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 محمد عاشور محمد راضي السيد االسم :   •

 2/9/1967 تاريخ الميالد :  •

 مصري الجنسية :  •

   متزوج الحالة العائلية :  •

 

  

 الدورات  المسار التعليمي 

معيد في كلية الدراسات اإلسالمية بنين بأسوان •

 م7/7/1994في  –قسم أصول الفقه  –

مدرس مساعد بقسم أصول الفقه في كلية •

في  -اإلسالمية والعربية للبنين بقنا الدراسات

 م9/12/2001

مدرس بقسم أصول الفقه في كلية الدراسات •

في  –اإلسالمية والعربية للبنين بقنا 

 م1/6/2005

أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه في كلية •

في  –سالمية والعربية للبنين بقنا الدراسات اإل

 م28/6/2015

الدراسات أستاذ بقسم أصول الفقه في كلية •

في "  اإلسالمية والعربية للبنين بقنا

 م  27/1/2021

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 التواصلمعلومات 

 المؤهالت العلمية

 ميدان دولفين - قنا -  عج.م.•

•01098144138 

•mashour@azhar.edu.eg 

قانون االجازة العالية " الليسانس "في الشريعة وال•

كلية  -جامعة األزهربتقدير عام " جيد جداً" 

 . م1991عام  – الشريعة والقانون بأسيوط

الماجستير في أصول الفقه بتقدير "ممتاز" جامعة •

عام  –كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  –األزهر 

 . م2001

الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير " مرتبة الشرف •

كلية الشريعة والقانون   -األولى " جامعة األزهر 

 . م2005عام  -بأسيوط  

 دورة اإلدارة الفعالة للوقت .•

 دوره إدارة االزمات والكوارث .•

 دورة تنمية المهارات اإلدارية والقانونية .•

دورة االتجاهات الحديثة في تطوير مؤسسات •

 التعليم العالي.

 دورة التخطيط االستراتيجي .•

 .  ICDLدورة •

 الدورات



 

 واالبحاث  

  

 السيرة الذاتية

دراسة وتحقيق من أول مخطوط " اإلبهاج في •

شرح المنهاج " للشيخ / أحمد بن اسحاق 

رسالة  –إلى أخر مبحث الترادف  -الشيرازي

 . م2001ماجستير عام 

الترادف واالشتراك والحقيقة والمجاز في •

 -القرآن الكريم وأثر ذلك في األحكام الشرعية

 . م2005عام  –رسالة دكتوراه 

 .الوصول إلى مبادئ علم األصولمعراج •

المجمل في القرآن الكريم وأثره في استنباط •

 األحكام الشرعية .

 . الدرر المضية في أصول الفقه لغير الحنفية•

 ما يجرى فيه القياس وما ال يجرى.•

 أثر االكراه على األهلية .•

أثر اختالف األصوليين في حجية مرسل غير •

 0الصحابي

 األصوليين.مباحث التخيير عند •

أثر اختالف األصوليين في اقتضاء النهى •

 الفساد في البيوع المنهى عنها .

الترجيح بالحاجة عند األصوليين وأثره في •

 الفروع الفقهية.

 المحكوم عليه في ضوء مقاصد الشريعة.•

قاعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب •

 وتطبيقاتها الفقهية.

 

 

 المؤلفات والرسائل العملية 

أثر اختالف األصوليين في حجية •

 . االستصحاب

 دراسات في أصول الفقه .•

 .أركان الحكم الشرعي•

 .يفيةلأثر نازلة كورونا في األحكام التك•



المؤلفات   واالبحاث العلمية 

  

 السيرة الذاتية

 شراف عليهاالرسائل العلمية التي قمت باإل

 منها ما يلي :رساله  ٣٠اكثر من 

الحيل الفقهية في أحكام العبادات دراسة تحليلية •

رسالة  –مقارنة في ضوء المذاهب األربعة 

رمضان  ماجستير للباحث / محمد عبد العاطي

 جامعة جنوب الوادي -كلية اآلداب –عوض هللا 

. 

بين القديم والحديث مناهج تفسير آيات األحكام •

ومحمد بن األمين الهروي دراسة  الكيا الهراسي

رسالة دكتوراه للباحث/إبراهيم محمود  –مقارنة 

كلية اآلداب جامعة جنوب  –إبراهيم محمد 

 . الوادي

أثر المفهوم والمنطوق في تفسير آيات األحكام •

للباحث /محمود أحمد أبو  –رسالة دكتوراه  –

كلية اآلداب جامعة جنوب  –الليل محمد محمود 

 . الوادي

رسالة  –منهج ابن كثير في الجمع بين األدلة •

 -للباحثة / عائشة على علي محمد –ماجستير 

 . جامعة جنوب الوادي –كلية اآلداب 

القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية في باب •

الصالة من كتاب اإلعالم بفوائد عمدة األحكام 

 ً رسالة  –وتوثيقاً ودراسة  البن الملقن جمعا

باحثة /أسماء عبد المقصود لل –ماجستير 

كلية الدراسات اإلسالمية  –محمود أحمد 

 . والعربية للبنات بالقاهرة

 

المسائل األصولية وتطبيقاتها الفقهية من كتاب •

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن الملقن من أول 

رسالة  –كتاب الرضاع إلى نهاية الكتاب 

كلية  -ماجستير للباحثة / نعمه الصغير جعفر 

 . الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

مفهوم الشرط عند األصوليين دراسة أصولية •

 –رحمه هللا  –تطبيقية على موطأ اإلمام مالك 

اب المناسك إلى نهاية النذور من بداية كت

للباحثة / رحاب  –رسالة ماجستير  –يمان واأل

كلية الدراسات  -عبد العزيز قاسم عبد الرحيم

 اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة .

وصول إلى مرآة األصول لفيض حاشية مدارج ال•

وهى تعليقات على المرقاة والمرآة األنقروي   هللا

لمال خسرو من أول مسألة التحسين والتقبيح إلى 

رسالة –أخر حروف الجر تحقيق ودراسة 

 –ماجستير للباحثة / حمدية عبد العزيز أحمد 

 سالمية والعربية بنات بالقاهرة كلية الدراسات اإل

. 

أثره في الحكم الشرعي دراسة دوران العلة و•

للباحثة /  –رسالة ماجستير  –أصولية تطبيقية 

كلية الدراسات  –نجالء عابدين عبد الاله مسعود 

 . اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

 

 



  

 السيرة الذاتية

شراف العلمية التي قمت باإلتابع الرسائل 

 عليها
داللة الخاص عند األصوليين دراسة أصولية •

تطبيقية من خالل موطأ اإلمام مالك من أول 

رسالة  –كتاب الصيام إلى نهاية كتاب النكاح 

 –وردة محمد حسن  للباحثة / –ماجستير 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

 . بالقاهرة

األصولية وتطبيقاتها الفقهية من القواعد •

الم بفوائد عمدة األحكام لإلمام كتاب اإلع

سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد 

األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 

من أول كتاب الزكاة  -هـ 804المتوفي سنة 

للباحثة / كريمة على  –إلى نهاية كتاب الحج 

كلية الدراسات اإلسالمية  –محمد الشحات 

 والعربية للبنات بالقاهرة.

مدارج الوصول إلى مرآة األصول  حاشية•

لفيض هللا األنقروي وهى تعليقات على 

المرقاة والمرآة لمال خسرو من أول الحاشية 

للباحثة  –إلى األداء والقضاء تحقيق ودراسة 

كلية  –زينب أبو السعود حسن على /

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

. 

القواعد األصولية المستنبطة من كتاب •

اإلرشاد إلى سبيل الرشاد لإلمام أبى على 

 هـ 428المتوفى سنة  -الهاشمي البغدادي

 -رسالة دكتوراه –جمعاً ودراسة 

كلية  –للباحث/أحمد عبد الالهمحمد عبد هللا 

 . الشريعة والقانون بطنطا

 

 الرسائل التي قمت باالشتراك في مناقشتها

 رساله ومنها ما يلي : 30اكثر من  

تخريج الفروع على األصول من كتاب مناهج •

التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 

المدونة وحل مشكالتها لإلمام أبي الحسن على 

هـ 633بن سعيد الرجراجي المتوفي بعد سنة 

من بداية الكتاب إلى أول كتاب الصالة جمعاً و 

للباحث/  –رساله ماجستير  –توثيقاً و دراسة 

كلية الشريعة  –حسن  محمد التعلب على

 والقانون بأسيوط .

تخريج الفروع على األصول من كتاب مناهج •

التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 

المدونة وحل مشكالتها لإلمام أبي الحسن على 

هـ 633بن سعيد الرجراجي المتوفي بعد سنة 

من بداية كتاب الجهاد إلى أول كتاب التخيير و 

رسالة  –يقاً ودراسةالتمليك جمعاً و توث

كلية  –للباحث /عيد سالم قناوي  –ماجستير 

 . الشريعة والقانون بأسيوط 

ترجيحات الشيخ محمد ثناء هللا المظهري في •

تفسيره تفسير المظهري جمعاً ودراسة رسالة 

 –للباحثة /أماني محسوب العطيفي  –دكتوراه 

 . كلية اآلداب جامعة جنوب الوادي 

 



 

 

  

 السيرة الذاتية

النسيان عند األصوليين وأثره في الفقه اإلسالمي •

للباحث/ أحمد محمد أحمد  –رسالة دكتوراه  –

 . كلية الشريعة والقانون بأسيوط –سالم 

دراسة وتحقيق من أول مبحث العام إلى نهاية •

مبحث حروف المعاني من مخطوط الصبح الصادق 

شرح المنار لإلمام نظام الدين بن قطب الدين 

 -هـ 1161األنصاري السهالوي المتوفى سنة 

 –بي على للباحث/ محمد مغر –رسالة ماجستير 

 . كلية الشريعة والقانون بأسيوط

دراسة و تحقيق من أول مخطوط شرح مختصر •

الزبدة في أصول الفقه الى أول قوله : باب أقسام 

السنة لإلمام عبد العلى بن محمد بن حسين 

ة ماجستير رسال -هـ 932البرجندي المتوفي سنة 

كلية الشريعة  –محمد  للباحث /أحمد عبدالاله -

 ن بأسيوط .والقانو

دراسة وتحقيق من أول قوله " تقسيم اللفظ •

باعتبار استعماله إلى قوله " وأما الكناية " من 

هـ على مرآة 1195حاشية األزميري المتوفي سنة 

األصول شرح مرقاة الوصول لمال خسرو المتوفي 

للباحث /حسن  –رسالة ماجستير  -هـ 885سنة 

انون كلية الشريعة والق –فاروق حسن بربري 

 . بأسيوط

 

 ال بما التكليف"  قوله أول من وتحقيق دراسة•

 من" استعماله باعتبار اللفظ تقسيم قوله إلى يطاق

 على هـ1165 سنه المتوفي -األزميري حاشية

 خسرو لمال الوصول مرقاة شرح األصول مرآة

 للباحث – ماجستير رسالة - هـ885 سنة المتوفي

 والقانون الشريعة كلية – عبدالمجيد محمد صالح /

 . بأسيوط

 نهاية الى العلة مسالك أول من وتحقيق دراسة•

 األصول مرآة إلى الوصول مدارج حاشية مخطوط

 رسالة- هـ1162 سنة المتوفي األنقروي هللا لفيض

 كلية – أحمد محمد حازم/ للباحث – ماجستير

 . بأسيوط والقانون الشريعة

 القديم بين األحكام آيات تفسير في الترجيح مناهج•

ً  والسايس الموزعي تفسير"  والحديث  - نموذجا

 على يوسف على/ للباحث – دكتوراه رسالة

 . الوادي جنوب جامعة – اآلداب كلية – اسماعيل

 من األحكام و التفسير في أثره و المقيد و المطلق•

 رسالة - للشنقيطي البيان أضواء كتاب خالل

 – عبدالرحيم محمود محمد/ للباحث – ماجستير

 . الوادي جنوب جامعة اآلداب كلية

 

الرسائل التي قمت باالشتراك في تابع 

 مناقشتها



  

 السيرة الذاتية

 من الفقهية وتطبيقاتها األصولية القواعد•

 لإلمام اإلحكام عمدة بفوائد اإلعالم كتاب

 بن على بن عمر حفص أبو الدين سراج

 بابن المعروف الشافعي األنصاري أحمد

 كتاب أول من هـ804 سنة المتوفي الملقن

 رسالة – الوصايا كتاب نهاية إلى البيوع

 محمد اسماعيل إيمان/ للباحثة – ماجستير

 و االسالمية الدراسات كلية – عبدالحكيم

 . بالقاهرة للبنات العربية

تخريج الفروع على األصول من كتاب مناهج •

التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 

المدونة و حل مشكالتها لإلمام أبي الحسن 

رجراجي المتوفي بعد سنة على بن سعيد ال

هـ من بداية كتاب االقرار إلى كتاب 633

رسالة  –اللقطة جمعاً وتوثيقاً ودراسة 

للباحثة/ أحالم ماهر حسن  –ماجستير 

 .  كلية الشريعة والقانون بأسيوط –محمود 

اآلراء األصولية لإلمام أبي السعود المتوفي •

من سورة الفاتحة إلى سورة  -هـ 982سنة 

رسالة  –األعراف جمعاً و توثيقاً و دراسة 

للباحثة / مروة على محمد  –ماجستير 

جامعة جنوب  –كلية اآلداب  –اسماعيل 

 .  الوادي

 

اآلراء الفقهية التى خالف فيها اإلمام ابن •

حزم اإلمام أبي حنيفة في كتابي الطهارة و 

دراسة  –الصالة من المحلى دراسة تحليلية 

للباحث / طه محمود طه  –ماجستير 

كلية اآلداب جامعة جنوب  –عبدالكريم 

 . الوادي

الجهود الفقهية لإلمام الموزعي في كتابه •

المتوفى سنة  –قران تيسير البيان ألحكام ال

للباحث / أحمد  –رسالة ماجستير  -هـ 825

كلية اآلداب جامعة  –حافظ محمود أيوب 

 . جنوب الوادي

مفهوم العدد عند األصوليين دراسة أصولية •

تطبيقية على آيات األحكام في القران الكريم 

للباحثة / حكمت على  –رسالة ماجستير  –

إلسالمية والعربية ات اكلية الدراس –امد ح

 بنات بالقاهرة .

السلوكيات الخاطئة والجرائم الماسة •

  - ضوء المذهب الشافعيبالنزاهة في 

للباحثة /نشوى مصطفى  –رسالة ماجستير 

جامعة  –كلية اآلداب  –أحمد محمود 

 0أسوان 

القواعد األصولية المتعلقة باألدلة •

وتطبيقاتها الفقهية من كتاب فتح الوهاب 

منهاج الطالب للشيخ / زكريا بشرح 

ً 926ت  -األنصاري  . هـ جمعا

 

 

باالشتراك في الرسائل التي قمت تابع 

 مناقشتها



 

  

 السيرة الذاتية

الرسائل التي قمت باالشتراك في تابع 

 مناقشتها
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى •

 –أصولياً  -هـ544اليحصبي المتوفى سنة

للباحثة / نجالء محمد  –رسالة دكتوراه 

كلية الدراسات  -الصغير عبد العزيز

 اإلسالمية والعربية بنات بالقاهرة .

تخريج الفروع على األصول في كتاب •

النكاح ، من كتاب نهاية المطلب في دراية 

المذهب إلمام الحرمين الجويني المتوفى 

رسالة  -هـ جمعاً ودراسة478سنة 

حمد للباحث /هيثم ربيع أ -ماجستير

 كلية الشريعة والقانون بطنطا. -حسين

القواعد األصولية  المستنبطة •

والمنصوصة من كتاب روضة المستبين 

في شرح كتاب التلقين لإلمام ابن بزيزة 

التونسي المالكي من علماء القرن السابع 

من أول كتاب الزكاة إلى نهاية  –الهجري 

للباحثة /  –رسالة ماجستير  -كتاب البيوع

كلية  –حسن موسي حسنين زينب 

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

 بالقاهرة .

القواعد األصولية المتعلقة بالحكم •

الشرعى وتطبيقاتها الفقهية من كتاب فتح 

الوهاب شرح منهج الطالب للشيخ زكريا 

جمعاً  -هـ926األنصارى المتوفى سنة 

للباحثة /  –رسالة ماجستير  –ودراسة 

 . الرحمن حسن أسماء حسن عبد

المنهج األصولي لإلمام الشوكاني في •

كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق 

األزهار من أول كتاب الشفعة إلى نهاية 

 –دراسة أصولية تحليلية  –كتاب السير 

للباحثة / أميرة إبراهيم  -رسالة ماجستير

كلية الدراسات اإلسالمية  -مرسي حامد

 والعربية بنات بالقاهرة .

*القواعد األصولية المتعلقة باألدلة •

وتطبيقاتها الفقهية من كتاب فتح الوهاب 

شرح منهج الطالب للشيخ زكريا 

 –جمعاً ودراسة  -هـ 926األنصاري ت 

ث / محمود عمر للباح –رسالة ماجستير 

كلية الشريعة والقانون  –عثمان حسين 

 بأسيوط .

القواعد األصولية وربط الفروع بها من •

كتاب تخريج الفروع على األصول 

من أول  -هـ656للزنجاني المتوفى سنة

دراسة  –كتاب الجراح إلى أخر الكتاب 

رسالة دكتوراه  –أصولية تحليلية مقارنة 

 –حسن خليل  للباحثة / عزة عبد اإلمام –

سالمية والعربية بنات كلية الدراسات اإل

 بالقاهرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 الدورات التي قمت بالمشاركة في اإلشراف عليها

 . دورة فقه الصيام التابعة لوزارة األوقاف•

 . دورة فقه الحج التابعة لوزارة األوقاف•

 . دورة فقه الصالة التابعة لوزارة األوقاف•

 

 الكليات والمعاهد التي قمت بالتدريس بها       

 . كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بقنا• 

 . كلية البنات األزهرية بطيبة الجديدة•

 األوقاف .معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة •

الرواق األزهري التابع لمشيخة األزهر الشريف •

 بمدينة األقصر .

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعه االمام •

 محمد بن سعود .

 شاركت بالحضور فيها المؤتمرات التي

مؤتمر وزارة األوقاف المنعقد في محافظة • 

 . األقصر

 . المؤتمر نصف السنوي لمنطقة قنا األزهرية•

 نشطةاأل

االشراف على قسم أصول الفقه في كلية الدراسات •

 . اإلسالمية والعربية للبنين بقنا

عضو بمجلس كلية الدراسات اإلسالمية والعربية •

 للبنين  بقنا .

رئيس لجنة البيئة في كلية الدراسات اإلسالمية •

 والعربية للبنين بقنا .

دراسات اإلسالمية رئيس لجنة شئون الطالب بكلية ال•

 والعربية للبنين بقنا.

رئيس لجنة توصيف المناهج بكلية الدراسات •

 . اإلسالمية والعربية للبنين بقنا

 



 

 

  

 السيرة الذاتية

كلية الدراسات االسالمية عمال التي قمت بها في األ

 بجامعة الوصل بدبي

 اإلشراف علي الرسائل

اإلشراف علي رسالة الباحث/ خالد محمد عيسي •

المرحلة  – 6190004الرقم الجامعي  –طاهر 

عنوان  - قه وأصوله التخصص الف –ه االدكتور

البحث :مسائل االختالف بين الرافعي والنووي في 

كتابيهما )العزيز شرح الوجيز (و) روضة الطالبين 

دراسة  –تاب (من كتاب الجنايات إلي أخر الك

 –فقهية 

اإلشراف علي رسالة الباحث /مروان إبراهيم •

 -6190009الرقم الجامعي  –حسين الزرعوني 

حث )مسائل عنوان الب  –اه المرحلة الدكتور

االختالف بين الرافعي والنووي في كتابيهما ) 

العزيز شرح الوجيز  ( و) روضة الطالبين ( من 

 –قيط دراسة فقهية كتاب البيع إلي كتاب الل

 

 المناقشات

محمد رسالة الباحث / يوسف عبد الحميد •

بعنوان ) المسائل التي عمل فيها اإلمام  –النجار

الشافعي باالحتياط في كتابه األم دراسة فقهية 

 م 10/5/2021تاريخ المناقشة  –مقارنة 

رسالة الباحث / محمد عبد هللا عبد الرحمن •

بعنوان )أحكام الترفيه االلكتروني  –إسبيعان  

 –اإلمارات في الفقه اإلسالمي وقوانين دولة 

  -م2021م24/5اقشة تاريخ المن

 

 الندوات التي قمت بها

ندوة بعنوان ) فضل العشر األواخر من •

 –الوصل لطالب جامعة  –رمضان 

 . م6/5/2021تاريخ 

المشاركة بالحضور في الندوة العلمية •

الدولية العاشرة ) األمن المائي في السنة 

االستراتيجيات والمقاصد(  –النبوية 

وقد  –م 3/6/2021-2المنعقدة في المدة 

 تم الحصول علي شهادة.
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 اللجان التي أشرفت عليها أو شاركت فيها

 رئيس لجنة صياغة تحقيق المخطوطات•

عضو في لجنة تحكيم البحوث في مجلة •

 جامعة الوصل

ؤتمر عضو في لجنة اإلعالم الخاصة بالم•

الدولي الثانى للدراسات العليا والبحث 

 2021نوفمبر–العلمي بجامعة الوصل 

عضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني •

للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة 

 الوصل

عضو محكم في جائزة راشد بن حميد •

للعام  39للثقافة والعلوم في دورتها 

 م2021

الب تمهيدي المشاركة في مناقشة بحوث ط•

 م2021بحث(للعام 12الماجستير وعدده )

المشاركة في مناقشة بحوث طالب تمهيدي •

 2021بحوث( للعام 6الدكتوراه وعددها )

المشاركة في مناقشة بحوث التميز لطالبات •

كلية الدراسات وعددها  -البكالوريوس

 .2021بحوث( للعام 7)

المشاركة في مناقشة البحوث المميزة •

 .لوريوسلطالب البكا

 

 الدورات وورش العمل التي شاركت فيها

المشاركة بالحضور في دورة )مهارات •

المعلومات في المصادر وتقنيات البحث عن 

/ 2/ 24الرقمية ( المنعقدة بتاريخ األربعاء 

 وتم الحصول علي شهادة الدورة –م 2021

المشاركة بحضور الدورة التدريبية بعنوان •

)تطوير استخدامات التيمز ) الكاميرات 

المتعددة +الغرف الصفية ( والمنعقدة عن بعد 

 م20/2/2021بتاريخ السبت 

في اللقاء التحضيري  المشاركة بالحضور•

للورشة التدريبية ) االختبارات االلكترونية 

 بجامعة الوصل الواقع والتحديات(

المشاركة بالحضور في الورشة التدريبية •

األولي ) إدارة القاعة الصفية االلكترونية ( 

 م30/6/2021المنعقدة يوم األربعاء الموافق

التدريبية الثانية المشاركة بالحضور في الدورة •

) إدارة االختبارات ( المنعقدة يوم الخميس 

 م7/2021//1

تقنية  المشاركة بالحضور في دورة مركز•

 م23،24/8/2021المعلومات المنعقدة يومي 

 



 

  ر

 السيرة الذاتية

 العمل التي شاركت فيهاالدورات وورش 

 أعمال أخري :• 

عمل تقرير مفصل عن لجنة صياغة تحقيق •

 المخطوطات

عمل نموذج الخطة الجديدة لمساقات تمهيدي •

 الدكتوراه والذى اشتمل علي :

 مساق دراسة نصية في الفقه وأصوله - 

 مساق فقه القانون المدني -

 ومستجداتهمامساق نوازل الوقف والزكاة  -

عضو لجنة مقابالت الطلبة المتقدمين •

للدراسة في برامج الدراسات العليا للعام 

 م2021/2022الجامعي 

عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية للعام •

 م 2021/2022الجامعي 

المشاركة في تحكيم ملخص بحوث المؤتمر •

الدولي الثاني للدراسات العليا والبحث 

في جامعة الوصل العلمي ، الذي سيعقد 

 م2021نوفمبر 

عضو لجنة أصول الفقه بالكلية للعام •

 م2022 -2021الجامعي 

عضو هيئة تحرير مجلة الكلية للعام •

 م2022-2021الجامعي 

عضو لجنة مشروع الكتاب العلمي للعام •

 م2022 -2021الجامعي

 

موجه علمي لطالب الماجستير والدكتوراه الذين أنهوا •

السنة التمهيدية ، بغرض متابعة أحوالهم الختيار 

-2021للعام –خطة رسالة موضوع رسالة أو بناء 

 م2022

المشاركة في الجلسة الحوارية لمناقشة كتالوج •

 م 2021الجامعة والتي عقدت يوم االثنين الموافق 

-2021القيام باإلرشاد األكاديمي للعام الجامعي •

 م.2022

المشاركة في السيمنار  الخاص بطالب الماجستير •

برنامج الماجستير والدكتوراه المتقدمين للتسجيل في 

 والدكتوراه

المشاركة في اجتماعات عمادة الدراسات العليا للعام •

 م2022 -2021الجامعي 

المشاركة في اجتماعات كلية الدراسات اإلسالمية •

 م2022 -2021للعام الجامعي 

المشاركة في اجتماعات قسم الدراسات اإلسالمية •

 م2022 -2021للعام الجامعي 

ات مجلة الكلية للعام المشاركة في اجتماع•

 م2022 -2021الجامعي 

المشاركة في فحص الخطط المقدمة من •

الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه 

-2021للجنة الدراسات العليا ،للعام الجامعي 

 م2022

المشاركة في اجتماعات لجنة الدراسات العليا •

 م2022-2021للعام الجامعي 
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المشاركة في اجتماعات لجنة أصول الفقه •

 م2022-2021للعام الجامعى 

اإلشراف علي بحوث التخرج لطالبات •

 -2021البكالوريوس للعام الجامعي 

 م2022

المشاركة بالحضور في الدورة التوعوية •

اإلعالمية الخاصة بمحتوى االصدار الثامن 

والمنعقدة لدليل تشغيل المنشآت التعليمية 

عن بعد عبر منصة " التيمز" يوم االثنين 

 27/9/2021الموافق

المشاركة في لجنة مقترح مركز كلية •

 الدراسات اإلسالمية.

منسق مساق أصول الفقه السنة الثالثة •

 م2022 -2021للعام-دراسات إسالمية

المشاركة بالحضور في محاضرة "دروس •

في أبجديات الحياة " والمنعقدة عن بعد 

بر برنامج التيمز يوم االثنين ع

 م20/9/2021

المشاركة بالحضور في المحاضرة •

التوعوية المعنونة بــــــ "العودة إلي 

الجامعات "بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي 

والمنعقدة عبر برنامج التيمز يوم االثنين  –

 م4/10/2021

 فيهاالدورات وورش العمل التي شاركت 

 


