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 " ذاتيةســــــــرية " 

 

 أواًل: البيانات الشخصية :

 عماد محدي إبراهيم حيىســم : د اال

 م 1983/ 10/ 1تاريخ امليالد:   

 ليسانس اآلداب، جامعة سوهاج: املؤهل الدراسي 

 الدراسات اإلسالمية : العامالتخصص
 واألصولالفقــــــــه  التخصص الدقيق:

 م2004: سنة التخرج 

 الفقه وأصولهدكتواره يف آخر مؤهل دراسي : 

 الوظيفة احلالية: 

 دبي. ،الوصل ةجامع ،أستاذ الفقه املقارن املشارك •

 م2021/2022للعام اجلامعي ، جامعة الوصل، دبيرئيس قسم الدراسات اإلسالمية،  •

 : السابقة الوظائف

 .م2020/2021مساعد األمني العام للندوة الدولية للحديث الشريف، للعام اجلامعي  •

 م.2019/2020مساعد العميد لشئون البحث العلمي، جامعة الوصل، دبي، للعام اجلامعي  •

أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، وهي كلـــــــــية  •

مــــــــاد من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد يف حـــــاصلة على شهادة االعت

 .م19/7/2017
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 عضوية اللجان:

، لسنة كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الوصل، دبي رئيس جلنة الدراسات العليا، •

 .م2020/2021

، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الوصل  -عضو جملس قسم الدراسات اإلسالمية  •

 م، وحتى اآلن.2020 لسنة

 ن.وحتى اآل م2020 لسنة، جامعة الوصل، دبي عضو جملس كلية الدراسات اإلسالمية ، •

 .م2022م،2021نة ساسات اإلسالمية، جامعة الوصل دبي لعضو جلنة الرتقيات بكلية الدر •

 م.2021/2022لسنة جبامعة الوصل و جلنة الكتاب اجلامعيعض •

 م2021/2022عضو جلنة التحول اإللكرتوني جبامعة الوصل لسنة  •

 م، وحتى اآلن.2020لسنة  ،دبي جامعة الوصل،مدرب معتمد مبركز التعليم املستمر،   •

 م، وحتى اآلن.2020 ، لسنةجامعة الوصل، دبي -عضو جلنة الرعاية االجتماعية  •

للعام اجلامعي ، العلمي ( جامعة الوصل، دبي عضو جملس عمادة الدراسات العليا ) اجمللس •

 .م2020/2021

، جامعة سوهاج رئيس معيار )املعايري األكادميية  والربامج التعليمية( كلية اآلداب، •

 م2017/2018لسنة

 م2017/2018، لسنةالرتاث، جامعة سوهاجنائب مدير مركز دراسات وحبوث  •

 رسالة املاجستري والدكتوراه ، ومناذج من األحباث العلمية املنشورة :ثانيًا: 

 (رسالة املاجستري)               (  دراسة فقهية) أحاديث الطــــالق يف الكتب الستة (1

 (   رسالة الدكتوراه)             (وتطبيقاتهمفهومه وأصوله .. ضوابطه ) فقه األزمات يف الشريعة اإلسالمية (2

 حنو رؤية اسرتاتيجية تكاملية للنهوض بالوقف ) النهوض بالوقف سبيل مواجهة األزمات   (3

 . م(2013حبث منشور ابجمللة املصرية الدولية لعلوم الشريعة، )يناير     (اإلسالمي

وأثره يف محاية املدنيني أثناء ، منهج الشريعة اإلسالمية يف تعزيز القيم السلوكية للمقاتل (4

 م(. 2017ابجمللة العلمية لكلية اآلداب، جامعة سوهاج )أكتوبرحبث منشور    :النزاعات املسلحة
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ب حبث  : بني ضغط احلاجة ومقاصد الشريعةالزواج بالالجئات السوريات   (5 جلة منشور 
(ROUTE  Educational &Social Science Journal()ISSN:2148-

 .   )http://www.ressjournal.com(  ةاحملكمة الدولية  (االلكرتوني5518

منشور ضمن أعمال املؤمتر العاملي السادس للفقه حبث،  إدارة األسرة بني حق القوامة ومبدأ املشاورة (6
موضوع   حول  والعشرين  احلادي  القرن  يف  احلوكمة الرشيدة يف ضوء مقاصد )اإلسالمي 

رحاب  ICU2017الشريعة ومنهج الوسطية يف  عقد  والذي  العاملية (  اإلسالمية   اجلامعة 
 م(. 2017فرباير  23-21لك خالل الفرتة ) وذابلعاصمة املاليزية ) كواالملبور ( 

األصول )اللجان الشعبية وأثرها يف السيطرة على أزمة االنفالت األمنى عقب ثورة يناير (7

بكتاب  والضوابط منشور  حبث  بعنوان: العلمي  املؤمتر  (  عشر  السادس   السنوي 
( والذي نظمته  آثار وسبل مواجهة األزمات اجملتمعية الناجتة عن أحداث الربيع العربي  )

وحدة األستاذ الدكتور: حممد رشاد احلمالوي لبحوث األزمات بكلية التجارة جامعة عني مشس، 
 . م(  2011ديسمرب 25- 24وذلك خالل الفرتة من )

منشور   (  مفهومه وأصوله .. ضوابطه وتطبيقاته) ة اإلسالمية فقه الوقاية يف الشريع (8 حبث 
، وذلك يف رحاب جامعة سوهاج  عقدي  الثاين لشباب الباحثني، والذ   السنويالعلمي  املؤمتر  بكتاب   

 م(. 2011مايو 12يوم اخلميس ) املوافق  

منشور حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية.. دراسة مقارنة (9 حبث   ،
 . م.(  2015ضمن أعداد اجمللة املصرية للبحوث والدراسات اإلسالمية، )يناير  

منشور ضمن ( حبث أهميته .. سبل تفعيله يف ظل الواقع املعاصرمقصد وحدة اجلماعة املسلمة  ) (10
 (.   م2016  يوليوجامعة املنيا  )    - كلية اآلداب     –جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية  أعداد 

بجلة حب  أزمة الالجئني السوريني أمنوذجًا..    الوقف وأثره يف مواجهة األزمات (11 منشور  ث 
(ROUTE  Educational &Social Science Journal ( )ISSN:2148-

 (http://www.ressjournal.com) (االلكرتونية الدولية احملكمة  5518

http://www.ressjournal.com/
http://www.ressjournal.com/
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حبث منشور ضمن فعاليات   مقاصدية؛ السياحة العائلية من منظور الثقافة اإلسالمية ..رؤية (12
الرابع   اإلسالمي  االقتصاد  فقه  )2018منتدى  حول  االبتكار والسعادة يف منط احلياة م، 

( والذي نظمته دائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي، بدينة )ديب(   اإلسالمي..رؤية استشرافية
 م(. 2018إبريل22-21بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك خالل الفرتة ) 

حبث منشور ضمن :    النفقـةمقاصد الرابطة األسرية، وأثرها على مشاركة الـمرأة العاملة يف  (13
الثاين  فعاليات   والذي نظمه ( املستجــدات الفقهــية يف أحكـــام األســرة )حول  امللتقى الدويل 

اجلزائر، ابلتعاون مع خمرب الدراسات   - الوادي    - جامعة الشهيد محة خلضر    – معهد العلوم اإلسالمية  
 . م(2018أكتوبر   25- 24هـ املوافق  1440صفر    15-14وذلك يف الفرتة ) ،  الفقهية والقضائية

املؤمتر حبث منشور ضمن فعاليات    تفعيل مبدأ اجلدارة، وأثره يف بنــاء اقتصاديات الدولــة، (14
( والذي نظمته دور االقتصاد اإلسالمي يف بناء اقتصاديات الدولة)    العلمي العاملي الرابع حول 

ابلعاصمة   العلوم  وأتصيل  الكرمي  القرآن  )جامعة  من  الفرتة  يف  )اخلرطوم(  نوفمرب   7- 6السودانية 
 م(. 2018

 العلوم الشرعية وُسُبـــــل االستجابة ملتطلبات العصر..إحياء الفروض الكفائية .. أمنوذجًا (15
 م( 2021مقبول للنشر ضمن أعداد اجمللة العلمية لكية اآلداب جامعة الفيوم ، عدد يوليو )حبث  

فعاليات ب تنميتها يف ضوء السنة النبوية،مسات الشخصية اإلجيابية، وأسالي (16 حبث منشور 
، جامعة القصيموالذي عقد يف رحاب  م( 2030)حنو جمتمع اجيابي .. وفق رؤية اململكة  املؤمتر الدويل
 .م(2019 /1/   31-30السعودية، ) 

حبث منشور ضمن فعاليات أثر الشائعات يف تهديد الوطن، ودور السنة النبوية يف مواجهتها، (17
) محاية الوطن يف السنة النبوية.. مقصد شرعي وضرورة الندوة الدولية التاسعة للحديث الشريف  

)جامعة الوصل    - ديب    –( واليت عقدت يف رحاب كلية الدراسات اإلسالمية والعربية    جمتمعية
 . م(2019مارس  14- 12) حالياً( وذلك خالل الفرتة  
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، حبث مقبول للنشر ضمن فعاليات امللتقى الدويل الرابع ة وأثرها يف تأهيل املفيتاملهارة األصولي (18
( والذي ينظمه معهد العلوم اإلسالمية، ابلتعاون   صناعة الفتوى يف ظل التحديات املعاصرة)  حول،  

وذلك ،  اجلزائر  –بدينة الوادي    –جامعة الشهيد محة خلضر    –مع خمرب الدراسات الفقهية والقضائية  
 . م(2019نوفمرب   14-13املوافق    –هـ  1441ربيع أول    16-15خالل الفرتة ) 

ل للنشر واملشاركة ضمن فعاليات مؤمتر حبث مقبو   تفعيل مقاصد الشريعة وأثره يف انضباط الفتوى، (19
) مقاصد الشريعة بني ثوابت التأسيس ومتطلبات العصر ( واملزمع عقده يف جامعة امللك خالد أبهبا 

 م( 2020مارس   11-10ابململكة العربية السعودية، وذلك خالل الفرتة من ) 

ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الدويل   منشور حبث    اإلفتاء االفرتاضى ..حقيقته .. آثاره .. ضوابطه، (20
رؤية مستقبيلية  يف دولة  متكني التطبيقات الذكية بني الفقه والقانون..)الثاين حول :  

وذلك يف   ، ديب  –ه كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  توالذي نظم( اإلمارات العربية املتحدة 
 . م (2021إبريل   16-15الفرتة )  

املعاصر،ها .. سبل تفعيلها يف ضوء الواقع  مفهومها .. مقاصد..  احلـوارية يف ضوء السنة النبويةالرتبية  (21

 م(. 2021( )يونيو62، عدد ) حبث مقبول للنشر بجلة جامعة الوصل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  

حولية كلية ، حبث مقبول للنشر ضمرن أعداد  التطوع أثناء الظروف الطارئة.. رؤية مقاصدية (22
   م( .2021اآلداب، جامعة بين سويف، عدد ) 

حبث مقبول أمنوذًجا "  19سلطة احلاكم يف تقييد املباح وأثرها يف مواجهة اجلوائح: جائحة كورونا كوفيد  (23
اهلند  اإلسالمي،  الفقه  جممع  عن  الصادرة  املدونة،  جملة  أعداد  ضمن  )للنشر  عدد   ،31 )

 م(. 2022)يناير

 ) قيد التحكيم (       االستغراب ..إنصاف اخلصم أمنوذجاً من ركائز فقه  (24

 ) قيد التحكيم (     ياجملتمع السلم  يف تهديد  ُهاف يف العقوبة وأثُرَراإلْس (25
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 ) قيد التحكيم (    املنكر عن والنهي باملعروف األمر شعرية ترشيد يف وأثرها مراعاة املصاحل واملفاسد،  (26

 ) قيد التحكيم (      وأثرها يف ترسيخ منهج النقد الفقهيمساحة املذهب املالكي  (27

  .ثالثًا: كتب ومؤلفات علمية

 الطبع (  حتت)         مســــتقبيلية ورؤية  تأصــــيلية دراســــة..  احلضـــارات حـــــوار (1

 (   حتت الطبع)            قيم ومبادئ املواطنة ) األسس .. اآلليات  (  على حنو تنشئة (2

 حتت الطبع ( )       إنصاف اخلصم وأثره يف نشر ثقافة االختالف وقبول اآلخر (3

 حتت الطبع ( )       يف فقه االنتقال الدميقراطي .. الدور املنشود ألهل احلل والعقد  (4
 حتت الطبع ( )         ندوة احلديث الشريف .. كتيب تعريفي (5

 :العلمية جملالتاعضوية : ثالًثا

واليت تصدر عن جامعة   جامعة الوصل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية (عضو هيئة حترير جملة )   (1
 ديب.   –الوصل  

 ( الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي ابهلند. املدونة حمكم خارجي بجلة )   (2
جامعة الشهيد محة خلضر   -  معهد العلوم اإلسالمية الصادرة عن  (  الشهابحمكم خارجي بجلة )   (3

 اجلزائر.   -  الوادي  –
 اجلزائر.  - الوادي   –جامعة الشهيد محة خلضر  الصادرة عن  (   املنهلحمكم خارجي بجلة )   (4
 - جامعة أيب بكر بلقايد  الصادرة عن   (    املتوسطية للقانون واالقتصادحمكم خارجي بجلة )   (5

 اجلزائر.   - تلمسان  
  وحدة البحث تنمية املوارد البشرية( الصادرة عن   تنمية املوارد البشرية حمكم خارجي بجلة )   (6

(urdrh)  اجلزائر  -   2جبامعة حممد ملني دابغني سطيف. 
7) ( بجلة  خارجي  عن    الباحث القانوني  حمكم  الصادرة  جبامعة (  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية 

 . الطارف، اجلزائر  - الشاذيل بن جديد 
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الوادي    –جامعة الشهيد محة خلضر  ( الصادرة عن     البحوث والدراسات   حمكم خارجي بجلة ) (8
 اجلزائر.  -

 العلمية:  واجلوائز   والندوات لمؤمتراتعضوية اللجان العلمية لرابعًا: 

العلمية جلائزة   (1 اللجنة  الثامنة   نسختهايف  (    راشد بن محيد العاملية للثقافة والعلوم)  عضو 
بدولة اإلمارات  (  عجمانواليت تنظمها مجعية أم املؤمني إبمارة )  م ( 2021 – 2020) والثالثون 

 . العربية املتحدة
العلمية   (2 اللجنة  "الّتشريعات األسرية العربية بني مطالب الّتعديل الدويل    للملتقى عضو 

ة احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حممد الشريف مساعدية، والذي تنظمه كليوهواجس الّتبديل" 
 . ، اجلزائر  سوق أهراس

النقد الفقهي يف املذهب املالكي .. نظرية عضو اللجنة العلمية للملتقي الدويل السادس حول )   (3

 –ابلتعاون مع خمرب الدراسات الفقهية والقضائية ، ظمه معهد العلوم اإلسالميةينوالذي ( وتطبيقا 
هـ 1443  مجادى األول   15- 14وذلك يف الفرتة )   اجلزائر،  - الوادي    - جامعة الشهيد محة خلضر  

 . (م2021 ديسمرب   16- 15املوافق  
قراءة للدراسات العليا والبحث العلمي، واملوسوم بــــ )    الدويل الثاين  للمؤمتر عضو اللجنة اإلعالمية   (4

يومي ) األربعاء جبامعة الوصل، ديب،  (  on line)( والذي سيعقد    النص .. اإلشكاليات واملناهج
 م( 2021/ نوفمرب  18،   17واخلميس

اللغة العربية بني رهانات احلاضر وحتديات  مقرر جلسة علمية ابملؤمتر الدويل األول حول )  (5

 (. م2020ديسمرب    10-9ديب أثناء الفرتة )  –( والذي عقد يف رحاب جامعة الوصل    املستقبل
ووضع   (6 الصياغة  جلنة  )عضو  الثاين، حول  الدويل  ابمللتقى  املستجــدات الفقهــية يف التوصيات، 

ابلتعاون مع خمرب الدراسات الفقهية والقضائية ،  والذي نظمه معهد العلوم اإلسالمية( أحكـــام األســرة
هـ املوافق  1440صفر   15- 14وذلك يف الفرتة )   اجلزائر،  - الوادي    -جامعة الشهيد محة خلضر   –

 . م(2018بر  أكتو   24-25
( صناعة الفتوى يف ظل التحديات املعاصرةعضو اللجنة العلمية للملتقى الدويل الرابع حول ) (7

جامعة الشهيد   –ابلتعاون مع خمرب الدراسات الفقهية والقضائية  ،  ظمه معهد العلوم اإلسالميةينوالذي  
 ( م2019نوفمرب    14-13)  وذلك يف الفرتة   اجلزائر،  - الوادي    - محة خلضر  
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 خامساً : املشاركة واحلضور  للمؤمترات والندوات  العلمية:  

1)   ( حول  األول  الدويل  املؤمتر  لفعاليات  واحلضور  اللغة العربية بني رهانات احلاضر املشاركة 

ديسمرب   10- 9ديب أثناء الفرتة )  – ( والذي عقد يف رحاب جامعة الوصل    وحتديات املستقبل
 م(. 2020

ل   املشاركة (2 ) واحلضور  الدويل  املؤمتر  جتديد اخلطاب الرتبوي يف البالد العربي..   فعاليات 

 - والذي نظمته مجعية الثقافة من أجل التنمية، ابلتعاون مع كلية الرتبية  ( الدواعي .. الواقع املعوقات
 .( م2016إبريل   24 - 23)  جامعة سوهاج خالل الفرتة من

لفعاليات  املشاركة   (3 )   واحلضور  الدويل  التعليم وثقافة العمل احلر من الرتاخي إىل املؤمتر 

الرتبيةالتآخي التنمية، ابلتعاون مع كلية  الثقافة من أجل  جامعة سوهاج   -( والذي نظمته مجعية 
 . (م2017مايو   3-2)   خالل الفرتة من

( والذي التعليم واجملتمع املدني وثقافة املواطنة  لدويل )املؤمتر اواحلضور لفعاليات  املشاركة   (4
الرتبية مع كلية  ابلتعاون  التنمية،  من أجل  الثقافة  من   -نظمته مجعية  الفرتة  جامعة سوهاج خالل 

 م(. 2018إبريل   26 -25)
والذي   ( جممع الفقه اإلسالمي الدولي الرابع والعشرين)  مؤمتر  واحلضور لفعاليات  املشاركة   (5

 (.    م 2019نوفمرب    9-6ديب، يف الفرتة )   -نظمته دائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي 

 اخلربات التدريسية : :سادساً 

البكالوريوس    (  فقه العبادات)  تدريس مقرر   (1 الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب    – مرحلة    –قسم 
 جبامعة سوهاج . 

 – قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب    –مرحلة البكالوريوس    (  املعامالتفقه )  تدريس مقرر   (2
 جبامعة سوهاج . 

 – ب  قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلدا  – مرحلة البكالوريوس    (   العقوباتفقه )    تدريس مقرر   (3
 جبامعة سوهاج . 

قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب   –مرحلة البكالوريوس    (مناهج البحث العلمي) تدريس مقرر   (4
 جبامعة سوهاج .   –
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قسم الدراسات اإلسالمية   –  السنة التمهيدية للماجستري  مرحلة    (قضايا فقهية معاصرة)تدريس مقرر   (5
 جبامعة سوهاج .   – كلية اآلداب  

البكالوريوس    (  أصول الفقه)  تدريس مقرر   (6 اآلداب    – مرحلة  الدراسات اإلسالمية كلية   –قسم 
 جبامعة سوهاج . 

كلية     -   قسم الدراسات اإلسالمية  –مرحلة البكالوريوس    (  اجلنايات والعقوباتفقه )    تدريس مقرر   (7
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  الدراسات اإلسالمية

كلية     -   قسم الدراسات اإلسالمية  –مرحلة البكالوريوس    (   املالية املعامالتفقه )    تدريس مقرر   (8
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  الدراسات اإلسالمية

الدراسات كلية      -  قسم الدراسات اإلسالمية  –حلة البكالوريوس  مر   (  املقارنفقه ال)  تدريس مقرر   (9
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  اإلسالمية

البكالوريوس    (  االقتصاد اإلسالمي)  تدريس مقرر   (10 الدراسات اإلسالمية  – مرحلة     -   قسم 
 .   ديب   -الوصل جامعة   –  الدراسات اإلسالميةكلية  

الدراسات  كلية      - قسم الدراسات اإلسالمية  – مرحلة البكالوريوس   (   فقه األسرة) تدريس مقرر   (11
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  اإلسالمية

 الدراسات اإلسالميةكلية  –  السنة التمهيدية للماجسرت  مرحلة    ( قواعد الفقه الكلية)  تدريس مقرر   (12
 . ديب  - الوصل جامعة    –

للماجسرت  السنة  مرحلة    (  نظرية احلق واإللتزامات)  تدريس مقرر   (13 الدراسات كلية  –  التمهيدية 
 . ديب  - الوصل جامعة   –  اإلسالمية

مقرر   (14 للدكتوراه  مرحلة    (   قضايا فقية معاصرة يف الصدقات)  تدريس  التمهيدية  كلية –  السنة 
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  الدراسات اإلسالمية

 –   الدراسات اإلسالميةكلية  –   السنة التمهيدية للدكتوراه  مرحلة    (   نظرية العقد)  تدريس مقرر   (15
 .   ديب   -الوصل جامعة  

الدراسات  كلية  –  السنة التمهيدية للدكتوراه  مرحلة    (  ختريج الفروع على األصول)  تدريس مقرر   (16
 .   ديب   - الوصل جامعة   –  اإلسالمية

 

 



10 
 

 :العلمية لرسائلواملناقشة ل اإلشراف خامساً  : 

حالة  الدور  جهة املنح نوعها إسم الباحث الرسالةعنوان  م

 الرسالة

الكريم  1 القرآن  في  )قل(  ملعنى  والبيان  التفسير 

 ..دراسة موضوعية 

 نوقشت إشراف  ج  سوهاج   ماجستير  محمود محمد محفوظ

..دراسة  2 السياس ي  لالستبداد  الكريم  القرآن  رؤية 

 موضوعية

 نوقشت إشراف  سوهاج ج  دكتوراه خالد فؤاد محمد بليل 

( مع اآلخر وما فيها من قيم الرقي  معاملة النبي  ) 3

 اإلنساني  

 نوقشت إشراف  ج سوهاج  دكتوراه رواية ممدوح رياض 

الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء املصرية في اللباس   4

 والزينة..دراسة أصولية فقهية 

 قائمة إشراف  ج سوهاج  ماجستير  سمر محمد أحمد

الباجي  5 الوليد  إبي  اإلمام  عند  الفقهية  االحتماالت 

كتابه: 474)ت خالل  من  املوطأ     هـ(  شرح  املنتقا 

 
 
 مالك ..أبواب العبادات أنموذجا

 قائمة إشراف  ج سوهاج  ماجستير  آيات عبد املنعم جبريل 

عاشور  6 بن  الطاهر  عند  اإلنساني  املشترك  قضايا 

 والتنوير من خالل تفسيره التحرير 

 نوقشت إشراف  ج سوهاج  ماجستير  إيمان عبد العليم ساجد 

في  7 البسام  هللا  عبد  للشيخ  الفقهية  االختيارات 

  " أبواب الطهارة والصالة من كتبه " تيسير العالم  

 دراسة فقهية مقارنة.  

 نوقشت مناقشة ج سوهاج  ماجستير  أيمن محمد عبد الظاهر 

باب  8 في  األربعة  األئمة  فيها  خولف  التي  املسائل 

 العبادات .. دراسة استقرائية تحليلية 

أحمد   هللا  عبد  حصة 

 محمد

 قائمة إشراف  ج الوصل   ماجستير 

األحكام  9 في  وأثره  واالئتالف  االجتماع  مقصد 

تأصيلية  دراسة   .. املعاصرة  والنوازل  الشرعية 

 تطبيقية 

سعيد   خميس  هللا  عبد 

 املقبالي

 قائمة إشراف  ج الوصل دكتوراه

مصنفات   10 في  الشافعي  لإلمام  الفقهية  املناظرات 

 الشافعية .. دراسة تحليلية 

 قائمة إشراف  ج الوصل دكتوراه محمد أحمد الكمالي 

االجتهاد ال ينقض باالجتهاد دراسة فقهية تطبيقية   11

 على قضايا معاصرة  

 قائمة إشراف  ج الوصل ماجستير  على حسن عبد هللا آل على 

آراء الشيخ ابن عثيمين التى خالف بها املذهب  12

الحنبلي في كتابه الشرح املمتع من كتاب النكاح  

 مقاصديةحتى  نهاية النفقات .. دراسة فقهية  

محمد  خميس  هللا  عبد 

 النقبي

 قائمة إشراف  ج الوصل دكتوراه

إدارة مخاطر صيغ التمويل واالستثمار صيغتا   13

 .. دراسة  
 
التورق املصرفي واملشاركة انموذجا

 فقهية قانونية

عائض   مصلحة محسن 

 املنصوري

 قائمة إشراف  ج الوصل   ماجستير 
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املسائل التى عارض فيها ابن حزم األندلس ي اإلمام   14

 في كتاب النكاح من كتاب املحلى. دراسة  
 
مالكا

 فقهية  

 نوقشت  إشراف  ج سوهاج  ماجستير  حسين بخيت حسين 

االقتصاد التشاركي ..  دراسة فقهية تطبيقية على   15

 نماذج معاصرة  

هللا   عبد  سالم  أمل 

 باصهيب 

 نوقشت مناقشة ج الوصل دكتوراه

تنوير البصائر على األشباه والنظائر لشرف الدين  16

ه( من 1005عبد القدر بن بركات الغزي املتوفي )

أول الكتاب إلى نهاية قسم القواعد الفقهية ..  

 تحقق ودراسة  

بابكر  على  أحمد  ماجد 

 الحضرمي

 نوقشت مناقشة ج الوصل ماجستير 

العقود العدالة التعويضية وتطبيقاتها في مجال  17

اإلدراية .. دراسة فقهية مقارنة بقانون املعامالت  

 املدنية اإلماراتي 

حسن  محمد  حصة 

 مرشود حفيتي

 نوقشت مناقشة ج الوصل دكتوراه

18 
 التجربة وأثرها في االجتهاد الفقهي

إبراهيم علي حميد  

 الزعابي 

 نوقشت مناقشة ج الوصل دكتوراه

19 

 األحكام الفقهية املتعلقة بوباء كورونا 

 

 حليمة صالح شيخ صالح  

 

 ماجستير 

كلية اإلمام 

مالك 

للشريعة 

 والقانون   

 

 مناقشة

 

 نوقشت

فقه املستجدات للداخلين في اإلسالم، تأصيال   20

 
 
 ا وتطبيق

 نوقشت مناقشة ج الوصل دكتوراه على عتيق الظاهري 

أهل   21 فتاوى  في  الدهر  الدين  يتيمة  لعالء   ، العصر 

عبد الرحيم بن عمر بن عبد هللا الترجماني الحنفي،  

دراسة    .. الصالة  كتاب  نهاية  إلى  الكتب  بداية  من 

 وتحقيق

  مناقشة ج الوصل ماجستير  ناصر عباس عبد الكريم 

 الدورات التدريبية ً:  سادسا

 : يف جمال اجلودة واالعتماد وأنشطة أواًل: دورات 

من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم تعليم قبل جامعي (  ،) التقويم الذاتي وخطط التحسنيدورة   •
 م(. 2012فرباير  2 – يناير  29وذلك خالل الفرتة من ) (naqaaeواالعتماد )

من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم تعليم قبل جامعي  (  -) نواتج التعلم وخرائط املنهج دورة   •
 م(. 2012فرباير  9-5( وذلك خالل الفرتة من )naqaaeواالعتماد )

واالعتماد  تعليم قبل جامعي ( ، ) املراجعة اخلارجيةدورة   • التعليم  لضمان جودة  القومية  اهليئة  من 
(naqaae)  م(. 2012فرباير 16-12خالل الفرتة من )وذلك 
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من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم  تعليم قبل جامعي ( التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات ال)دورة   •
 م(. 2012  مارس  29-27وذلك خالل الفرتة من ) (naqaaeواالعتماد )

 احلاسب اآللي :اللغة و دورات يف جمال  :ثانيا

 . (TOYFOLاإلجنليزية )إجادة اللغة   •
 . (ICDL) الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل :   •
 .(TOTدورة تدريب املدربني ) •
 . (SPSSدورة اإلحصاء اإللكرتوين: ) •

 :  وورش عمل متنوعة ثالثًا: دورات

• ( افرتاضية  علمية  ندوة  "  on lineإلقاء  بعنوان  مسات الشخصية اإلجيابية، وأساليب ( 

" والىت نظمها قسم األنشطة الطالبية جبامعة الوصل ديب ، مساء تنميتها يف ضوء السنة النبوية 
 م 2021إبريل   29يوم اخلميس املوافق 

التشريع املقاصدي يف الصحة "    ( بعنوانon lineاملشاركة واحلضور لندوة علمية افرتاضية ) •

  م  3/6/2021" والىت نظمها ) ملتقى احلياة الطيبة ( مساء يوم اخلميس املوافق    والفراغ
• ( افرتاضية  علمية  لندوة  واحلضور  "  on lineاملشاركة  بعنوان  مقاصد املعامالت املالية يف ( 

" والىت نظمها اندي االقتصاد اإلسالمي، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جبامعة   اإلسالم
 م. 2021مارس   26مساء يوم اجلمعة ، املوافق  الكويت، 

"    ترمجات معاني القرآن الكريم  ( بعنوان "on lineاملشاركة واحلضور لندوة علمية افرتاضية ) •
 م(. 2021مارس   9-8والىت عقدها املنتدي اإلسالمي ابلشارقة، يف الفرتة من ) 

ل  • واحلضور  )دورة  املشاركة  افرتاضية  "  (  on lineتدريبية  دور إدارة املعرفة يف إدارة بعنوان  

ت، " والىت عقدها االحتاد العريب للمكتبات واملعلومااملخاطر واألزمات.. أزمة كورونا منوذجًا 
 م. 2020/ 9/4يوم اخلميس املوافق 

ل • افرتاضية )  دورة املشاركة واحلضور  والىت عقدهتا   "  التعلم الذكيبعنوان  "  (on lineتدريبية 
 م. 4/2020/ 21لعربية يوم الثالاثء محدان بن حممد الذكية، ابلتعاون مع احتاد اجلامعات اجامعة  

ل  • واحلضور  تدريبية  املشاركة  )دورة  والىت النشر العلمي الدوليبعنوان:"  (  on lineافرتاضية   "
 ، جبامعة الوصل بديب.  م2020يونيو  27م والسبت 2020يونيو20عقدت يوم السبت  
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م 2020مارس   18- 8" يف الفرتة من    التعليم عن بعدلدورة تدريبية بعنوان:"    املشاركة واحلضور  •
 من جامعة الوصل بديب. 

بعنوان:"     • تدريبية  لدورة  واحلضور  إدارة القاعة الصفية االفرتاضية واالختبارات املشاركة 

 من جامعة الوصل بديب.   ( on lineم ) 2021  يوليو1يونيو إل28" يف الفرتة من   اإللكرتونية

 التقدير:الشكر  و شهاداتاجلوائز العلمية و :ًاسابع

 ( رخثقافة االختالف وقبول األ ، يف مسابقة )املصري  جائزة اجمللس األعلى للثقافة حاصل على   •
  ( بعنوان:  إنصاف اخلصم وأثره يف نشر ثقافة االختالف وقبول وذلك من خالل حبث 

 . م(2016( ) يونيو    اآلخر
( بشرطة إيفــــادمن اإلدارة العامة للموارد البشرية.. إدارة البعثات واالستقطاب )شهادة شكر وتقدير   •

( وذلك   كورونا وكوكب األرضديب، وذلك للمشاكرة يف فعاليات جلسة نقاشية بعنوان )  
والىت نظمها جملس شرطة ديب لطلبة الكليات (  live Tipsضمن اجللسات املرئية من مبادرة )

 ابلتعاون مع اإلدارة العامة للموارد البشرية.واجلامعات،  
رئيس جامعة سوهاج للمشاركة يف األنشطة   :التقدير من السيد أ.دالشكر  من شهادات    عددحاصل   •

الىت تنظمها اإلدارة املركزية لرعاية الشباب و الكرمي، واحلديث النبوي    آن الثقافية وحتكيم مسابقات القر 
 ابجلامعة. 

جبامعة  • والتمريض  والصيدلة  اآلداب  عمداء كليات  السادة  من  التقدير  الشكر  شهادات  من  عدد 
 نشطة الثقافية الىت تنظمها هذه الكليات. سوهاج وذلك  للمشاركة يف األ

 بيانات التواصل:  ثامناً : 

• majid.com-emad.yehya@al 

• dremadhamdi2@gmail.com 

  linked inرابط موقع  •

•  profile/-https://www.linkedin.com/public 

  002 01095735859واتس آب هاتف  •

 00971505909857هاتف جوال  •

mailto:dremadhamdi2@gmail.com
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