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  لذاتية نموذج السيرة ا
 (CV)ITAE VURRICULUM CORMAT OF F 

  

 
         :  مصري  

: م٢٢/١/١٩٨٣  
  :  جامعة املنيا  بكلية اآلداب )أستاذ مشارك( مدرس  

    :الدراسات اإلسالمية     
   :شريعة إسالمية  

: مقارن وأصول الفقه فقه  
: متزوج وأعول          

  

 
  

  
  م      
  ٢٠٠٦  //جيد   مصر  املنيا  دراسات إسالمية  يسانس اآلدابل .١

  متهيدي املاجستري .٢
علوم لغة عربية و
  ٢٠٠٨  //جيد   مصر  املنيا  شرعية

  علوم قرآن  عالية القراءات .٣
معهد  

  ٢٠٠٥  ممتاز  مصر  قراءات املنيا

٤. 
  ماجستري
  ٢٠١١  ممتاز  مصر  املنيا  فقه وأصوله  

٥. 
  دكتوراه
  

 فقه وأصوله
مرتبة الشرف   مصر  املنيا  سياسة شرعيةو

  ٢٠١٤  األويل

  
  

 



 ٢ 

  
  

  
 

  
  

١. 

العمل كمحرر صحفي 
جبريدة األيام العصرية 

علي الصفحة  واملشرف
  .الدينية 

مايو 
٢٠٠١  

مارس 
٢٠٠٣  
  

  جريدة األيام العصرية

  
  
  

  صرم

٢. 
العمل كمحرر صحفي 
جبريدة أخبار عربية واملشرف 

  .علي الصفحة الدينية

مارس 
٢٠٠٣  

يناير 
  جريدة أخبار عربية  ٢٠٠٥

٣. 
مدير إدارة اإلعالم ورئيس 

 ؤسسةاللجنة الدينية مب
  .السراج لتنمية اتمع احمللي

يوليو 
٢٠٠٦  

  ديسمرب
٢٠٠٨  

  السراج مؤسسة

  
  

  
 

  
  

١. 
مدير إدارة اإلعالم ورئيس 

 ؤسسةاللجنة الدينية مب
  .السراج لتنمية اتمع احمللي

يوليو 
٢٠٠٦  

  ديسمرب
  مصر  السراج مؤسسة  ٢٠٠٨

٢. 
بقسم ) عضو منحة( باحث

  الدراسات اإلسالمية
  مصر  كلية اآلداب، جامعة املنيا  ٢٠١٢  ٢٠٠٩

  )املركز الثقايف اإلسالمي(  ٢٠١٤  ٢٠١٣  اضر يف جمال الدعوةحم .٣
  معهد اعداد الدعاة

  مصر

٤. 
مدرس مساعد بقسم 

  مصر  كلية اآلداب، جامعة املنيا  ٢٠١٤  ٢٠١٣  الدراسات اإلسالمية



 ٣ 

٥. 
نائب مدير وحدة اجلودة 

  بكلية اآلداب جامعة املنيا
  مصر  كلية اآلداب، جامعة املنيا  ٢٠١٧  ٢٠١٥

٦. 
بقسم ) أستاذ مشارك(درس م

  مصر  كلية اآلداب، جامعة املنيا  حيت اآلن  ٢٠١٤  الدراسات اإلسالمية

٧. 

 حمكم أحباث ومقاالت
االقتصاد اإلسالمي واليت 

" جملة دفاتر اقتصادية" تصل 
واليت تصدر عن كلية العلوم 
 االقتصادية جبامعة اجللفة

  .بدولة اجلزائر

قتصادية كلية العلوم اال  حيت اآلن  ٢٠١٧
  اجلزائر  جامعة اجللفة

  
  

  

    

١. 

دور مؤسسات اتمع املدين 
حتت  –يف التوعية اإلعالمية 

  .رعاية وزارة اإلعالم
  

فندق النبيلة باملهندسني 
  مصر  ـ القاهرة

  آليات تطوير كليات اآلداب  .٢
املنيا ـ كلية  جامعة

  مصر  اآلداب

٣. 
قانون املؤسسات واجلمعيات 

  مصر  املنيا–املريميد   األهلية اجلديد

٤. 
املرأة الصعيدية يف وسـائل  

  اإلعالم
فندق فلسطني ـ 

  مصر  اإلسكندرية

٥. 
اإلعالم ودوره يف مكافحـة  

  مرض األنفلونزا
  مصر  املنيا -فندق كليوباترا



 ٤ 

٦. 
تمـع  التحرش اجلنسي يف ا

  املصري
  مصر  املنيا –فندق ايتاب 

٧. 
املؤمتر الدويل الرابع والثالثني 

ــة  ( ــتراتيجيات التنمي اس
  )ومستقبل العدالة

  مصر  جامعة املنيا

٨. 

حـول  املؤمتر الدويل األول 
اإلسالم والقضايا املعاصـرة  

آفـاق  : يف العامل اإلسـالمي 
  . وحتديات املستقبل

  يزيامال   )كواالملبور(جامعة ماليا 

٩. 

ــدويل اخلــامس  ــؤمتر ال امل
التحديات الـيت  (والثالثون 

تواجه العامل العريب يف ظـل  
  )التحوالت العاملية املعاصرة

  مصر  جامعة املنيا 

  
  
   

١.   

حائز علي جـائزة  ) الدميقراطية والشورى يف الدستور املصري(
سياسي علي مستوي حمافظة املنيا و حائز علي املركز  أحسن حبث

جـاز  األول من مركز التثقيف والتدريب السياسي بالقاهرة، م
راجع وم.  

ــزايل  (  ــد الغ ــيخ حمم الش
دراسـة منشـورة   ) والتجديد

  .جبريدة األيام العصرية

٢.   
ز علـي املركـز األول   حائ) الضوابط والتطبيق.. جتديد الفقه (

يف خدمة الدعوة اإلسالمية على مستوي مجهورية  ملنحة الفنجرى
  .مصر العربية، حتت إشراف األزهر الشريف وهيئة قضايا الدولة

ــريف ودوره (  ــر الش األزه
مقالة ) التارخيي يف حفظ التراث

  .منشورة جبريدة األيام العصرية

مقدم هليئة قضايا الدولة  ، حبث مشترك )اإلسالم ومعاجلة الفقر(   .٣
  . م٢٠١٠لسنة 

األزهر وجتديد الفكر الـديين  (
حتقيـق  ) يف مناهج التـدريس 

صــحفي يف جريــدة األيــام 



 ٥ 

  .العصرية

الـة العلميـة   حبث منشور يف ) املظاهرات وأحكامها الفقهية(  .٤
  .٢٠١٤لكلية دار العلوم، العدد التاسع والعشرون يناير 

دور القوافل الطبية يف توعية (
حتقيق صـحفي  ) املرأة الريفية

  .ريدة صوت اجلنوبجب

٥.  

) دور التمويل اإلسالمي يف مواجهة حتديات األزمة املالية العاملية(
حبث مت قبوله ومعد للنشر مبجلة املؤمتر الـدويل األول حـول   

آفاق وحتـديات  : اإلسالم والقضايا املعاصرة يف العامل اإلسالمي
  .ماليزيا -كواالملبور -املستقبل، جامعة ماليا

ـ ( المي وحماربـة  الدين اإلس
مقال منشور جبريـدة  ) الفتنة

  .أخبار عربية

٦.  
حبث ) الضوابط والتحديات(الوقف ودوره يف العدالة االجتماعية 

استراتيجيات التنمية (منشور مبجلة املؤمتر الدويل الرابع والثالثني 
  .مصر-، جامعة املنيا)ومستقبل العدالة

) من ينقي تراثنا اإلسـالمي؟ (
.. هرام املصريةحوار جبريدة األ

أكتــوبر  ٢٧عــدد اجلمعــة 
  .م٢٠١٧

٧.  
، حبـث مقـدم   يف عصر التحديات حنو فقه جديد يناسب البيئة

التحديات اليت تواجه العـامل  (للمؤمتر الدويل اخلامس والثالثون 
  .مصر-جامعة املنيا )العريب يف ظل التحوالت العاملية املعاصرة

املخدرات سالح موجه لتدمري (
  )الشباب

ار جبريدة األهرام املصـرية  حو
أكتـوبر   ٢١عدد السـبت  

  .م٢٠١٨

٨.  
وعدم التعدي  القرآن الكرمي ومنهجه يف احملافظة على املال العام

  .مصر-كلية دار العلوم جامعة املنياجملة ) حبث منشور(عليه
  

  

٩.  
  ال ميكن  الرجوع فيها بعد التنازل عنها  واحلقوق اليت ميكن 

-جملة كلية اآلداب جامعة أسوان) منشورحبث ( )دراسة فقهية(
  .مصر

  

  
 

 



 ٦ 

  
  . فقه املواريث  -١
  . الضوابط والتطبيق..فقه األقليات املسلمة  -٢
  .القضايا الفقهية املعاصرة   -٣
  .فقه العبادات   -٥
  .فقه املعامالت  -٦
  .فقه احلدود واجلنايات   -٧
  .هيةالنوازل السياسية دراسة فق  -٨
  .مقدمة لعلم أصول الفقه      -٩
  
  
االشتراك يف توصيف املقررات الدراسية بقسم الدراسات اإلسالمية بوحدة ضمان  -

  .اجلودة بالكلية
  .عضو جلنة وضع الالئحة الدراسية اجلديدة لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب -
  . اجلودة لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة املنيا منسق  -
  .٢٠١٦- ٢٠١٥نائب مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي بكلية اآلداب  -
  .٢٠١٦عضو جلنة التنسيق بالكلية  -
  .٢٠١٦عضو اللجنة الثقافية بكلية اآلداب  -
  .٢٠١٧عضو جلنة املعامل بكلية اآلداب  -
  .٢٠١٧متر الدويل لكلية اآلداب لعام منسق املؤ -
  .٢٠١٨منسق املؤمتر الدويل لكلية اآلداب لعام  -
  .٢٠١٨لكلية اآلداب لعام عضو جلنة البيئة واتمع -
  

 
 



 ٧ 

 
  

 
    

  املنيا  اآلداب  تاريخ التشريع اإلسالمي  ١ 
 املنيا اآلداب  فقه العبادات  ٢
 املنيا اآلداب  فقه املعامالت  ٣
 املنيا اآلداب  مدخل لعلم أصول الفقه  ٤
 املنيا اآلداب  فقه املواريث  ٥
 املنيا اآلداب  فقه احلدود واجلنايات  ٦
 املنيا اآلداب  مبادئ االقتصاد اإلسالمي  ٧
 املنيا اآلداب  القضايا الفقهية املعاصرة  ٨

اآلداب ومعهد إعداد   مصطلح احلديث  ٩
  الدعاة

املنيا واملركز 
  الثقايف اإلسالمي

  املنيا  التربية  فقه السرية واحلديث النبوي  ١٠
  املنيا  التربية  فقه العبادات واملعامالت  ١١

  السياسة الشرعية  ١٢
  اآلداب

  املنيا  )الدراسات العليا( 

  املنيا  اآلداب  مناهج البحث يف الشريعة  ١٣
 املنيا اآلداب  فقه الدعوة   ١٤
 املنيا اآلداب  الدين وقضايا العصر  ١٥
 املنيا اآلداب  املذاهب الفقهية  ١٦

  علوم القرآن  ١٧
اآلداب ومعهد إعداد 

  الدعاة
املنيا واملركز 

  الثقايف اإلسالمي
  املنيا  اآلداب  مدخل لدراسة السنة  ١٨



 ٨ 

ركز الثقايف امل  معهد إعداد الدعاة  الفقه امليسر  ١٩
  اإلسالمي

  النوازل الفقهية  ٢٠
  اآلداب

  املنيا  )الدراسات العليا( 

  اآلداب  القواعد الفقهية  ٢١
  املنيا  )الدراسات العليا( 

حماسب زكوي جماز من دار املشورة   ٢٢
  املعتمد من اهليئة العاملية للزكاة

دار املشورة للمعامالت الزكوية واحملاسبية 
  بالقاهرة

  
  

جهود مفسري القرن الرابع اهلجري يف تفسري املتشاات اللفظية يف القرآن الكرمي ( - ١
سيد عبد اهللا حممد السـيد،  /إعداد -رسالة دكتوراه - )دراسة تفسريية موضوعية

معتمد سليمان أستاذ الدراسات اإلسالمية وعميد كلية اآلداب : د.أ/ حتت إشراف
ـ ١٤٣٧حممد ممدوح شحاتة، الرسالة نوقشـت عـام   :وط، دجامعة أسي -هـ

  .م٢٠١٦
رسـالة   – )اآلراء األصولية لإلمام الزجناين يف كتابه ختريج الفروع علي األصول( - ٢

حممـد نبيـل   : د.أ/ حتت إشرافمسعود علي الدين مصطفي، / إعداد  -ماجستري
حممد ممـدوح  .قاهرة، دغنامي، أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جامعة ال

 .م٢٠١٦-هـ١٤٣٧شحاتة، الرسالة نوقشت عام عام 
بكلييت اآلداب ودار العلوم جامعة ) طور اإلعداد(مشرف علي العديد من الرسائل  - ٣

  .، ومرفق بيان موثق بالرسائل اليت نوقشت واليت يف طور اإلعداداملنيا
  
  
  

  ICDL احلاسب اآليلدولية لقيادة حاصل علي الرخصة ال  - ١
  .نظم تكنولوجيا املعلومات  - ٢



 ٩ 

 .الكتابة والطباعة - ٣
 MicrosoftWindows) نظام النوافذ( نظم التشغيل  - ٤
 Microsoft Wordمعاجل النصوص  - ٥
 Microsoft Excelاجلداول احلسابية  - ٦
 Microsoft Accessقواعد البيانات  - ٧
 Microsoft Power pointالعروض التقدميية  - ٨
 Internet Skillsمهارات اإلنترنت  - ٩

 Computer Englishلغة احلاسب  - ١٠
ــتخدام   - ١١ ــوميات باس ــرافيكس و الرس ــيات اجل ــع أساس ــل م التعام

  Adobe Photoshopبرنامج 
ــيانة                       - ١٢ ــة بالص ــربامج اخلاص ــع ال ــل م ــب والتعام ــيانة احلاس              ص
)hardware & software( 

  
 -جماز يف هذه الدورات بشهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت مصر(*)  

  .، ومن اليونيسكوبيستومؤسسة 
  

  (*) 
  

  Communication Skillsمهارات االتصال  - ١
  Time Managementتنظيم الوقت  - ٢
  Innovative thinkingالتفكري االبتكارى  - ٣
  Work under pressureالعمل حتت ضغط  - ٤
  Leadershipالقيادة  - ٥
  Teamworkفريق العمل  - ٦
  The art of interacting with othersفن التعامل مع اآلخرين  - ٧
  Planningالتخطيط واهلدف - ٨



 ١٠ 

  Marketingمهارات التسويق  - ٩
  Human Rightsحقوق اإلنسان  - ١٠
 Millennium goalsاأللفية   أهداف - ١١

 
 Arab Net(هذه الدورات جمازة ومعتمدة من شركة(*) 

Technology  ( يف علم التنمية البشرية)وشركة مايكروسوفت ) القاهرة
  .مصر للتدريب

  
  

 (T4)معايري اجلودة يف العملية التدريسية  - ١
 )C1(رات االتصال يف أمناط التعليم املختلفة مها - ٢
 )C2( العرض الفعال - ٣
  )ICTP(نظُم وتكنولوجيا املعلومات واالتصال  - ٤

  
  

  .عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس باملنيا -١     
  .السراج باملنيا للتنمية  مؤسسةعضو   -٢     

  .عيد باملنياعضو مجعية الضياء التابعة لتلفزيون مشال الص-٣
 .عضو بيت الشباب باملنيل القاهرة - ٤
 .عضو مكتبة مصر التابعة لس الوزراء - ٥
 .عضو مكتبة األسكندرية - ٦
 .عضو مؤسس نقابة السادة األشراف - ٧

  
  
  
  



 ١١ 

  
  

تقسيم فكتوريا خلف  ٤١ - حمافظة املنيا -مجهورية مصر العربية:  العنـــــوان
  .                                                           مدينة املنيا -الشرعية  اجلمعية 

  )٠٠٢( ٠٨٦٢١٥٤٣٣٩:   رقم التليفـــون    
    )٠٠٢( ٠١٠٩٩٩٦٤٥٤٧:   املـحمــــول  

 mahammed.mamdouh@mu.edu.eg الربيد اإللكتروين 


