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م ن التعليوية محصل على المرحلة االبتدائية من التعليم العام، أما المرحلة اإلعدادية والثان -

 األزهري.

 –ة األزهرجامع –بالقاهرة  من كلية الشريعة والقانونفى الشريعة والقانون ليسانس درجة ال -

بالقاهرة القانون بكلية الشريعة ووعُين معيدا  م،1975جيد جداً مع مرتبة الشرف األولى عام  عام بتقدير

 ذلك الوقت. م. لوزير شئون األزهر في 1976لسنة  7بالقرار الوزاري رقم. م بجامعة األزهر 1975عام 

نازعات بعنوان ) اوسائل السلمية لتسوية الم شعبة السياسة الشرعيةحصل على الماجستير  -

عام قدير بت م1979 عامبالقاهرة من كلية الشريعة والقانون  ( الفقه اإلسالمىو القانون الدولىالدولية فى 

 .جيد جداً 

 . 1979بالقاهرة جامعة األزهر عام بكلية الشريعة والقانون  ساعداً عُين مدرسا م -

ن والقانو سالمىلشرعية بعنوان)قواعد التنمية االقتصادية فى الفقه اإلفى السياسة اصل على الدكتوراه ح

  .م1983هر بالقاهرة عام بتقدير مرتبة الشرف من كلية الشريعة والقانون جامعة األزالدولى( 

ً بقسم وعُين م 1983عام جامعة طنطا إلى كلية الحقوق  من كلية الشريعة والقانون انتقل - درسا

 م.  1983لسنة  525بقرار رئيس الجامعة رقم جامعة طنطا.  –بكلية الحقوق  الشريعة اإلسالمية

معة يس جابكلية الحقوق جامعة طنطا بقرار رئ اإلسالمية ا مساعدا بقسم الشريعةعين أستاذ -

لقرار ، با27/10/1992كما عين أستاذا بقسم الشريعة بتاريخ  م. 1987لسنة  8رقم طنطا 

 م.  1992لسنة  8رقم 

م، بالقرار  1987تاذا مساعدا بقسم الشريعة اإلسالمية بكلية الحقوق جامعة طنطا عام عين أس -

 م.  1987لسنة  8رقم 

 1989 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام جامعة طنطا قام بعمل وكيل كلية الحقوق -

 م.  1994لسنة  449بقرار رئيس الجامعة رقم 

ام عاكستان ب –إسالم اباد  –عة اإلسالمية العالمية جامالب كلية الشريعة والقانون أعير إلى -

 م. 1990

بقرار  م.1991عام  عُين وكيال لكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم اباد -

 رئيس الجامعة 

يس جامعة م بقرار رئ1992عام بكلية الحقوق جامعة طنطا  عُين استاذا للشريعة اإلسالمية  -

 طنطا

  .م1991 بإسالم اباد عام قضاة بأكاديمية الشريعة,لل باللغة اإلنجليزية  تدريسقام بال -

ئيس ربقرار  1994جامعة طنطا عام  – دراسات العليا والبحوث لل عين وكيل كلية الحقوق -

 م.  1987لسنة  252الجامعة رقم 

ة جامع  بئون التعليم والطاللشكلية الحقوق  عُين بعد عودته من الجامعة اإلسالمية وكيل -

 م.  1997لسنة  88بقرار رئيس جامعة طنطا رقم  م. 1995طنطا عام 

 كأستاذ للشريعة اإلسالمية . 1998جامعة حلوان عام  –انتقل الى كلية الحقوق  -

ر رئيس بقرا .1998جامعة حلوان عام  –عمل رئيسا لقسم الشريعة األسالمية بكلية الحقوق  -

  م. 2006لسنة  2699جامعة حلوان رقم 
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 وصدر قرار رئيس 2001عام انتخب باالقتراع السرى عضوا بمجمع البحوث اإلسالمية  -

 الجمهورية بتعيينه عضو بالمجمع. 

ً لكلية الحقوق  - بقرار . م7/10/2003بتاريخ  2805جامعة حلوان بالقرار رقم  –عُين عميدا

 رئيس الجامعة 

قرار وزير م. ب 2018اخستان عام عين رئيس الجامعة المصرية للثقافة اإلسالمية ألماتي كاز -

 م.  2018لسنة  207األوقاف رقم 

تى عام ح 2008انتدب للعمل كأمين للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف عام  -

 ، بقرار وزير األوقاف ورئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية2012

 لقاهرةبا YATحصل على دورات في علوم الحاسب اآللي من مركز يات  -

 م.2003عين عميدا لكلية الحقوق جامعة حلوان عام  -

 

 والجامعيه الخبرة األكاديمية  : 

اللغة بلكتب ايُجيد اللغة اإلنجليزية وتقدم ببعض البحوث باللغة اإلنجليزية، كما ترجم بعض  -

 اإلنجليزية.

  .م1980 –م 1976جامعة األزهر بالقاهرة  –قام بالتدريس بكلية الشريعة والقانون  -

 م. 1990 -م1980جامعة طنطا  –بكلية الحقوق  بقسم الشريعة اإلسالمية  قام بالتدريس -

 م. 1984جامعة القاهرة  –قام بالتدريس بكلية الحقوق  -

 م. 1988جامعة عين شمس  –قام بالتدريس بكلية الحقوق  -

 م. 1996جامعة االسكندرية  –قام بالتدريس بكلية الحقوق  -

ان من عام باكست –د اسالم آبا الجامعة اإلسالمية العالمية –لشريعة والقانون ابكلية قام بالتدريس  -

 غتين العربية واالنجليزية. لم بال1994 -م1991

ة إلنجليزيااللغة قام بالتدريس بكلية اللغات والترجمة جامعة األزهر بقسم الدراسات اإلسالمية ب -

 والدكتوراه باللغة االنجليزية . , وأشرف على العديد من رسائل الماجستيرم 1995منذ 

 م. 28/6/1998بتاريخ  233جامعة حلوان بالقرار رقم  –كلية الحقوق  الى انتقل -

امعات بالج اختير عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة بأقسام الشريعة اإلسالمية -

م،  2006ة لسن 557المصرية، عدة دورات رقم بقرار وزير التعليم العالي بالقرار رقم 

 م.  2008لسنة  3092والقرار رقم 

ابع والت 1999اختير عضوا بشعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة عام  -

 م.  1999لرئيس الجمهورية 

  م. 2006لسنة  324عين عضوا بلجنة حوار األديان باألزهر بقرار شيخ األزهر رقم  -

 أكتوبر 6تابع لوزارة األوقاف بمدينة عُين عميداً لمركز الثقافة اإلسالمية ال -
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ادية القتصفاز بجائزة الجامعة للبحوث العلمية في مجال العلوم االجتماعية والقانونية وا -

 م.  2002

 عين عميدا لمعهد األنصار العالي للدراسات اإلسالمية.  -

س ئير راختير عضو احطتياطيا باللجنة المشكلة إلعداد مشروع التعديالت الدستورية بقرا -

 م.  2013لسنة  870الجمهورية رقم 

  .2003عام الحقوق جامعة حلوان  لكليةعُين عميدا   -

 وزارة األوقاف   –عمل أمينا للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية   -

 ليات اة فى كلماجستير والدكتور لدرجتى اقام باإلشراف ومناقشة العديد من الرسائل العلمية  -

هد والمع –ربية ومعهد الدراسات الع –واألداب  -للغات والترجمة اوكلية  –ن والشريعة والقانو الحقوق 

 . بوزارة التعليم العالى العالى للدراسات اإلسالمية

ى القوم شارك فى برامج تدريب القضاة المصرين وبعض الوفود العربية واإلسالمية بالمركز -

 . 2003منذ عام  دراسات القضائية بوزارة العدللل

 الجنائية. ولبحوث اإلجتماعية لالقومى مركز الى إلقاء بعض المحاضرات فى شارك ف -

  .والبرامج التليفزيونيةشارك فى العديد من البرامج األذاعية ي -

 يشارك بالمقاالت واألحاديث الصحفية فى الصحف والمجالت المصرية والعربية . -

  المؤلفاتقائمة : 

عام  لعربية.دار النهضة ا –والقانون الدولى  مياالقتصادية فى الفقه اإلسال قواعد التنمية .1

1983 

 1984سنة . دار الفكر العربى –معالم النظام السياسى فى اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعى  .2

 م.   1986ودار النهضة العربية سنة 

 م.  2015سنة دار النهضة العربية.  –عقد المرابحة فى الفقه اإلسالمى والتعامل المصرفى  .3

  1996نهضة دار الدار الفكر العربى.  –م األحداث فى الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة جرائ .4

 م. 1998سنة . حلوانمكتبة جامعة  –نظرية العقد فى الفقه اإلسالمى  .5

 1999 حلوان.مكتبة جامعة  –المدخل فى الفقه اإلسالمى  .6

 م. 1987دار النهضة العربية.  –معامالت البورصة فى الشريعة اإلسالمية  .7

 1987سنة  مكتبة جامعة حلوان.  –الميراث فى الشريعة اإلسالمية  .8

 م. 1993مكتبة جامعة حلوان.  –الوصية والوقف  .9

 1985نة سمكتبة جامعة  – حقوق األسرة فى الشريعة اإلسالمية وقوانين األحوال الشخصية. 10

 1992ة سننهضة العربية. دار ال – المعاصر من منظور إسالمىالتعامل المالى والمصرفى  .11

 م.  2008م. ودار الفكر العربي سنة 
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 م. 1991دار النهضة العربية.  –اغتصاب اإلناث فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى . 12

 م. 1990ية. دار النهضة العرب –ضمان العقد أو المسئولية العقدية فى الشريعة اإلسالمية . 13

 م. 1968سنة تبة جامعة حلوان مك –أصول التشريع اإلسالمى . 14

 .م 1990ى. المعهد العالمى للفكر اإلسالم –للتمويل فى الشريعة اإلسالمية  ةالقرض كأدا. 15

 م. 2003 .المجلس األعلى لشئون اإلسالمية –من قيم التشريع اإلسالمى . 16

 م. 2004سنة المجلس األعلى للشئون األسالمية  -حقوق اإلنسان فى اإلسالم. 17

وقاف ؤتمر األبحث مقدم لمالجمعية الخيرية اإلسالمية.  -الوقف فى اإلسالم رؤية مستقبلية  . 18

 بالمملكة العربية السعودية

 شئون اإلسالمية. لالمجلس األعلى ل –اإلمام محمد مصطفى المراغى . 19

قانون و , م 2000( لسنة 1رقم ) فى األحوال الشخصية  قراءة فى قانون اجراءات التقاضى. 20

 . نادى القضاة  –2004لسنة  10رقم محاكم األسرة 

 م.  2009دار الفكر العربى.  –مقاصد الشريعة والتجديد المنشود . 21

 . ميةشئون اإلساللالمجلس األعلى ل –قضايا الجاليات المسلمة فى المجتمعات الغربية . 22

 م.  2011سنة العامة لكتاب. الهيئة  المصرية  –الدولة المدنية بين اإلسالم والغرب . 23

  المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.  –منهج اإلسالم فى تحقيق السالم العالمى . 24

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.  –ثورة التغيير وموقف المؤسسة الدينية . 25

حث ب ، لىالقانون الدوفى الفقه اإلسالمى ونازعات الدولية لمالوسائل السلمية لتسوية ا. 26

 حصل به على رسالة ماجستير من كلية الشريعة القانون.  1979. الماجستير 

 2016 .سالم المعاصر ومحنة النهوض الحضارى , الهيئة المصرية العامة للكتاب. اإل27

 م. 2014 .استحقاقات اإلنسان والوطن فى اإلسالم , دارالمعارف , القاهرة .28

 م. 2017 ., دار المعارف اإلسالم بين الصمود والحصار . 29

 .م 2017األمة بين آفة التطرف وتحديات الواقع , الهيئة المصرية العامة للكتاب . 30

 م.  2017 دار المعارف سنة أزمة الوعى الدينى . 31  

 ة ألماتي كازاخستان. الجامعة المصرية للثقافة اإلسالمي 2019  سنة. قصايا الفقه الطبى الحديث  32        

 ئمة التراجم والمؤلفات باللغة االنجليزية.قا 

 قام بترجمة بعض الكتب من اإلنجليزية إلى العربية : 

 المعاصرة.  هالقياس وتطبيقات .1

 تربية األوالد فى اإلسالم.  .2
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  :كما ترجم من العربية إلى اإلنجليزية 

 م. Polygamy in lslam   .1998كتاب  .1

 م. Family Law in IsIam .1997 ألف كتاب باإلنجليزية بعنوان  .2

 دواتمرات والنتباإلضافة إلى العديد من المقاالت والبحوث المقدمة إلى المؤ 

 : باللغتين العربية واألنجليزية  العلمية

 

 

  :األنشطة العامة 

 هى:ولدولية العلمية اوالندوات سافر إلى العديد من الدول األوربية للمشاركة فى المؤتمرات  -

 تركيا،وبلجيكا، وانيا، لمجر، وأسبواوإيطاليا ,  وألمانيا , مريكية، وبريطانيا، وفرنسا،الواليات المتحدة األ

ية، ول العربن الدمباإلضافة إلى العديد  ستان ,خوكازا والهند , ناى،وومالطة، وماليزيا، وبر وباكستان ,

 ت المتحدة األمريكية بوالية تكساس بمدينة تكساس. افى الواليبعض الدروس وألقى 

  1994 -1990باكستان من بإسالم آباد ,  العالمية أعير الى الجامعة اإلسالمية -

 ولياً كان ضمن الوفد المصرى المشكل من وزارة العدل فى ندوة حول : إختطاف األطفال د -

 م. 2001سنة  776بقرار وزير العدل رقم  روما بإيطاليا التى عُقدت بمدينة

 العدل والخارجية فى ندوة اإلختطاف الدولىعضو الوفد المصرى الُمشكل من وزارة  -

ر العدل ر وزيلألطفال فى منطقة البحر األبيض المتوسط المنعقدة بمدينة فاليتا بمالطة. بقرا

 م. 2008سنة  731رقم 

 إلسالميةاريعة عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين ألقسام الش -

ورة من د لوم بالجامعات المصرية بالمجلس األعلى للجامعات ألكثربكليات الحقوق ودار الع

 2019-2018أحدثها الدورة الراهنة  

 الدينية ات التعدديةمؤتمر الهند  لحوار األديان من أجل تفعيل حوار األديان فى مجتمع عضو وفد -         

 .2012 –م 2011 –م 2010فى مدينة لوكناو بالهند  

ام فى أعو لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةم للمؤتمر الدولى الذى أقامه االمقرر العاكان  -

 م.2010 –م 2009 –م 2008

ى بية علكما شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى معظم الدول العر -

 –لبنان و –واألردن  –والبحرين  –وقطر  –واإلمارات العربية  –والكويت  –سبيل المثال السعودية 

 –زيا يلوما  -وتركيا  –وفى الدول اإلسالمية السنغال  –والسودان  –والمغرب  –وتونس  –بيا يول

 .  وجزر القمر  -نستاناوافغ -كستاناوب

ة بحاث فى الصحف والمجالت بمصر، وبعض الدول العربيديد من المقاالت واألنشر الع -

 واإلسالمية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ةدرمية الصاإسالمية ، ودراسات إسالقضايا  تيلسة تحرير مجلة منبر اإلسالم ، وسلسارئولى ت -

 ا للمجلسم وقت أن كان أمين 2012سنة  –م  2008المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ما بين سنة عن 
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ة سنسن يقوم بالخطابة فى مساجد وزارة األوقاف , وفى الوقت الراهن فى مسجد السلطان ح -

 م.  2018حتى أكتوبر  2017

  :عضوية الجمعيات والمجامع العلمية 

 . م1998نذ لجنة الفقه المقارن بوزارة األوقاف م –عضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمية . 1
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