
 السٌرة الذاتٌـــــــــــــــــــــــة

                                                                          دمحم أحمد على أبو الشٌخ الحّسانى أ.د/ االسم:

  . مصري الجنسٌة :

 األلصر -العنوان: جمهورٌة مصر العربٌة

 .أسوانجامعة  -كلٌة دار العلوم :والكلٌةالجامعة 

 . الشرٌعة اإلسالمٌة المسم :

  الشرٌعة االسالمٌة.أستاذ  الدرجة العلمٌة :

  . الشرٌعة اإلسالمٌة التخصص العام :

 . : الفمه اإلسالمً التخصص الدلٌك

 altibalhssanu@gmail.com: االلكترونى البرٌد

 .03/7/6302: تارٌخ التعٌن

 جامعة أسوان-كلٌة دار العلوم  -شرٌعة إسالمٌة  -أستاذ  الدرجة الوظٌفٌة :

 .جامعة أسوان -عمٌد كلٌة دار العلوم : الوظائف اإلدارٌة

   :المؤهالت العلمٌة

 . جامعة المنٌا –كلٌة دار العلوم  -م 0811ماٌو  –لٌسانس اللغة العربٌة  والعلوم اإلسالمٌة -

 .م 0883جامعة المنٌا  –كلٌة دار العلوم –تمهٌدي ماجستٌر فً العلوم اإلسالمٌة )الشرٌعة اإلسالمٌة(-

ماجستٌر فى الشرٌعة اإلسالمٌة تخصص فمه إسالمً ، بعنوان : " الفمه المالً عند اإلمام أبً ٌوسف من خالل كتاب الخراج ، جامعة - 

 . م بتمدٌر ممتاز0882المنٌا سنة 

لسم اللغة العربٌة  –كلٌة اآلداب  –م 6332ومروٌاته وفمهه" عام دكتوراة  فى الفمه اإلسالمً ، بعنوان: "اإلمام اللٌث بن سعد حٌاته 

 ."جامعة عٌن شمس بتمدٌر "مرتبة الشرف األولى والتوصٌة بالطبع والتدول بٌن الجامعات-وآدابها 

  الوظائف السابمة

 م0880م إلى عام 0880ــ عضو بمركز أبحاث الحج بجامعة أم المرى بمكة المكرمة عام 

 .م6330م إلى 0882سلسة لضاٌا إسالمٌة بالهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ومدلك لغوى بها عام  ــ مدٌر تحرٌر

  .م6330م إلى عام 0882ـــ مدٌر عام المراجعة اللغوٌة والشرعٌة بالهٌئة العامة للكتاب عام 



 مدٌر تحرٌر سلسلة لضاٌا إسالمٌة بالهٌئة العام-

 . ـــ مدلك لغوى بجرٌدة  أخبار األدب

 م6338م إلى 6330أمٌن الفتوى بدار اإلفتاء المصرٌة  -

 .م6338م إلى 6337ــ مفتى بدائرة الشؤون اإلسالمٌة بدبى والمشرف على تمٌٌم األئمة والوعاظ والبحوث الشرعٌة من عام 

 .م6302-م6338جامعة جنوب الوادي من  –كلٌة اآلداب -مدرس الشرٌعة اإلسالمٌة  بمسم الدراسات اإلسالمٌة  -

 .م6302م إلى عام 6302ــ عضو لجنة تطوٌر المناهج باألزهر الشرٌف عام 

 .م6302جامعة أسوان عام  –ـ رئٌس لسم الشرٌعة اإلسالمٌة بكلٌة الحموق 

   :التسلسل الوظٌفً بالكلٌة

 .أستاذ الشرٌعة اإلسالمٌة المساعد بالكلٌة -

  . وكٌل الكلٌة لشؤون التعلٌم والطالب -

 دار العلوم. عمٌد كلٌة -

  :بحوث علمٌة منشورة

م، نشر بمجلة كلٌة الشرٌعة 6307هـ/0207،  تغٌٌر الفتوى أسبابه وضوابطه وتطبٌماته فى الفمه اإلسالمى، العدد التاسع والعشرون -

 .جامعة األزهر بأسٌوط–والمانون 

 .جامعة جنوب الوادي -لة كلٌة اآلداب بمنا(. نشر بمج0طالق الهازل دراسة فمهٌة حدٌثٌة. العدد السادس واألربعون )مجلد-

 –م. نشر بمجلة كلٌة اآلداب بمنا 6302–(22أثر الضرورٌات المماصدٌة فً محاربة اإلرهاب والتطرف. "العدد السادس واألربعون ) -

 .جامعة جنوب الوادي

 م. نشر بمجلة كلٌة البنات األزهرٌة بطٌبة6301-دعاوى حرٌة التعبٌر وأثرها فً محاولة زعزعة الثوابت الشرعٌة . العدد الثانً  -

 .()األلصر

م. 6307–( 21دعاوى المساواة بٌن الجنسٌن فً المٌراث وأثر إثارتها فً الولت الراهن على وحدة األمة. "العدد الثامن واألربعون )-

 .جامعة جنوب الوادي –نشر بمجلة كلٌة اآلداب بمنا 

 .جامعة كفر الشٌخ -م. , كلٌة اآلداب6301–( ٌونٌه 02دراسة فمهٌة (. "العدد السادس عشر)المرائن وأثرها فً األحوال الشخصٌة )-

ِ ِمن اختالٍف ، )ممبول نشر(. العدد السابع والثالثون, )- ًّ م, مجلة الدراسات العربٌة 6301(ٌناٌر 07اإلنصاُف فٌما َوَرَد فً َزكاةِ الُحِل

 .كلٌة دار العلوم, جامعة المنٌا

   :اللغات

 .(TOEFL) ٌتمن االنجلٌزٌة بدرجة جٌدة حاصل على شهادة -

  :دورات تطوٌر لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس

 .. مركز تتدرٌب وتكنولوجٌا المعلومات ـ جامعة أسوان1/03/6301بتارٌخ word processing6303 :دورة -

 .المعلومات ـ جامعة أسوان. مركز تتدرٌب وتكنولوجٌا 1/03/6301بتارٌخ presentation 6303:دورة -



 .مركز تتدرٌب وتكنولوجٌا المعلومات ـ جامعة أسوان 1/03/6301بتارٌخ:usingcomputersand managing files1:دورة -

م مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة 6307/ 03/00دورة إعداد المشروعات التنافسٌة لتموٌل البحوث ، فً الفترة من  -

 . أسوان

 م مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة أسوان6307/ 03/00/ إلى 8/00دورة إعداد الفرٌك البحثً فً الفنرة من  -

مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة   00/03إلى  00/03مشروعات البحوث التنافسٌة المحلٌة والعالمٌة فً الفترة من  -

 جنوب الوادي

 مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة عٌن شمس  62/03إلى  62/03لتكنولوجٌا فً التدرٌس فً الفترة من استخدام ا -

م مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة 6338/  61/03إلى  62/03معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة فً الفترة من  -

 الماهرة

 م مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة الماهرة6338/  61/03إلى  62/03ن النشر العلمً فً الفترة م -

م مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة عٌن 6338/  8/00إلى  7/00نظم االمتحانات وتموٌم الطالب فً الفترة من  -

 شمس

  .نمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس ـ جامعة عٌن شمسم مركز ت6338/  06/00إلى  03/00مهارات االتصال فً الفترة من  -

   :النشاط داخل الكلٌة

 .م وحتى تارٌخه6307 -6302رئٌس مجلس لسم الشرٌعة اإلسالمٌة  بالكلٌة فً الفترة من بداٌة العام الجامعً 

 . وحتى تارٌخه 6302المشرف على لجنة المكتبات بالكلٌة عن العام الجامعً 

 . م بالكلٌة6308 -6302لوضع الخطة االستراتٌجٌة  رئٌس الفرٌك المشكل

  . م وحتى تارٌخه واإلشراف العام علٌها6302المٌام بعمل نماذج توصٌف مادة : "الشرٌعة اإلسالمٌة " وذلن عام 

  . اإلشراف العام  على  اتحاد الطالب

 .  اإلشراف العام على األسر بالكلٌة

  . المدٌر العام لوحدة الجودة بالكلٌة

المشرف العام على توصٌف ممررات الشرٌعة اإلسالمٌة بالكلٌة .  وذلن  وفك الخطة الدراسٌة التً لام بإعدادها لسم الشرٌعة اإلسالمٌة  
   . حتى تارٌخه6302بالكلٌة ،من العام الجامعً 

 .. المٌام بتدرٌس الساعات المكتبٌة لطالب الكلٌة

 . لمٌة التً تعمد بالكلٌةاإلشراف على المؤتمرات  والندوات الع

   :خبرات تدرٌسٌة وطالبٌةال

    : بالكلٌات التالٌة العلٌا تدرٌس العدٌد من الممررات الدراسٌة لمرحلة اللٌسانس والدراسات

 .ــ كلٌة اآلداب ـ لنا جامعة جنوب الوادي  ــ لسم الدراسات اإلسالمٌة ــ ولسم اللغة العربٌة 0 

  .دلة لسم اللغة العربٌة عام وأساسً وطفولةــ كلٌة التربٌة بالغر 6



  .ـ كلٌة التربٌة بمنا ـ جامعة جنوب الوادي عام وأساسً وطفولة0

  .ـ كلٌة التربٌة بأسوان ـ جامعة أسوان عام وأساسً وطفولة2

  .ـ كلٌة اآلداب بأسوان ـ جامعة أسوان2

 .ـ كلٌة الخدمة االجتماعٌة بأسوان ـ جامعة أسوان2

 .دار العلوم بأسوان ـ جامعة أسوانـ كلٌة 7

 .ـ كلٌة الحموق بأسوان ـ جامعة أسوان1

 .ـ كلٌة األلسن بأسوان ـ جامعة أسوان8

 :ممررات دراسٌة تم تدرٌسها بالكلٌات السالفة الذكر

 :اوالا : كلٌة اآلداب بمنا ـ جامعة جنوب الوادي

 ـ فمه عموبات ـ األحوال الشخصٌة ـ تدرٌس مادة الفمه الممارن فمه عبادات ـ فمه المعامالت0

 ـ تدرٌس مادة الفكراإلسالمى6

 تدرٌس مادة علوم المرآن 0

  ـ تدرٌس مادة علم الحدٌث النبوى 2

 ـ تدرٌس مادة العمٌدة2

 ـ تدرٌس مادة ممارنة األدٌان2

 .ـ مادة األحوال الشخصٌة " األحكام األساسٌة لألسرة فً اإلسالم7

 .مـ أحكام األسرة فً اإلسال1

 .ـ أحكام الموارٌث فً اإلسالم8

 .ـ مبادئ فً أصول الفمه03

 .ـ تارٌخ التشرٌع اإلسالم00ً

 ـ مناهج المفسرٌن06

 :ثانٌا :كلٌة التربٌة بمنا ـ جامعة جنوب الوادي

 ـ تدرٌس مادة الفمه الممارن0

 ـ تدرٌس مادة علوم المرآن6

 ـ تدرٌس مادة علوم الحدٌث0

 ـ لضاٌا إسالمٌة2

ا:  :كلٌة التربٌة بالغردلة جامعة جنوب الوادي ثالثا

 ـ فمه العبادات0



 ـ علوم المرآن6

 ـ علم الحدٌث النبوي0

 ـ مناهج المفسرٌن 2

 ـ فمه المعامالت2

 ـ أحكام األسرة فً اإلسالم2

 ـ لضاٌا إسالمٌة7

ا:  :كلٌة التربٌة بأسوان رابعا

 ـ تدرٌس مادة الفمه الممارن0

 ـ تدرٌس مادة علوم المرآن6

 ـ تدرٌس مادة علوم الحدٌث0

 ـ لضاٌا إسالمٌة2

  ـ التأهٌل التربوي 2

ا : كلٌة اآلداب بأسوان  :خامسا

 ـ أضواء علوم المرآن0

 ـ مباحث فى علوم المرآن6

 ـ علم الحدٌث النبوي0

 ـ الحدٌث النبوي2

ا : كلٌة الحموق بأسوان  :سادسا

 ـ تارٌخ التشرٌع اإلسالم0ً

 "م األسرة فً اإلسالمـ األحوال الشخصٌة" أحكا6

 ـ أصول الفمه0

 ـ أحكام الموارٌث2

 :جامعة أسوان -الدراسات العلٌا بكلٌة الحموق وكلٌة اآلداب 

 .التدرٌس بمرحلة الماجستٌر والدكتوراه

 :مدى المساهمة فً األنشطة الطالبٌة

 . اإلشراف على عدد من الرحالت العلمٌة والترفٌهٌة لطالب الكلٌة

 .6301 -6307مسابمة اختٌار شعار الكلٌة فً العام الجامعً اإلشراف على 

 . اإلشراف على لجان األنشطة الطالبٌة



  . رئٌس لجنة شؤون التعلٌم والطالب بالكلٌة

  . المٌام بتدرٌس الساعات المكتبٌة لطالب الكلٌة

  . اإلشراف والمشاركة فً توصٌف الممررات الدراسٌة بالكلٌة

  .المؤتمرات  والندوات العلمٌة التً تعمد بالكلٌة اإلشراف والمساهمة فً

  :مؤتمرات علمٌة مشارن فٌها بالتنظٌم واإلدارة أو بإلماء بحث

دور المادة وصانعً “، تحت عنوان: 6302/  03/ 2المشاركة بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة السابع والعشرٌن
 ”"جهة اإلرهاب والتحدٌاتالمرار فً نشر ثمافة السالم  وموا

بجامعة أسوان احتفاالً بذكري عباس العماد, والمشاركة بالكلمة ورئاسة  -المشاركة فً تنظٌم المؤتمر الثمافً األول  بكلٌة دار العلوم -

 .6307/ 32/ 60جلسة . 

 .6301ا لنشر الفتاوى الصحٌحة المشاركة بالحضور فً مؤتمر اإلفتاء العالمً .."تجدٌد الخطاب الدٌنً واستغالل التكنولوجٌ

صناعة اإلرهاب ومخاطره وحتمٌة »المشاركة بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة الثامن والعشرٌن تحت عنوان: -

 ." .والمشاركة ببحث تحت عنوان : "المٌم واألخالق من وجوه العظمة فً الحضارة اإلسالمٌة6301/ 0/ 6، «المواجهة وآلٌاتها

 .6301المشاركة  بالحضور فً مؤتمر األزهر الشرٌف لنصرة المدس  

م 6308ٌناٌر / 63إلى  08المشاركة  بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة التاسع والعشرٌن الذي عمد فً الفترة من 

 . " ظ على هوٌتهابمدٌنة الماهرة تحت عنوان : " بناء الشخصٌة الوطنٌة وأثره فً تمدم الدول والحفا

 . م6308بماعة مؤتمرات جامعة جنوب الوادي  –حضور ورشة عمل جائزة مصر للتمٌز الحكومً -

 .م6308المشاركة بالحضور فً المؤتمر األول لجامعا ت جنوب الصعٌد " نحو خرٌطة تنموٌة مستدامة لجنوب الصعٌد بمدٌنة األلصر

  .م6308/ مارس  62/ 60بً الجمعٌة المصرٌة للدراسات السردٌة فً الفترة من ـ المشاركة فً تنظٌم مؤتمر بٌئات األدب العر

 : ندوات وأنشطة خدمة المجتمع

 "ــ عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة " لجنة تحمٌك التراث0 

 . عضو بجمعٌة الشٌخ الطٌب الخٌرٌة باأللصر-6

 .  عضو بجمعٌة أرمنت الخٌرٌة

  . المصري  باألزهر الشرٌف تحت إشراف فضٌلة اإلمام األكبرالتعاون مع بٌت الزكاة -

 هـ بدائرة الشؤن اإلسالمٌة والعمل الخٌري بدب0268ًمفتً بعثة الحج لعام  -0

 هـ0268مشرف على فعالٌة الخٌمة الرمضانٌة بدائرة الشؤن اإلسالمٌة والعمل الخٌري بدبً عام  -2

 بالمؤسسات العمابٌة واإلصالحٌة بدبًالمشرف على مجالس اإلفتاء والتدرٌس  -2

 . ـ عضو بجمعٌة الشٌخ الطٌب الخٌرٌة -2

 . 6307المشاركة فً حملة الشتاء من خالل مؤسسة مصر الخٌر -7

 .م6302-6302عضو لجنة إعداد وتطوٌر المناهج الدراسٌة للمرحلة الثانوٌة األزهرٌة م -1



 .ت إشراف األزهر الشرٌفعضو لجنة المصالحات ببٌت العائلة المصري  تح -8

 .خطٌب ومدرس بمساجد األولاف -03

   :الندوات-

  . حضور ندوة المشاكل البٌئٌة فً الوطن العربً بممر جامعة جنوب الوادي -

 .( تحت إشراف مكتبة اإلسكندرٌة ، بعنوان ) فمه الدعوة فً المضاء على اإلرهاب 6307محاضرة بمكتبة االلصر العامة م-

 .م6301ضرة بالندوة التً ألٌمت بكلٌة دار العلوم بجامعة أسوان تحت عنوان ) بأي ذنب لتلوا (، بعد حادث مسجد الروضة إلماء محا -

 .م 6307حضور تدرٌب الجمعٌات األهلٌة عن المشاركة المجتمعٌة وكتابة الممترحات والجهات الممولة -

 .م6302ٌر الزواج وأثره على المجتمعات اإلسالمٌة ( إلماء محاضرة بمركز شباب الجبالو بمنا ، تحت عنوان )تٌس-

 .م6302إلماء محاضرة بمركز شباب أرمنت ، تحت عنوان ) المٌم واألخالق من وجوه العظمة فً الحضارة اإلسالمٌة (-

 :الممررات التً شارن فً تدرٌسها للمرحلة الجامعٌة األولى ومرحلة الدراسات العلٌا

  بكلٌة   الحموق  جامعة أسوان  -الجامعٌة األولى داخل لسم الشرٌعة اإلسالمٌة  األنشطة التدرٌسٌة للمرحلة

 .م6302وحتى عام  6302ممرر )تارٌخ  التشرٌع اإلسالمً ( لطالب الفرلة األولى فً األعوام الدراسٌة من 

  .م 6307-م 6302ممرر )األحوال الشخصٌة (  لطالب الفرلة الثانٌة فً األعوام الدراسٌة من 

 .6307-م6302ممرر )علم المٌراث ( لطالب الفرلة الثالثة فً األعوام الدراسٌة من 

 . م6302-م 6302جامعة أسوان من العام  –رئاسة لسم الشرٌعة اإلسالمٌة بكلٌة الحموق بأسوان 

لسم اللغة العربٌة  ، ولسم الدراسات األنشطة التدرٌسٌة للمرحلة الجامعٌة األولى والثانٌة والثالثة والرابعة ،  بكلٌة اآلداب )  داخل 
 . جامعة جنوب الوادي -وكلٌة التربٌة عام وأساسً وطفولة : ) لنا والغردلة (   -اإلسالمٌة ( 

ة ممرر )الدراسات اإلسالمٌة ) فمه العبادات والمعامالت والعموبات ،   السٌرة النبوٌة والتفسٌر ، وعلوم المرآن ، والمراءات ،  وممارن
م 6303-م638ن ، والحدٌث النبوي ،والعمٌدة ، والمٌراث ، واألحوال الشخصٌة  ( لطالب الفرلة األولى فً األعوام الدراسٌة من األدٌا

 .م6307-م6302وحتى عام 

 :التدرٌس فً مرحلة الدراسات العلٌا

 جامعة أسوان، العربٌة( التدرٌس فً مرحلة الدراسات العلٌا  كلٌة اآلداب ) لسم اللغة

  .م6308 -م6338،  فً األعوام الدراسٌة من : )الشرٌعة اإلسالمٌة( ممرر

 :مدى المشاركة فً أعمال االمتحانات

م بمسم الشرٌعة  6308 -م6301م وحتى العام الدراسً 6303-م6338المٌام بوضع االمتحانات للممررات التً لمت بتدرٌسها منذ العام -

 .ذكرهابالكلٌة وبالكلٌات السابك –اإلسالمٌة 

م  بالكلٌة 6308 -6301م  وحتى العام الدراسً 6303-م6338المٌام بتصحٌح االمتحانات للممررات المائم بتدرٌسها منذ العام -

 .وبالكلٌات السابك ذكرها

   المشاركة فً االختبارات الشفوٌة لممررات لسم  الشرٌعة اإلسالمٌة



  . اعضو ورئٌس بكنتروالت الكلٌة والكلٌات السابك ذكره

 :األنشطة البحثٌة

 :بٌان بالمؤتمرات العلمٌة التً تم المشاركة فٌها بالحضور والتنظٌم أو إلماء بحوث

دور المادة وصانعً “، تحت عنوان: 6302/  03/ 2المشاركة بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة السابع والعشرٌن
 ”"هاب والتحدٌاتالمرار فً نشر ثمافة السالم  ومواجهة اإلر

بجامعة أسوان احتفاالً بذكرى عباس العماد, والمشاركة بالكلمة ورئاسة  -المشاركة فً تنظٌم المؤتمر الثمافً األول  بكلٌة دار العلوم -

 .6307/ 32/ 60جلسة . 

 .6301الفتاوى الصحٌحة المشاركة بالحضور فً مؤتمر اإلفتاء العالمً .."تجدٌد الخطاب الدٌنً واستغالل التكنولوجٌا لنشر 

صناعة اإلرهاب ومخاطره وحتمٌة »المشاركة بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة الثامن والعشرٌن تحت عنوان: -

 ." .والمشاركة ببحث تحت عنوان : "المٌم واألخالق من وجوه العظمة فً الحضارة اإلسالمٌة6301/ 0/ 6، «المواجهة وآلٌاتها

 .6301كة  بالحضور فً مؤتمر األزهر الشرٌف لنصرة المدس  المشار

م 6308ٌناٌر / 63إلى  08المشاركة  بالحضور فً مؤتمر المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة التاسع والعشرٌن الذي عمد فً الفترة من 
 . " وٌتهابمدٌنة الماهرة تحت عنوان : " بناء الشخصٌة الوطنٌة وأثره فً تمدم الدول والحفاظ على ه

 . م6308بماعة مؤتمرات جامعة جنوب الوادي  –حضور ورشة عمل جائزة مصر للتمٌز الحكومً -

 .م6308المشاركة بالحضور فً المؤتمر األول لجامعا ت جنوب الصعٌد " نحو خرٌطة تنموٌة مستدامة لجنوب الصعٌد بمدٌنة األلصر

  .م6308/ مارس  62/ 60عٌة المصرٌة للدراسات السردٌة فً الفترة من ـ المشاركة فً تنظٌم مؤتمر بٌئات األدب العربً الجم

 :بٌان بالبحوث العلمٌة التً تم نشرها أو الممبولة للنشر

 : بحوث علمٌة منشورة

   تغٌٌر الفتوى أسبابه وضوابطه وتطبٌماته فى الفمه اإلسالمى، العدد التاسع والعشرون -

 .جامعة األزهر بأسٌوط–ة  والمانون م، نشر بمجلة كلٌة الشرٌع6307هـ/0207

 .جامعة جنوب الوادي -(. نشر بمجلة كلٌة اآلداب بمنا0طالق الهازل دراسة فمهٌة حدٌثٌة. العدد السادس واألربعون )مجلد-

 –بمنا  م. نشر بمجلة كلٌة اآلداب6302–(22أثر الضرورٌات المماصدٌة فً محاربة اإلرهاب والتطرف. "العدد السادس واألربعون ) -

 .جامعة جنوب الوادي

م. نشر بمجلة كلٌة البنات األزهرٌة 6301-دعاوى حرٌة التعبٌر وأثرها فً محاولة زعزعة الثوابت الشرعٌة . العدد الثانً -

 .بطٌبة)األلصر

م. 6307–( 21ربعون )دعاوى المساواة بٌن الجنسٌن فً المٌراث وأثر إثارتها فً الولت الراهن على وحدة األمة. "العدد الثامن واأل-

 .جامعة جنوب الوادي –نشر بمجلة كلٌة اآلداب بمنا 

 .جامعة كفر الشٌخ -م. , كلٌة اآلداب6301–( ٌونٌه 02المرائن وأثرها فً األحوال الشخصٌة )دراسة فمهٌة (. "العدد السادس عشر)2

ِ ِمن اختالٍف ، )ممبول نشر(.- ًّ م, مجلة الدراسات العربٌة 6301(ٌناٌر 07العدد السابع والثالثون, ) اإلنصاُف فٌما َوَرَد فً َزكاةِ الُحِل

 .كلٌة دار العلوم, جامعة المنٌا



   :النشاط داخل الكلٌة

 .م وحتى تارٌخه6307 -6302رئٌس مجلس لسم الشرٌعة اإلسالمٌة  بالكلٌة فً الفترة من بداٌة العام الجامعً 

 . وحتى تارٌخه 6302م الجامعً المشرف على لجنة المكتبات بالكلٌة عن العا

 . م بالكلٌة6308 -6302رئٌس الفرٌك المشكل لوضع الخطة االستراتٌجٌة 

  . م وحتى تارٌخه واإلشراف العام علٌها6302المٌام بعمل نماذج توصٌف مادة : "الشرٌعة اإلسالمٌة " وذلن عام 

  . اإلشراف العام  على  اتحاد الطالب

 .  بالكلٌة اإلشراف العام على األسر

  . المدٌر العام لوحدة الجودة بالكلٌة

المشرف العام على توصٌف ممررات الشرٌعة اإلسالمٌة بالكلٌة .  وذلن  وفك الخطة الدراسٌة التً لام بإعدادها لسم الشرٌعة اإلسالمٌة  
   . حتى تارٌخه6302بالكلٌة ،من العام الجامعً 

 .. الكلٌةالمٌام بتدرٌس الساعات المكتبٌة لطالب 

 . اإلشراف على المؤتمرات  والندوات العلمٌة التً تعمد بالكلٌة

 :مدى المساهمة فً األنشطة الطالبٌة

اإلشراف على عدد من الرحالت العلمٌة والترفٌهٌة لطالب كلٌة دار العلوم من خالل أنشطة األسر الطالبٌة بكلٌة دار العلوم جامعة 
 .أسوان

 .6301 -6307شعار لكلٌة دار العلوم جامعة أسوان فً العام الجامعً  اإلشراف على مسابمة اختٌار

 . االشتران كعضو فً لجنة االنشطة الطالبٌة

 .المٌام بتدرٌس الساعات المكتبٌة لطالب كلٌة دار العلوم جامعة أسوان

 .المشاركة فً توصٌف ممررات كلٌة دار العلوم

 .ً تعمد بكلٌة دار العلوم جامعة أسوانالمساهمة فً المؤتمرات  والندوات العلمٌة الت

 :األعمال التً لام بها للمشاركة فً خدمة المجتمع والندوات

 "ــ عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة " لجنة تحمٌك التراث

 . عضو بجمعٌة الشٌخ الطٌب الخٌرٌة باأللصر-

 .  عضو بجمعٌة أرمنت الخٌرٌة-

  . ألزهر الشرٌف تحت إشراف فضٌلة اإلمام األكبرالتعاون مع بٌت الزكاة المصري  با-

 هـ بدائرة الشؤن اإلسالمٌة والعمل الخٌري بدب0268ًمفتً بعثة الحج لعام  -

 هـ0268مشرف على فعالٌة الخٌمة الرمضانٌة بدائرة الشؤن اإلسالمٌة والعمل الخٌري بدبً عام  -

 العمابٌة واإلصالحٌة بدبًالمشرف على مجالس اإلفتاء والتدرٌس بالمؤسسات  -



 . عضو بجمعٌة الشٌخ الطٌب الخٌرٌة -

 . 6307المشاركة فً حملة الشتاء من خالل مؤسسة مصر الخٌر -

 .م6302-6302عضو لجنة إعداد وتطوٌر المناهج الدراسٌة للمرحلة الثانوٌة األزهرٌة م -

 .لشرٌفعضو لجنة المصالحات ببٌت العائلة المصري  تحت إشراف األزهر ا -

 .خطٌب ومدرس بمساجد األولاف -

   :الندوات-

  . حضور ندوة المشاكل البٌئٌة فً الوطن العربً بممر جامعة جنوب الوادي -

 .( تحت إشراف مكتبة اإلسكندرٌة ، بعنوان ) فمه الدعوة فً المضاء على اإلرهاب 6307محاضرة بمكتبة االلصر العامة م-

 .م6301لٌمت بكلٌة دار العلوم بجامعة أسوان تحت عنوان ) بأي ذنب لتلوا (، بعد حادث مسجد الروضة إلماء محاضرة بالندوة التً أ -

 .م 6307حضور تدرٌب الجمعٌات األهلٌة عن المشاركة المجتمعٌة وكتابة الممترحات والجهات الممولة -

 .م6302ى المجتمعات اإلسالمٌة ( إلماء محاضرة بمركز شباب الجبالو بمنا ، تحت عنوان )تٌسٌر الزواج وأثره عل-

 .م6302إلماء محاضرة بمركز شباب أرمنت ، تحت عنوان ) المٌم واألخالق من وجوه العظمة فً الحضارة اإلسالمٌة (-

 وهللا ولً التوفٌك ،،،،،،،،،،             


