠١٦٢٠١٦//٩٩//٢٩٢٩  ::تاريختاريخ  منمن    اعتبارا اعتبارا     جامعة املنيا، جامعة املنيا، 

  ـ ) ) االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفيةاالقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفية((  مدرس مساعدمدرس مساعد ـ بقسم الدراسات اإلسالمية  كلية اآلداب كلية اآلداب   بقسم الدراسات اإلسالمية 
  .  .  مم٢٠١٣٢٠١٣//١١//٢٢  ::تاريختاريخ  منمن  اعتبارااعتبارا    ـ جامعة املنيا، ـ جامعة املنيا، 

   االقتصاد اإلسالمي واملعامالت االقتصاد اإلسالمي واملعامالت   ختصص:ختصص:((  ـ جامعة املنيا، ـ جامعة املنيا،   بكلية اآلداببكلية اآلدابـ ـ   بقسم الدراسات اإلسالميةبقسم الدراسات اإلسالميةمعيد معيد
  . . مم٢٠٠٨٢٠٠٨//١١//٣١٣١  تاريختاريخ  منمن    اعتبارا اعتبارا ) ) الية واملصرفيةالية واملصرفيةاملامل

   ـ جامعة املنيا، ـ جامعة املنيا،   كلية اآلدابكلية اآلداب،،))قسم الدراسات اإلسالميةقسم الدراسات اإلسالمية((  اآلداباآلدابليسانس ليسانساعتبارم.م.٢٠٠٦٢٠٠٦عام عام ا من ا من اعتبار  
     

  البحثية:البحثية:  االهتماماتاالهتمامات
  .االقتصاد اإلسالمي.االقتصاد اإلسالمي  
  .املعامالت املالية.املعامالت املالية  
  .املعامالت املصرفية.املعامالت املصرفية  
  .الفقه اإلسالمي وأصوله.الفقه اإلسالمي وأصوله  
   اإلسالمية.اإلسالمية.الشريعة الشريعة  
   الفقهية املعاصرة.الفقهية املعاصرة.والنوازل والنوازل القضايا القضايا  

     
  املؤلفات: [ الدراسات واألحباث واملقاالت ]:املؤلفات: [ الدراسات واألحباث واملقاالت ]:

  اآلثار االقتصادية للنقود املزيفة على االقتصاد احمللي والعاملي يف االقتصاد اإلسالمي [جملة كلية اآلداب والعلوم
 م. ].٢٠١٠، يوليو، ٧١اإلنسانية، العدد

 والبحث حائز علـى  واالجتماعي والسياسي وى االقتصاديـى املستعل دعملإللغاء ا والسلبية بيةاآلثار اإلجيا ،
، جامعـة األزهـر،   صاحل كامل التشجيعية يف االقتصـاد اإلسـالمي  جبائزة  (املركز األول ـ اجلائزة األوىل) 

 م .٢٠١٥القاهرة،
 .(حتت الطبع) : أحكام البلطجة يف الفقه اإلسالمي 

 املزيفة يف الفقه اإلسالمي [ ماجستري الشريعة اإلسالمية ـ ختصص اقتصاد إسالمي ومعامالت]. أحكام النقود 

  وِيقاستراتيجيةسة تياحريف  السصل ثَقَافَةو مامعحِمع  التائحبث مقدم ملسابقة أفضل الدراسـات النظريـة   الس:
 م) جبامعة القاهرة ـ مصر.٢٠١٦والتطبيقية خلدمة مصر(

 أُسار لُوبوآنُيف  احلالكَرِمي القُر :ابتم كقَدقَةملُ مابع سمجة مة اللّغبِيرةب العرم.٢٠١٦هـ، ١٤٣٧،القَاه 



 

 ٤

    االقتصاد اإلسالمي وسياسة التطبيق العملي للمصارف واملالية يف بداية الدولة اإلسالمية،حبث مقـدم للسـنة
 م.٢٠٠٨ا ـ التمهيدية ـ كلية اآلداب ـ جامعة املني

  حبث (باالشتراك)،مقدم للمسابقة البحثية:يـالمـع اإلسمتد يف املُجطَن الواحناِء الوش بني أبايعح والتامسالت
  م.٢٠١٥األوىل للقوات املسلحة واليت بعنوان:[التسامح يف اإلسالم حيمى الوطن وحيفظ املستقبل]، 

 [احملاذير واحلسنات]. والكتاب حائز على جائزة الـدكتورة سـعاد    تعريب الطب وأثره يف اجلامعات العربية
 م.٢٠١٠الصباح لإلبداع الفكري واألديب على مستوى الوطن العريب عام

 م.٢٠١٠،غري منشورحبث  ،احلل اإلسالمي ملشكلة الفقر 
 حـول  األول لـدويل ا املؤمتر إىل مقدم حبث العاملية، املالية األزمة حتديات مواجهة يف اإلسالمي التمويل دور 

اإلسـالمية،   الدراسـات  املستقبل)،بأكادميية وحتديات (آفاق: اإلسالمي العامل يف املعاصرة والقضايا اإلسالم
 م.٢٠١٧ماليزيا، ماليا، جامعة

     تمع املصري بظاهرة التحرش اجلنسي،فندق آتـون ـ كـورنيشعالقة غياب الوازع الديين واألخالقي يف ا
 فظة املنيا.النيل باملنيا ـ حما

  ـ  مصادر توفري السيولة يف البنوك اإلسالمية [ دكتوراه الشريعة اإلسـالمية ختصـص اقتصـاد إسـالمي     ـ
 وعامالت].

   معامل الفكر االقتصادي عند الدكتور حممد شوقي الفنجري،والكتاب حائز على جائزة (خدمة الدعوة والفقـه
 ).اجلائزة األوىل املميزةاألول( م ) جبمهورية مصر العربية، املركز٢٠١٥اإلسالمي لعام 

 مجعات مطَلَحصةاملَ ميرِفاِإل صةالَسيواملُ مامة الَتـعيالاملُ الْماصة: (حتت الطبع).رـع  
    الودائع البنكية كمصدر من مصادر توفري السيولة يف البنوك اإلسالمية: حبث منشور مبجلة كلية دار العلوم ـ

 م.٢٠١٥ جامعة املنيا، عام
 تمع يف ضوء الثوابت االجتماعيةاألمن الفكري وأثره يف استقرار ا. 

 الدكتور حممد شوقي الفنجري وجهوده يف االقتصاد اإلسالمي. 

 الفكر االقتصادي عند اجلاحظ. 

 أثر احلوكمة يف تطوير املؤسسات الوقفية املعاصرة 

 ع  االحتاد الفيدرايل اخلليجياقحماذير الو نيل... بقْبتات املُسانرِهو 
 معوقات التكامل االقتصادي بني البالد اإلسالمية 

 بِيرالع يمالقَو ناَألم وحلِّ التي ظه فآفَاقه وعاقالو ة تادياالقتصةراصاملُع ةيالَمالع. 

 ...النتائج التنموية حلظر الربا 

  االقتصادي.الدروس املستفادة من جتارب اإلصالح 
      

  :  واألعمال األدبية ثالثًا:املقاالت
  ،جملة اجتماعية ثقافية تنموية عن  م،٢٠١٢الصعيد والنظارة السوداء [جملة الدوار،كلية اإلعالم،جامعة القاهرة

 .يصدرها مركز حبوث املرأة واإلعالم جبامعة القاهرة،صعيد مصر
 ،يبِ بذور العلم ومنابر املعرفةاتم٢٠١٥القاهرة يف  نشر جبريدة الدستور اليومية،مقال  الْكَت. 



 

 ٥

     األزمة: قصة اقتصادية قصرية حائزة على املركز األول ملسابقة القصة االقتصادية القصـرية باململكـة العربيـة
  م.٢٠١٦السعودية، 

  ):اسبـ(مهارات اللغة واحلاملهارات: 
  األم[ امتياز].األم[ امتياز].  اللغةاللغة  اللغة العربيـة:اللغة العربيـة:    اللغة

  ليزية: [جـيد ].ليزية: [جـيد ].اللغة اإلجناللغة اإلجن  
  دراية مببادئ الربامج واملهارات احلاسوبية اليومية.دراية مببادئ الربامج واملهارات احلاسوبية اليومية.    ببوواحلاساحلاس

  ] معرفة وإتقان خواص البحث العلمي واالسترشاد على الشبكة الدولية [معرفة وإتقان خواص البحث العلمي واالسترشاد على الشبكة الدوليةwwwwww.[.[  
    .عمل األحباث العلمية يف جماالت متنوعة يف شىت العلوم واملعارف.  عمل األحباث العلمية يف جماالت متنوعة يف شىت العلوم واملعارف  

     
   :اهلوايات
 الشرعية.قراءة الكتب العلمية،واألدبية،و 
 ومعارف جديدة.،وأسرار،وشخصيات،السفر والرحالت واكتشاف أماكن  
 .كتابة وتأليف الشعر والقصص القصرية واخلواطر اهلادفة  
 ُهمة.متابعة الربامج احلوارية والثقافية امل  
 .متابعة مباريات كرة القدم احمللية والعاملية 

 واملعامالت املالية واملصرفية د اإلسالميواالقتصا التطلع لكل جديد يف علوم االنترنت واحلاسوب. 

 :الكليات اليت شارك بالتدريس فيها 

 .كلية اآلداب ـ جامعة املنيا 

 .كلية التربية ـ جامعة املنيا 
     

  املؤمترات والدورات واحللقات النقاشية.
  : املؤمترات:أوالً

 تمع املحبث مقـدم  صري بظاهرة التحرش اجلنسـي حبث بعنوان: عالقة غياب الوازع الديين واألخالقي يف ا،
 فندق آتون ـ كورنيش النيل باملنيا ـ حمافظة املنيا. ،ملؤمتر ظاهرة التحرش اجلنسي

 شـهر ثيات التغيري ودعم املوهوبني يف اخلامس من إعداد ونشر البحث العلمي وإحدا املؤمتر العريب األول حول 
 مل،جامعة األزهر،مدينة نصر،القاهرة.جبامعة األزهر الشريف،مركز صاحل كا م،٢٠١٦مايو 

       
  : الدورات:  ثانيا

  [ أ ] الدورات اخلاصة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس: 
 يف مبركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس ـ جامعـة املنيـا،      ) العرض الفعال:(دورة تدريبية بعنوان

 م، جبامعة املنيا.٢٤/٧/٢٠٠٨

 :مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التـدريس ـ     ) استخدام التكنولوجيا يف التدريس( دورة تدريبية بعنوان
  م. جبامعة املنيا.٢٩/٧/٢٠٠٨يف جامعة املنيا،



 

 ٦

 :مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة  )،معايري اجلودة يف العملية التعليمية( دورة تدريبية بعنوان
 م.١٥/٧/٢٠٠٨يف املنيا،

 مبركز تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة    )، مهـارات االتصال يف أمناط التعليم املختلفة( وان:دورة تدريبية بعن
  م.٢٧/٨/٢٠١٢يف التدريس ـ جامعة املنيا، 

 :مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة  )،نظم االمتحانات وتقومي الطالب( دورة تدريبية بعنوان
  م.١٦/٧/٢٠١٢يف املنيا،

 يف مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التـدريس ـ جامعـة املنيـا،     )،تنظيم املؤمترات( :دورة تدريبية بعنوان
 م.٣٠/٧/٢٠١٢

  :مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة املنيـا،من   التخطيط االستراتيجي(دورة تدريبية بعنوان،(
 م.٢٠١٣نوفمرب  ١٢إىل  ١١

  :مبركز تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة    ة يف األعمال اجلامعيةاجلوانب املالية والقانوني(دورة تدريبية بعنوان،(
 م.٢٠١٣نوفمرب  ٢٦نوفمرب إىل  ٢٥التدريس ـ جامعة املنيا،من 

 :٢)،مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة املنيـا،من   النشر العلمي الدويل(دورة تدريبية بعنوان 
 م.٢٠١٣ديسمرب  ٣ديسمرب إىل 

  :دورة تدريبية بعنوان)Advanced Word)مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة  ٢٠٨)،كود الدورة،(
 م.٢٠١٣نوفمرب  ٢٠إىل  ١١التدريس ـ جامعة املنيا،من 

  :دورة تدريبية بعنوان)Excel Advanced)مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة  ٢٠٩)،كود الدورة،(
 م.٢٠١٣نوفمرب  ٢٦إىل  ٢١التدريس ـ جامعة املنيا،من 

 بعنوان  دورة تدريبية)Advanced Power Pointمبركز تنمية قدرات  )،٢٠١( )،كود الدورة
 م.٢٠١٣ديسمرب  ٢نوفمرب إىل  ٢٧أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة املنيا،من 

  :دورة تدريبية بعنوان)Internetم.٢٠١٣سبتمرب  ٥إىل  ٤ـ جامعة املنيا، من  )،مبركز احلاسب اآليل 
 م.١٥/١١/٢٠٠٨من اإلمييدست (فرع املنيا)،وذلك يف التوفل  شهادة 

 م٢٥/٦/٢٠١٤وذلك يف ـ جامعة املنيا  دورة اللغة االجنليزية من مركز اللغات بكلية األلسن 

 ) :إىل  ٢٦يف الفتـرة مـابني    )البحث يف قواعد البيانات العاملية وإدارة املراجع العلميةدورة تدريبية بعنوان
 ـ جامعة املنيا. ظم وتكنولوجيا املعلوماتنم ـ مبركز ٢٠١٦ـ  ٨ـ ٢٩

  :لغة العربية ومناهج حتقيق التراث[ ب ] الدورات اخلاصة بال
   م، حتـت إشـراف: هيئـة    ٢٠١٢فربايـر   ٩إىل  ٦دورة بعنوان:(كوديكولوجيا املخطوط اإلسـالمي)،من

جامعة األزهر،مدينة املخطوطات اإلسالمية ومركز حتقيق النصوص جبامعة األزهر الشريف،مركز صاحل كامل،
 نصر،القاهرة.

  الدقي،بالقاهرة. م، بأكادميية حاسوبويه،٢٠١٤سبتمرب  ٢٠دورة تدريبية عن (األخطاء اللغوية الشائعة) يف 



 

 ٧

 م،حتـت  ٢٠١٢يونيو  ٧إىل  ٢من نشرات النقدية للنصوص وقواعدها)،دورة تدريبية بعنوان:(مناهج حتقيق ال
ركز صاحل كامل،جامعة األزهر،مدينة نصـر،  مب ٣٧وذلك بقاعة مي، إشراف: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسال

 القاهرة.
     

  [ ج ] الدورات اخلاصة باالقتصاد اإلسالمي واملصرفية اإلسالمية : 
 ):م، ٢٠١٤ ١/٣)، يف يـوم  تطبيقات بيع املراحبة من خالل االعتمـادات املسـتندية  دورة تدريبية بعنوان

 إلسالمي،الزمالك، القاهرة.باجلمعية املصرية للتمويل ا

 ):م، باجلمعية املصرية للتمويـل  ٢٠١٤/ ١٢/  ١٤)، يف يوم صناديق االستثمار اإلسالميةدورة تدريبية بعنوان
 اإلسالمي،الزمالك،القاهرة.

 ):م، باجلمعيـة املصـرية   ٢٠١٣/ ١١/ ١٦)، يف يـوم  مفاهيم العمل املصريف اإلسالميدورة تدريبية بعنوان
 مي،الزمالك،القاهرة.للتمويل اإلسال

 ):م، ٢٠١٥/ ١١/ ٢١) يف يـوم  صيغ التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسـالمية دورة تدريبية بعنوان
 باجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمي،الزمالك،القاهرة.

 ):م، ٢٠١٤/ ٤/ ١٣)، يف يـوم  التطبيق املعاصر حلساب زكاة األعمـال والشـركات  دورة تدريبية بعنوان
 ير (امتياز)،بدار املشورة، مدينة نصر، القاهرة.بتقد

 ) م ٢٠١٥سـبتمرب   ١٦ـ   ١٥دورة تدريبية بعنوان:(الوقف والعمران يف احلضارة اإلسالمية)،يف الفترة مابني
 مبركز الدراسات املعرفية باملعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالقاهرة.

 أبريـل   ١٤ـ   ١٣هـ)،املوافق:(١٤٣٧رجب  ٧ـ  ٦(دورة (املنهجية اإلسالمية)،واليت عقدت يف الفترة من
 م.٢٠١٦م)،بقاعة رواق املعرفة مبركز الدراسات املعرفية ـ املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالقاهرة،٢٠١٦

 ينـاير  ٢٨ بني بالقاهرة يف الفترة ما دورة (الرؤية واملنهج وخرائط العلوم) مبركز احلضارة للدراسات السياسية 
  م.٢٠١٧فرباير  ٨ إىل

     
 [د] املنح :

 اإلسالمي للفكر العاملي باملعهد باحث إعداد( منحة (ةـة  للدراسـات   العلواين طه بأكادمييالقرآني) لطـالب 
 ،م٢٨/٦/٢٠١٤إىل م ٢١/٣/٢٠١٤بدايـة مـن    وذلـك  ،)ادين والطالب والباحثني،  العليا، الدراسات

 حممد/ د.أ. وعلم الكالم العقيدةو.  العلواين جابر طه/ د .أ. القرآنية الدراسات  : التالية املقررات على اشتملتو
 . راغب أمحد/ أ. البشرية التنميةو.  العشري أمحد/ أ. العربية اللغةو.  اجلليند السيد

      
  ] الدورات اخلاصة بالتنمية البشرية وتطوير الذات : هـ[ 

 ] دبلوم املوظف الدويل املعتمد احملترفCPE.واملعتمد من أكسفورد الدولية ويشمل [  
 برنامج إدارة األهداف. -

 برنامج إدارة الوقت الفعال. -

 برنامج مهارات التخطيط. -



 

 ٨

 برنامج تقنيات التفكري االجيايب. -

 برنامج إدارة الضغوط االنفعالية. -

 برنامج مهارات التواصل الفعال. -

 برنامج االتصال بلغة اجلسد. -

 س.برنامج اكتساب الثقة بالنف -

 برنامج مهارات العرض والتقدمي. -

 برنامج مهارات كتابة السرية الذاتية. -

 برنامج مهارات اجتياز املقابالت الشخصية. -

  برنامج مهارات العمل ضمن فريق. -
 ):م،حتت قيادة املدرب ٢٠١٤سبتمرب  ١١)، يف يوم اخلميس املوافق أنت اكتشافكبرنامج تدرييب حتت عنوان

 ين،بأكادميية ماسترز للتدريب،املعادي،القاهرة.الدويل: د.أمحد كمال الد
    ) :دورة وسـيمينار متكامـل بعنـوانHow to write a CV and passed a 

personal interview ــبتمرب ـــ (٢٠١٢) يف س )، Freedom Academyم،ب
 املنيا،القاهرة.

 ):م.١٥/٤/٢٠٠٩م إىل ٢٠٠٩/ ١٠/٤وذلك يف الفترة من  حبلوان، )،مبعهد إعداد القادة،داد القادةإعدورة 
     

  احللقات النقاشية: احملاضرات وثالثًا: اللقاءات و
  اخلـبري  ، أمحد اإلسـالمبويل  : (االلتفات ملكة بشرية ميكن تنميتها) إلقاء: أ. د/بعنوانتدريبية حلقة نقاشية

عشـر   يف متام السـاعة احلاديـة  ، باالقتصاد والتمويل واملصرفية اإلسالمية واملستشار بالبنك اإلسالمي للتنمية
 األزهر.  مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة  ٣٧صباحاً بالقاعة رقم 

  اخلبري ،أمحـد اإلسـالمبويل   : (عقد السلم: دراسة تأصيلية حتليلية): إلقـاء: أ. د/ بعنوانتدريبية حلقة نقاشية
مبركز صاحل كامل م،٢٠١٥اير فرب ٢يوم االثنني املوافق  باملصرفية اإلسالمية واملستشار بالبنك اإلسالمي للتنمية

  واحملاضرة ضمن سلسلة حماضرات كبار العلماء واخلرباء.األزهر، لالقتصاد اإلسالمي جبامعة 

  سياسة املنافسـة مقابـل سياسـة محايـة     ماية املستهلك(اآلثار االقتصادية حل: بعنوانتدريبية حلقة نقاشية :
يف متام الساعة م،٢٠١٥مارس  ٢٦ ، يومناجارة جامعة حلوعمر ساملان عميد كلية الت إلقاء: أ. د/ املستهلك)

واحملاضرة ضمن سلسـلة  األزهر،مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة  ٣٧بالقاعة رقم الرابعة عصرا،
 حماضرات كبار العلماء واخلرباء.

  أسـتاذ محيـد يعقـوب   عادل  إلقاء: أ.د/: األقليات املسلمة (مدخل اقتصادي) بعنوانتدريبية حلقة نقاشية 
م يف متـام  ٢٠١٥بريـل  أ ٩اخلميس املوافق  ،يومووكيل الكلية السابق،االقتصاد بكلية التجارة جامعة األزهر

واحملاضـرة   األزهر،مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة  ٣٧الساعة احلادية عشر صباحاً بالقاعة رقم 
 ضمن سلسلة حماضرات كبار العلماء واخلرباء.



 

 ٩

 أمحـد   إلقـاء: أ. د/  )القرض يف الفقه اإلسالمي وأهـم قضـاياه املعاصـرة   (:بعنوانتدريبية لقة نقاشية ح
أبريـل   ٢٧يوم اخلبري باالقتصاد والتمويل واملصرفية اإلسالمية واملستشار بالبنك اإلسالمي للتنمية،اإلسالمبويل

رة ضمن سلسلة حماضرات كبار العلماء واحملاضاألزهر،مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة م،٢٠١٥
  واخلرباء.

 إلقـاء: أ. د/ أمحـد   أمنوذجاالتطبيقات املعاصرة للقرض: بطاقات االئتمان تدريبية بعنوان:( حلقة نقاشية (
اإلسالمبويل،اخلبري باالقتصاد والتمويل واملصرفية اإلسالمية واملستشار بالبنك اإلسالمي للتنمية،جبدة،وذلك يوم 

مبركز صاحل كامل  ١٧م،وذلك بالقاعة رقم ٢٠١٥من أغسطس  ٢املوافق  هـ،١٤٣٦من شوال  ١٧االثنني 
 لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر.

 فياض عبد املنعم،أستاذ ) إلقاء: أ. د/يف االقتصاد اإلسالمي تدريبية بعنوان:(مناهج البحث العلمي حلقة نقاشية 
مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسـالمي  م،٢٠١٥ وزير املالية األسبق،واالقتصاد والتمويل واملصرفية اإلسالمية 

  واحملاضرة ضمن سلسلة حماضرات كبار العلماء واخلرباء.األزهر،جبامعة 

 (االقتصاد اإلسالمي وإنسانية اإلنسان):الفقه املقـارن   عطية السيد فياض،أستاذ إلقاء: أ. د/ حماضرة بعنوان
ـ   فربايـر  ٢٣هــ، ١٤٣٧مجـادي األوىل   ١٤ ة األزهـر ـ بالقـاهرة،   بكلية الشريعة والقانون ـ جامع

 األزهر.مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة ١٣م،بالقاعة رقم ٢٠١٦

 احملاكم االقتصادية بني الواقع واملأمول يف ضوء قاعدة"ختصيص القضاء" مقارنة بـني  بعنوان:( حلقة نقاشية
ورئيس قسم املرافعات ـ كلية   أستاذ سحر عبد الستار إمام، : أ. د/) إلقاءالفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 احلقوق ـ جامعة املنوفية،و د/ أمحد خليفة شرقاوي أمحد ،مدرس قانون املرافعات ـكلية الشريعة والقـانون   
مبركز صاحل كامـل   م،٢٠١٦مارس  ٨هـ ـ  ١٤٣٧من مجادي األول  ٢٨األزهر،يوم الثالثاء املوافقجبامعة 
 األزهر.اد اإلسالمي جبامعة لالقتص

     
  اجلوائز وشهادات التقدير:

 ،مع البحوث اإلسالمية بالقاهرة النبويـة  والسنة الكرمي القرآن إعجازعن كتاب بعنوان:  اجلائزة التقديرية 
 م.٢٠١٧، املشروعة غري اجلنسية العالقات حترمي يف املطهرة

  عـن  م٢٠١٧الدراسات النظرية والتطبيقية خلدمة مصـر جامعة القاهـرة التشجيعية ألفضـل جائـزة،
حبث بعنوان: استراتيجية تسويق السياحة يف مصر وثقافة التعامل مع السائح(دراسة يف أيدولوجيات االقتصـاد  

 اإلسالمي).

 ) األوىل اجلائزة ) جبمهورية مصر العربية ، املركز األول( م٢٠١٥خدمة الدعوة والفقه اإلسالمي لعام جائزة
 ).معامل الفكر االقتصادي عند الدكتور حممد شوقي الفنجري)،وذك عن كتاب:( ميزةامل

  وذك عن ،)املركز األول(م، ٢٠١٤، جامعة األزهر، القاهرة، )القتصاد اإلسالميلصاحل كامل مركز (جائزة
 ).والسياسيواالجتماعي  وى االقتصاديـى املستعل دعملإللغاء ا والسلبية اآلثار اإلجيابيةبعنوان:(  كتاب

  عن قصة (األزمة ـ املركز األول) ملسابقة القصة االقتصـادية القصـرية    (القصة االقتصادية القصرية)جائزة،
 م.٢٠١٦باململكة العربية السعودية، 



 

 ١٠

      :جائزة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ـ جامعة األزهر، القاهرة، املركز الرابع عـن حبـث بعنـوان
 اإلسالمية البالد بني االقتصادي التكامـل معوقَات

  :تعريب جائزة الدكتورة سعاد الصباح لإلبداع الفكري واألديب على مستوى الوطن العريب عن كتاب بعنوان
 م.٢٠١٠)،الطب وأثره يف اجلامعات العربية [احملاذير واحلسنات]

  نجائزة املركز الثالثوان:[التسامح يف اإلسالم حيمى الـوطن  للمسابقة البحثية األوىل للقوات املسلحة واليت بع
ـ التسامح والتعايش بني أبنـاِء ا عن حبث بعنوان وحيفظ املستقبل]، ـ وطَن الواحـد يف املُجت ل ع اإلسـالمي  م

 م.٢٠١٦(باالشتراك)،

 م.١٠/٤/٢٠٠٩،وذلك يف )النشاط القيادي(من معهد إعداد القادة حبلوان عن  شهادة تقدير 

 تقدمي منوذج مشرف للشباب يف اسـتخدام التكنولوجيـا   (مجعية سيدات مصر باملنيا على من  شهادة تقدير
 م.١١/٥/٢٠١٠يف  )احلديثة واملتقدمة

 جلائزة الشـارقة  املنظمة العربية للعلوم اإلدارية(جامعة الدول العربية) عن املشاركة يف الترشح من  شهادة شكر
 م. ٢٠١٧وطن العريب واملسامهة يف فعالياا، لعام ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية يف ال

  
     

  العضويات:  
 )٢٠عضو اجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمي بالزمالك ـ القاهرة،رقم العضوية.( 

  رقم العضوية(ـ).برمسيس ـ القاهرة،عضو اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي والتشريع واإلحصاء 
 ٢٢١٨رمسيس ـ القاهرة،رقم العضوية (بـ الدويل  عضو اجلمعية املصرية للقانون( 

 )٢٥٢٩عضو بيوت الشباب املصرية باملنيل ـ القاهرة،رقم العضوية.( 

  لجنة األعمال التنفيذية باجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمي بالزمالك ـ القاهرة.بعضو 

 ٩٠٠١٩٨٧٢٣،رقم العضوية(يزةعضو مبكتبة مصر العامة بالدقي ـ اجل.( 

 ١٠٨١٣٦ساقية الصاوي بالزمالك ـ القاهرة،رقم العضوية(عضو ب.( 

 
      


