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 الدكتوراه .1 

مكة المكرمة  – جامعة أم القرى   اسم الجامعة المانحة: 

 الدولة: المملكة العربية السعودية

7199 تاريخ الحصول على  

 الدرجة:

 التخصص الرئيسي: الشريعة الإسلامية 

 التخصص الفرعي: الفقه المقارن وأصوله 

  العنوان: التقرير شرح أصول البزدوي دراسة وتحقيق

 الماجستير .2 

مكة المكرمة  – جامعة أم القرى  
الجامعة المانحة: اسم  

 الدولة: المملكة العربية السعودية

1992 
تاريخ الحصول على 

 الدرجة:

الإسلامية  ةالشريع  التخصص الرئيسي: 

 التخصص الفرعي: الفقه المقارن وأصوله 

 العنوان: آثار الإجماع والتطبيقات عليها 

 البكالوريوس .3 
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 الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
الجامعة المانحة:اسم   

 الدولة: المملكة العربية السعودية

تاريخ الحصول على  1986

 الدرجة:

 شريعة سبكالوريو
 التخصص:

 

 

 

 الخبرة المهنية

 الدولة اسم المؤسسة المسمى الوظيفي إلى )السنة( من )السنة(

م9819 1997  السعودية  جامعة أم القرى  أستاذ غير متفرغ 

م9819 م2001  غير متفرغ أستاذ   
كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 دبي
 الامارات

م2002 م0820   أستاذ مساعد  
جامعة عجمان كلية التربية قسم 

 الدراسات الإسلامية والعربية 
 الامارات

م9200 م5201  مشاركأستاذ   جامعة عجمان  –كلية القانون    الامارات 

5201 2018 وإلى   عجمان جامعة –كلية القانون   أستاذ   الإمارات 

8201 الآن  وإلى     أستاذ 
العلوم جامعة  –كلية القانون 

 والتقنية
 الإمارات

 

 

التدريسيةالخبرة   

بكالوريوس/  اسم المساق

 دراسات عليا

بكالوريوس /  اسم المساق

 دراسات عليا

الثقافة القانونية   بكالوريوس أصول الفقه   بكالوريوس 

فقه المعاملات المالية   بكالوريوس فقه الأحوال الشخصية   بكالوريوس 

مقاصد الشريعة   بكالوريوس تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره   بكالوريوس 

القواعد الفقهية   بكالوريوس فقه المواريث والوصايا والوقف   بكالوريوس 

قضايا فقهية معاصرة   بكالوريوس النظام الجزائي الإسلامي   بكالوريوس 

العلميمناهج البحث  أحاديث الأحكام   بكالوريوس   بكالوريوس 

 بكالوريوس تفسير آيات الأحكام  بكالوريوس مناهج البحث في القانون 

 المدخل لدراسة القانون 
    بكالوريوس

                           السيرة النبوية         

  بكالوريوس
 

 بكالوريوس  قانون حماية البيئة  بكالوريوس الثقافة الإسلامية 

 بكالوريوس  قانون حماية البيئة  بكالوريوس حقوق الإنسان 
 

 المنشورات
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 الكتب .1
  2001-2000نشر سنة  –بالاشتراك  –دليل الخطيب . 

  2002-2001نشر سنة  –بالاشتراك  –التأصيل الحضاري . 

  2002أحكام الإجماع والتطبيقات عليها، نشر سنة . 

  2002دروس أصول الفقه المكية، لأحمد جابر جبران، مراجعة وتعليق . 

 دار الريان  –.بيروت  2004نشر -مصطلحات علم أصول الفقه 

 م .2008 تدراسات فقهية أصولية في أربعين حديثا من أحاديث الأحكام. نشر بيرو 

 2013الريان. بيروت.  دار ةأحكام الميراث والوصايا في الفقه الإسلامي والقانون. نشر مؤسس  . 

  دار الآفاق. الإمارات.  – 2018المواريث والوصايا والوقف في الإسلامي والقانون.  الوجيز في 

  دبي –دار دار النهضة العلمية  – 2019 –الميسر في في فقه المواريث والوصايا والوقف . 
  دبي .  –دار النهضة العلمية  – 2020الميسر في أصول الفقه الإسلامي 

  

 فصول في كتب .2

 أبحاث منشورة في مجلات علمية .3
  مجلة 2003حجية سد الذرائع عند علماء أصول الفقه وأثرها في اختلاف الفقهاء، بحث نشر في ،

 .كلية العارف الجامعة

  2005دراسة وتحقيق، مجلة كلية الشريعة بالأزهر  للغزالي. القولين.تحقيق 

  الإسلامي وملامحه، بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والقانون، الأزهر ضوابط التجديد في الفقه

2005 . 

  فرض الكفاية وأثر تفعيله في نهضة الأمة ، بحث منشور في مجلة كلية أصول الدين بالأزهر

2005 -2006 

   بحث منشور في مجلة كلية الشريعة بالأزهر.  الاسلامي.الاستصحاب وأثره في مرونة الفقه

2006- 2007 . 

  م 2008بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والقانون بالأزهر  الواقع.اختلاف الفتوى وأثره في 

  معية الحقوقيين بدولة الامارات جفي الفقه الإسلامي) نشر في مجلة حكم ولاية المرأة القضاء

 العربية المتحدة (

 نشر بمجلة  العمدة.لعدة شرح المنهج الأصولي والاستدلالي عند بهاء الدين المقدسي في كتابه ا(

   (  2012 الكويت.جامعة  الإسلامية.كلية الشريعة والدراسات 

  نشر في مجلة كلية الشريعة  محله.تحقيق المناط الخاص وأثره في تنزيل الحكم الشرعي على(

 . ( 2012جامعة الأزهر –والقانون 

 نشر  الحاضر.قتصادية في العصر تفعيل المقصد الشرعي في حفظ المال وأثره في التنمية الا (

  جامعة أسيوط ( –في مجلة كلية الآداب 

  الأزهر. مجلة كليةجامعة  الفقهاء.القرينة الصارفة للأمر عن مدلوله الحقيقي وأثرها في اختلاف 

  .2014 والقانون.الشريعة 

  ة الدراسات مجلة كلي والإمامة.تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم بين التبليغ والقضاء

 . 2014 الأزهر.جامعة  –الاسلامية والعربية 

  2016 المصرية.مجلة دار الإفتاء  وآثار.الاجتهاد بين الخطأ والصواب مرتكزات.  

  الخرطوم  –مؤتمر الوقف وتحديات المستقبل  –وقف النقود وأثره في التكافل الاجتماعي– 

2017 . 

  حق المؤلف في الاسم التجاري والعلامة التجارية في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي والآثار

  .2018 –مجلة كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر  عليه.المترتبة 

  جامعة القرآن  –مقدار إرث المرأة مقارنا بإرث الرجل في الفقه الاسلامي ، مجلة كلية الشريعة

  - العدد السابع – 2019–علوم الاسلامية الكريم وال

   2020 –مجلة بحوث لندن  –رؤية مقاصدية  -مصارف الزكاة المعاصرة  
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 مجلة  –دراسة فقهية قانونية مقارنة  –’ اشتراط وجود الولي في عقد الزواج وأثره على رضا المرأ

 .  2020 –أكاديمية شرطة دبي 

 مجلة أكاديمية شرطة دبي  –للتشريح لأغراض تعليمية  الضوابط القانونية والشرعية والطبية– 

2021  . 

   مجلة   قيد النشر   2021التكييف الفقهي والقانوني للحساب الجاري في المصارف الإسلامية

  كلية دار العلوم . 

  

  

  

 أبحاث منشورة في مؤتمرات .4

  م 2001مؤتمر مقتضيات الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر بجامعة الشارقة 

  2002دورة المصارف الإسلامية في التنمية والاستثمار جامعة الشارقة  

  م  2004مؤتمر ظاهرة الطلاق بجامعة الشارقة 

  2008 -2007 -2006التظاهرات البحثية في جامعة عجمان . 

  2010مؤتمر أثر التعليم الشرعي في التنمية بجامعة حلب   

  2012 –جامعة الشارقة  –مؤتمر قانون المعاملات المدنية بين الأصالة والمعاصرة  

  2017جامعة القرآن والعلوم الاسلامية   –الخرطوم  –مؤتمر الوقف وتحديات المستقبل 

  2018 -البحرين  المستدامة .مؤتمر الدور الحضاري للزكاة وأثرها في التنمية 

  عبر المنصة الإلكترونية   2020والآقار المترتبة عليها ، مكتب بحوث لندن  19مؤتمر تداعيات كوفيد 

  مؤتمر الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق تقيمه جامعة ذي قار بالعراق ومركز

 2021سبتمر  19 -18يومي  عقد  مكتب لندن 

2021عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر اتحاد األكاديمن العرب وترأس إحدى جلسات المؤتمر  عبر المنصة ، سبتمبر   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 الأنشطة المهنية والأكاديمية

. التدريب المهني1  

 . الإشراف على طلبة التدريب العملي في المحاكم 

  . الإشراف على طلبة البكالوريوس في إعداد البحوث 

  داخل الدولة وخارجها ومراجعة الخطط الدراسية  تقييم بعض البرامج الأكاديمية. 

  

 الأنشطة الأكاديمية :        -2

  عضو لجنة الجداول في الجامعة 

  مسؤول لجنة الجداول في الكلية 

  عضو لجنة استقبال الطلبة 

  عضو لجنة الترقيات 

 عضو لجنة البحوث والدراسات والمناهج 

  عضو لجنة إعداد ملف الدرسات العليا الماجستير في القانون 

  عضو في لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  داخل الدولة وخارجها 
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. ورش العمل3  

  . ورشة عمل ) التعليم الإلكتروني ( جامعة عجمان 

 في التعليم ( جامعة عجمان .  اورشة عمل ) استخدام التكنولوجي 

  . ورشة عمل ) صياغة الأهداف والمخرجات للمساق ( جامعة عجمان 

  2020مركز التطوير بدبي   –ورشة عمل حول تقنية التعليم عن بعد  

  2021تقنيات ميكروسفت تيم في التعليم عن بعد جامعة العلوم والتقنية 

  2021جميع ورش العمل في الجامعة الفصل الثاني  

  

  

. الإشراف على أطروحات الماجستير4  

  كلية القانون نوقشت  –زواج المّسيار في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي. جامعة عجمان

2014 

  كلية القانون –حكم تثيبت الجنس في الفقه والقانون دراسة مقارنة. جامعة عجمان-   

  

  

  

  

  

  

. الإشراف على أطروحات الدكتوراه4  

 
 

 عضوية الدوريات والمجلات العلمية
 

 . داخل الدولة وخارجها  عضو محكم في مجلات علمية متخصصة في الشريعة والقانون  -

 عضو محكم لإجازة أطروحات الماجستير والدكتوراه لتقرير صلاحيتها للمناقشة داخل الدولة وخارجها .  -

 عضو محكم ومستشار لمجلة بحوث في مكتب لندن للبحوث والاستشارات  -
 

 الجوائز
 

  

 


