
 

                       
Мухаммад аш-Шаххат Абдулхамид 

Мухаммад ал-Жинди 

 
 

 
 

 

Жеке мағлұматтары: 
 

Туған күні/айы/жылы: 12.12.1949 ж; 

Ұлты– араб;  

Отбасы жағдайы – үйленген, үш баласы бар. 

Білімі: 
 

1970-1975 жж. 

жоғары (5 жыл) 

Әл-Әзхар университеті Шариғат және заң факультеті;  

Мамандығы: шариғат саясаты; (бірінші дәрежелі диплом) 

1977-1979 жж. 

магистратура 

Әл-Әзхар университеті Шариғат және заң факультеті; 

1980-1983 ж. 

докторантура  

Әл-Әзхар университеті Шариғат және заң факультеті;  

Мамандығы: шариғат саясаты. 

 

Жұмыс өтілі: 

 

1975-1979 жж. 

 

1979-1983жж. 

Каирдегі әл-Әзхар университеті Шариғат және заң 

факультетінде ғылыми қызметкер; 

Каирдегі әл-Әзхар университеті Шариғат және заң 

факультетінде ассистент; 

1983-1987 жж. Танта университеті Құқық факультеті Ислам шариғаты 

кафдерасында оқытушы; 

1987-1988 жж.                          Танта университеті Құқық факультеті Ислам шариғаты 

кафдерасында доцент; 

1989 ж. Қоғамға қызмет және қоршаған ортаны қорғау істері 

бойынша Танта университетінің өкілі; 

1990-1991 жж.  Пәкістан астанасы Исламабад қаласындағы Әлемдік 

ислам университетіне қызметке жіберілді;  

1991 ж. Исламабад қаласындағы Әлемдік ислам университеті 

Шариғат және заң факультетінің уәкілі; 

1991 ж.  Исламабадтағы Шариғат академиясында судьяларға дәріс 

берді (ағылшын тілінде);  

1992 ж. Танта университеті Құқық факультетінің профессоры; 

1994-1998 жж. Танта университеті Құқық факультетінің уәкілі; 

 



1998 ж. Хелуан университеті Құқық факультетіне қызметке 

ауысты; 

1998 ж. Хелуан университеті Ислам шариғаты факультетінің 

меңгерушісі болып тағайындалды; 

2001 ж.  Ислам зерттеу академиясының мүшесі; 

2003 ж. Хелуан университеті Құқық факультетінің деканы; 

2008-2012 жж.  Уақыптар министрлігі Ислам істері жөніндегі конгрестің 

хатшысы;  

Ғылыми еңбектері - Ислам фиқһындағы және халықаралық құқықтағы 

экономикалық даму қағидалары; 

- Исламдағы саяси жүйенің белгілері: азаматтық заңмен 

салыстырмалы түрде; 

- Ислам фиқһындағы мурабаха келісімі және банк 

операциялары;  

- Ислам шариғатындағы кәмелетке толмағандарға 

қатысты қылмыстар: салыстырмалы зерттеулер;  

- Ислам фиқһындағы шарт; 

- Ислам фиқһына кіріспе; 

- Ислам шариғатындағы қор биржасының мәмілелері; 

- Ислам шариғатындағы мирас; 

- Өсиет және уақып;  

- Ислам шариғатындағы отбасы құқықтары;  

- Ислам көзқарасы тұрғысында заманауи қаржы және 

банк операциялары; 

- Ислам шариғатындағы шарттың және міндеттемелердің 

кепілдігі;  

- Ислам шариғатының негіздері;  

- Қарыз ислам шариғатындағы қаржыландыру құралы 

ретінде;  

- Ислам шариғатының құндылықтары; 

- Исламдағы адам құқықтары; 

- Исламдағы уақып: болашаққа көзқарас; 

- Имам Мухаммад Мұстафа әл-Марағи; 

- Ислам шариғатының мақсаттары және күтілген 

жаңарту;  

- Батыстағы мұсылман қауымдастықтарыны мәселелері; 

- Исламдағы және батыстағы азаматтық мемлекет;  

- Әлемдік бейбітшілікті орнатудағы исламдық әдіс; 

- Ислам фиқһындағы және халықаралық құқықтағы 

халықаралық шиеленістерді бейбіт жолмен шешу 



тәсілдері;  

- Қазіргі кездегі ислам және өркениетті даму;  

- Экстремизм апаты мен қазіргі заманғы синақтардағы 

ислам үмметі;  

 - Діни түсінік дағдарысы.  

Ағылшын тілінен араб тіліне аударған кітаптары:  

- Қияс және оның заманауи қолданулары;  

- Исламдағы бала тәрбиесі; 

Араб тілінен ағылшын тіліне аударған кітаптары:  

- Исламдағы полигамия;  

Ағылшын тіліндегі жазған кітабы: 

- Исламдағы отбасы құқықтары.  

 

 


