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اوين ـوعنوالتدريسية  واالستشاريةالوظيفية بيان بالحالة الشخصية والعممية واألكاديمية والخبرات 

  مناقشتها فيأشرف عميها وشارك  التيوالرسائل  ؤلفاتـوالماألبحاث 
 الشافعيسـالم  الهاديالدكتـور / جـابر عبد األستاذ لمسيد 

 اإلسكندرية ةق جامعبكمية الحقو الشريعة اإلسالميةورئيس قسم  أستاذ
 الدراسات العميا والبحوثكيل الكمية لشئون و و 

 م2012والحاصل عمى جائزة الدولة التشجيعية لعام 

 الشخصية:البيانات  أوال:

  م. 2851/  6/  12 الميالد:تاريخ  ـ

 العربية.ميت غمر ـ الدقهمية ـ جمهورية مصر  الميالد:محل  ـ

 سـيديتقسـيم المحافظـة ـ سـموحة ـ ـ  فهمـ شـارع المشـير محمـد عمـ   عمـارة الؤااديـة ـ اإلقامـة:محـل  ـ
 العربية.اإلسكندرية ـ جمهورية مصر جابر ـ 

 15176122171722 القوم :الرقم ـ 

  72776266374 ـ  72228543242محمول  التميؤون الخاص: ـ

 3177676/72ـ  3166273/72منزل تميؤون ال ـ

                                           gaberelshafey@hotmail.comاإللكترون البريد  ـ
    Email gaberelshafey@yahoo.com           

ـ  3761872/72ـ  3754512/72ـ  3735525/72 ـ 3762768/72 العمــل:تميؤــون  ـــ
 3745823/72  ـ 3721115/72ـ  3752853/72

 3745823/72ـ  3765522/72 ـ 3762768/72 العمل:فاكس  ـ

ـ  الشـاطب كميـة الحقــو ـ جامعـة اإلسـكندرية ـ شـارع مصـطؤ  مشـرفة ـ سـوتير ـ  العمـل:عنـوان  ــ
 العربية.األزاريطة ـ اإلسكندرية ـ جمهورية مصر 
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 :العمميةو  األكاديمية اإلجازات يا:ثان

 حاصل عم  ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشـر  مـن كميـة الشـريعة والقـانونـ 
 م. 2875بالقاهرة جامعة األزهر عام 

 

الؤقه المقارن من كمية الشريعة والقانون بالقاهرة  ف صل عم  السنتين التمهيديتين لمدراسات العميا اح ـ
 م. 2878و  2877 عام جامعة األزهر 

ــ  الؤقــه المقــارن بتقــدير ممتــاز مــن كميــة الشــريعة والقــانون بالقــاهرة فــ حاصــل عمــ  درجــة الماجســتير  ـ
 م. 2882/  4/  14 ف جامعة األزهر 

ــ الؤقــه المقــارن مــن كميــة الشــريعة والقــانون بالقــاهرة جامعــة األزهــر  فــ حاصــل عمــ  درجــة الــدكتورا   ـ
 م. 2888/ 1/2 ف بتقدير مرتبة الشر  األول  مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى 

 2883مـارس عـام  فـ التربيـة جامعـة اإلسـكندرية من كمية  الجامع حاصل عم  دورة إعداد المعمم  ـ
 م.

 المشـــكالت ل ـوبرنـــام  اتخـــاا القـــرار وحـــ التـــدريس  فـــ حاصـــل عمـــ  برنـــام  اســـتخدام التكنولوجيـــا  ــــ
وبرنــام  مهــارات   بحثــ وبرنــام  إعــداد مشــروع  دوليــا وبرنــام  إعــداد كتابــة البحــوث العمميــة ونشــرها 

 م.1776عضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية سنة   من مركز تنمية قدرات أالعرض الؤعال

 واالعتمـاد ضـمان جـودة التعمـيم مجال  ف وتنمية المهارات  االستراتيج حاصل عم  دورة التخطيط  ـ
مـــن الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة  واالعتمـــاد ودورة التعريـــ  بالهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعمـــيم 

 م.1777سنة  واالعتماد التعميم 

أخالقيـــات وبرنـــام   العمميـــة تنظـــيم المـــاتمرات وبرنـــام   المعتمـــدة الســـاعات حاصـــل عمـــ  برنـــام   ــــ
أداب وســــموكيات مهنــــة عضــــو هيئــــة برنــــام  و  واالجتماعــــات إدارة الوقــــت   وبرنــــام  العممــــ البحــــث 
 م.1722من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية سنة  التدريس 

والبحوث بكميـات جامعـة  الساعات المعتمدة لمسادة وكالء شئون الدراسات العميابرنام  حاصل عم   ـ
 م.1725من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية سنة   اإلسكندرية

 واالستشارية:الخبرة الوظيفية  ثالثا:

وحت   م 2/2/2877هر اعتبارا مـن درجة معيد بكمية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة األز  ف عين  ـ
 م.22/4/2881
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درجـة معيـد بقسـم الشـريعة اإلسـالمية اعتبـارا  ف تم نقمه إل  كمية الحقـو جامعة اإلسكندرية لمتعيين  ـ
 م. 2/5/2881من 

درية اعتبـارا مـن درجة مدرس مساعد بقسم الشـريعة اإلسـالمية بكميـة الحقــو جامعـة اإلسـكن ف عين  ـ
 .م17/7/2882

ـــ ـــارا مـــن  فـــ عـــين  ـ ــــو جامعـــة اإلســـكندرية اعتب ـــة الحق درجـــة مـــدرس بقســـم الشـــريعة اإلســـالمية بكمي
 م16/3/2888

اعتبـارا مـن بقسـم الشـريعة اإلسـالمية بكميـة الحقــو جامعـة اإلسـكندرية  أسـتاا مسـاعددرجـة  ف عين  ـ
 .م18/4/1776

اعتبــــارا مــــن اإلســــكندرية بقســــم الشــــريعة اإلســــالمية بكميــــة الحقـــــو جامعــــة أســــتاا درجــــة  فــــ عــــين  ـــــ
 م.27/6/1722

اعتبـــارا مـــن عـــين قائمـــا برعمـــال رئاســـة قســـم الشـــريعة اإلســـالمية بكميـــة الحقــــو جامعـــة اإلســـكندرية ــــ 
 .م27/6/1722م وحت  8/8/1777

ــ  م 27/6/1722اعتبــارا مــن قســم الشــريعة اإلســالمية بكميــة الحقـــو جامعــة اإلســكندرية  سيرئــعــين ـ
 اآلن.وحت  

ــ  1776اعتبــارا مــن العــام التطــوير وضــمان الجــودة بكميــة الحقـــو جامعــة اإلســكندرية عضــو وحــدة  ـ
 اآلن.وحت  

 عام  الخبرة اويدمنهور كمستشار من  عضو المجمس األعم  إلدارة مركز التعميم المؤتوح بجامعةــ 
 .م1722و 1721

ـــ اعتبـــارا مـــن اإلســـكندرية  المؤتـــوح بكميـــة الحقــــو جامعـــة القـــانون مـــديرا تنؤيـــايا لوحـــدة التعمـــيم عـــين  ـ
 م.5/1722/ 27م وحت  25/22/1777

عين مديرا تنؤيـايا لمركـز االسـكندرية لمتحكـيم والخـدمات القانونيـة واالقتصـادية بكميـة الحقــو جامعـة ـ 
 م.1724/  1/  8وحت  م 2/6/1722اإلسكندرية اعتبارا من 

 1/  27ـ جامعة اإلسكندرية اعتبارا من عين وكيال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية الحقو  ـ
 22/22/1725م وحت  1724/ 

 22/  23عين وكيال لشئون الدراسات العميا والبحوث بكميـة الحقــو جامعـة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن  ـ
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 م1725/ 

 27تجديد تعينه وكيال لشئون الدراسات العميا والبحوث بكمية الحقـو جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن  ـ
 م1727/  1/ 

 بتدريسها:قام  التيوالمقررات التدريسية والعممية الخبرات  :رابعا

الؤقـه اإلسـالم  لمؤرقـة األولـ   ف والنظريات العامة  اإلسالم قام بتدريس مادة المدخل لدراسة الؤقه  ـ
 م.1726 :2888من العام  أعوام الحقـو جامعة اإلسكندرية وجامعة بيروت العـربية عدة  بكميت 

ــ الحقـــو  بكميتــ لمؤرقــة الثانيــة  أوالد(ـ طــالـ ـ حقـــو  )زواجقــام بتــدريس مــادة الشــريعة اإلســالمية  ـ
 م.1726 :2888من العام  أعوام جامعة اإلسكندرية وجامعة بيروت العربية عدة 

معة الحقـو جا بكميت لمؤرقة الثالثة  الوق (ـ الوصية ـ  )الميراثقام بتدريس مادة الشريعة اإلسالمية  ـ
 .1726 :2888من العام  أعوام اإلسكندرية وجامعة بيروت العربية عدة 

الحقــــو جامعـــة اإلســـكندرية وجامعـــة بيـــروت  بكميتـــ قـــام بتـــدريس مـــادة أصـــول الؤقـــه لمؤرقـــة الرابعـــة  ــــ
 م.1726 :2888  من العام العربية عدة أعوام

ـــ ودبمـــوم  اإلســـالم ية ودبمـــوم الؤقـــه قـــام بالتـــدريس لطـــالب الدراســـات العميـــا بـــدبموم الشـــريعة اإلســـالم ـ
بكميــة الحقـــو ودبمــوم القــانون العــام ودبمــوم القــانون الخــاص ودبمــوم العمــوم الجنائيــة السياســة الشــرعية 

 م.1726 :2888من العام جامعة اإلسكندرية عدة أعوام 

كندرية عــدة بمعهــد إعــداد الــدعاة التــابع لــوزارة األوقــا  باإلســ اإلســالم انتــدب لتــدريس مــادة الؤقــه  ـــ
 أعوام.

قـوانين  ف نظمتها رابطة المرأة العربية باإلسكندرية عن حقـو المرأة  الت بعض الندوات  ف حاضر  ـ
 الشخصية.األحوال 

م وحتـ  2/8/1771الؤتـرة مـن  فـ معار إل  كمية الحقــو جامعـة بيـروت العربيـة لمـدة أربعـة أعـوام  ـ
 .م2/8/1775

 فـ ة الجامعـات اإلسـالمية بشـرن تطـوير تـدريس الشـريعة اإلسـالمية المـاتمر السـابع لرابطـ ف شارك  ـ
 .م1773إبريل سنة  11 :28الؤترة من  ف المنعقد ببيروت و كميات الحقـو 

كميـة  فـ والمنعقـد "  العربـ لبنـان والعـالم  ف  )الضمان(مجال الترمين  ف " الجديد  ماتمر ف شارك  ـ
 .لبنانبيروت ـ م 1775سنة ( إبريلنيسان ) 15 :13ن الؤترة م ف  الحقـو جامعة بيروت العربية
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نظمته الوحدة المركزية  الايماتمر شراكة القطاع العام والخاص  ف شارك ومّثل جامعة اإلسكندرية  ـ
ـــة المصـــرية  مـــايو ســـنة  26 :22الؤتـــرة مـــن  فـــ لشـــراكة القطـــاع العـــام والخـــاص التابعـــة لـــوزارة المالي

 م.1776

نظمهــا مركـز دراسـات مقاصــد  والتـ العمـوم القانونيـة  فــ لشـريعة اإلسـالمية دورة مقاصــد ا فـ شـارك  ــ
ـــراث  ـــان لمت ـــابع لماسســـة الؤرق ـــدن الت بالتعـــاون مـــع مركـــز الدراســـات  اإلســـالم الشـــريعة اإلســـالمية بمن

 م.1727الدورة الرابعة  اإلسكندرية.والبحوث القانونية واالقتصادية بكمية الحقـو جامعة 

ــ نظمهــا مركــز دراســات  والتــ صــد الشــريعة اإلســالمية عنــد الطــاهر بــن عاشــور دورة مقا فــ شــارك  ـ
بالتعاون مع مركز الدراسات  اإلسالم مقاصد الشريعة اإلسالمية بمندن التابع لماسسة الؤرقان لمتراث 

 م.1722الدورة الخامسة  اإلسكندرية.والبحوث القانونية واالقتصادية بكمية الحقـو جامعة 

نظمهـــا مركـــز دراســـات  والتـــ المـــااهب اإلســـالمية  فـــ مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية  دورة فـــ شـــارك  ــــ
بالتعاون مع مركز الدراسات  اإلسالم مقاصد الشريعة اإلسالمية بمندن التابع لماسسة الؤرقان لمتراث 

 م.1721الدورة السادسة  اإلسكندرية.والبحوث القانونية واالقتصادية بكمية الحقـو جامعة 

الؤتـرة مـن  فـ  )عمـان(المنعقـد بـاألردن  العربـ العـالم  فـ  القـانون مـاتمر إصـالح التعمـيم  ف شارك  ـ
 م. 1721نوفمبر سنة  28 :27

واألنظمـة القانونيـة الغربيـة "  اإلسـالم االقتصـاد  فـ ماتمر " تالق  الشـر والغـرب رايـة  ف شارك  ـ
 م. 1722فبراير سنة  4 :3الؤترة من  ف  )إيطاليا(المنعقد بتورينو 

نظمهــا مركــز دراســات مقاصــد  والتــ دورة مقاصــد الشــريعة اإلســالمية واالتؤاقيــات الدوليــة  فــ شــارك  ـــ
ـــراث  ـــان لمت ـــابع لماسســـة الؤرق ـــدن الت بالتعـــاون مـــع مركـــز الدراســـات  اإلســـالم الشـــريعة اإلســـالمية بمن

 م.1722ابعة الدورة الس اإلسكندرية.والبحوث القانونية واالقتصادية بكمية الحقـو جامعة 

المـااهب الؤقهيـة والتجـارب  فـ ماتمر " تطور العموم الؤقهية ـ فقه راية العالم والعيش فيه شارك ف   ـ
الؤتـرة مـن  فـ بمسـقط نظمه وزارة األوقا  والشئون الدينية بسمطنة عمان ـ والمنعقد  والاي المعاصرة "

 .م 1722إبريل سنة  8 :5

 والــاي "والمصــال   اإلنســان المشــترك  اإلســالم :الؤقــه ؤقهيــة ـ مــاتمر " تطــور العمــوم الشــارك فــ   ـــ
إبريـل سـنة  8 :5الؤتـرة مـن  فـ بمسـقط نظمه وزارة األوقا  والشئون الدينية بسـمطنة عمـان ـ والمنعقـد 

 .م 1723

 م1723مايو ويونيه سنة  شهرياستاا زائر إل  جامعة نوروز بكوردستان العراـ خالل  ـ
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نظمـه  والـاي " والؤقهـ  الـدين مناه  التجديـد  العصر:فقه ور العموم الؤقهية ـ ماتمر " تطشارك ف   ـ
 1724إبريل سـنة  7 :4الؤترة من  ف بمسقط وزارة األوقا  والشئون الدينية بسمطنة عمان ـ والمنعقد 

 .م

 البالد ف ار باألشخاص توافـ وتكامل المنظومة التشريعية لمكافحة جرائم االتج ماتمر ف شارك  ـ
 م1724نوفمبر سنة  28 :26الؤترة من  ف  ـ اإلمارات العربية المتحدة بدب والمنعقد العربية ـ 

 البحثية:االهتمامات  خامسا:
 الؤقه المقارن ـ السياسة الشرعية ـ االقتصاد اإلسالم  ـ األحوال الشخصيةـ 

 المنشورة:والمؤلفات  األبحاث :سادسا

ــ 1 ــ ماجســتير( )رســالةية والشــرعية التشــريع تينمــن الــوجه ادخــاريشــهادات االســتثمار كوعــاء  ـ ســنة  ـ
 م.2882

ســـنة  ـدكتـــورا (  )رســـالة دراســـة مقارنـــةــــ  الوضـــع والقـــانون  اإلســـالم الؤقـــه  فـــ مجمـــس العقـــد  ــــ 2
 م.2888

 ـالناشـر دار الجامعـة الجديـدة ـ اإلسـكندرية  والقضـاء والقـانون  اإلسـالم الؤقـه  ف أحكام الميراث  ـ 3
 .م1772سنة

الحقوقيـة ـ  الحمبـ منشـورات الناشـر  المعاصـرة النشـرة ـ التطـور ـ  اإلسـالم .المدخل لدراسـة الؤقـه  ـ 4
 م.1771سنة  ـ بيروت

ـ دراســة لقــوانين األحــوال والقــانون والقضــاء  اإلســالم الؤقــه  فــ الخاصــة بــالزواج  أحكــام األســرة ـــ 5
 م.1772سنة  ـالحقوقية ـ بيروت  الحمب الناشر منشورات  ولبنان مصر  ف الشخصية 

الناشر دار الجامعة  الشخصية بين الرفض والقبول وأثر الك عم  قوانين األحوال  الؤقه التمؤيـ  ـ 6
 م.1773سنة  ـالجديدة ـ اإلسكندرية 

الـوطن  فـ  التشـريع إلصـالح ظل اتجاهات العولمة ـ دعـوة ل ف ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية  ـ 7
البحـث الحاصـل عمـ  جـائزة الدولـة  م 1774سـنة  ـناشر دار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية ال العرب  

 م.1721التشجيعية لعام 

ــ 8 التــرمين طبقــا لمتــرمين رايــة فقهيــة وتطبيقيــة ومســتقبمية ـ دعــوة لمعمــل بنظــام  اإلســالم البــديل  ـ
 م.1775سنة  ـسكندرية الناشر دار الجامعة الجديدة ـ اإل المدنية لمشروع قانون المعامالت 
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الناشـر  تبيـيض تنزيل ـ فتطبيـ ـ ثم  إسالم .من منظور  اإلنسان  الدول ترصيل مبادئ القانون  ـ 9
 م.1776سنة  ـدار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية 

مركز دراسـات مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية التـابع  عاشور حكام األسرة عند الطاهر بن أمقاصد  ـ 10
 م.1777سنة ـ بمندن  اإلسالم ؤرقان لمتراث لماسسة ال

مركز دراسـات مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية التـابع لماسسـة الؤرقـان  الحنؤية مقاصد الشريعة عند ـ  11
 م.1778سنة ـ بمندن  اإلسالم لمتراث 

دار الجامعــة  قانونيــة نظــام الميــراث ـ دراســة مقاصــدية فقهيــة  فــ مقاصــد الشــريعة اإلســالمية  ـــ 12
 م.1727سنة جديدة ـ اإلسكندرية ال

دار الجامعـة الجديـدة ـ  حظـر  تقييـد المبـاح ـ مـن حيـث اإللـزام بـه أو  ف مدى سمطة ول  األمر  ـ 13
 م.1722سنة  اإلسكندرية

دار ــ  دراسـة ترصـيمية مقاصـديةــ  إسـالم لحقـو اإلنسـان مـن منظـور  العالم ترصيل اإلعالن  ـ 14
 م.1721 سنةية الجامعة الجديدة ـ اإلسكندر 

رايـة لمتعــايش ـ  فـ  اإلســالم والتجـارب المعاصـرة ألحكـام األسـرة التشـريع المواطنـة والخطـاب  ــ 15
 م.1722سنة  دار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية ـ المشترك بشرن مسائل األحوال الشخصية

تطور العمـوم الؤقهيـة  ماتمر " مقدم إل  بحث والتشريعات بين الماتمرات  اإلسالم تقنين الؤقه  ـ 16
تنظمه وزارة األوقا  والشـئون الدينيـة بسـمطنة  والاي "والمصال   اإلنسان المشترك  اإلسالم :الؤقه ـ 

 .م 1723إبريل سنة  8 :5الؤترة من  ف بمسقط عمان ـ والمنعقد 

 العصـر:فقـه مـاتمر " تطـور العمـوم الؤقهيـة ـ بحـث مقـدم إلـ   العموميـة نظـام الحسـبة والـدعوى  ـ 17
تنظمه وزارة األوقا  والشـئون الدينيـة بسـمطنة عمـان ـ والمنعقـد  والاي " والؤقه  الدين مناه  التجديد 

 .م 1724إبريل سنة  7 :4الؤترة من  ف بمسقط 

توافـ  ماتمر إل بحث مقدم   النؤسوالمشكالت المتعمقة بالوالية عم   العن  ضد المرأةـ  18
ـ  بدب والمنعقد البالد العربية ـ  ف ار باألشخاص لمكافحة جرائم االتجوتكامل المنظومة التشريعية 

 .م1724نوفمبر سنة  28 :26الؤترة من  ف  اإلمارات العربية المتحدة

 ونوقشت:تم اإلشراف عميها  التيالرسائل بعض  :سابعا

 الجزائـريألسـرة موضـوع " التعـديالت الجديـدة لقـانون ا فـ  شـام  الرسالة المقدمة من السـيد / أحمـد  ـ
 اإلسـكندرية الحــقـو مـن كميـة الحقــو جامعـة  فـ دراسة فقهية ونقدية مقارنة " لنيل درجـة الماجسـتير 
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 م.1778/  7/  8 ف نوقشت 

 الظـاهريع بين ابن حـزم موضوع " فقه البيو  ف  حسن الرسالة المقدمة من السيد / وائل حسن عم   ـ
/  27 فـ نوقشـت  اإلسـكندرية حـقـو من كميـة الحقــو جامعـة ال ف " لنيل درجة الماجستير والشافعية

 م.1778/  27

ـــد الرســـالة المقدمـــة مـــن الســـيد / حســـام  ــــ موضـــوع " ســـريان أحكـــام الشـــريعة  فـــ  الـــرحمن الســـيد عب
 اإلسـكندرية الحـقـو من كمية الحقــو جامعـة  ف اإلسالمية من حيث المكان " لنيل درجة الماجستير 

 م.1727/  5/ 27 ف نوقشت 

موضوع " دراسة وتحقيـ من مخطوط  ف  عصر الرسالة المقدمة من السيدة / إيمان محمد فت  اهلل  ـ
هــ  2787المتوف  سنة  الحنؤ  الحمويكش  الرمز عن خبايا الكنز لمعالمة السيد / أحمد بن محمد 

مقارنـة " لنيـل درجـة من أول باب بيان أحكام التعميـ حت  نهاية باب بيان أحكام المعان دراسـة فقهيـة 
 األزهـر الؤقه المقارن من كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات باإلسكندرية جامعة  ف الماجستير 
 م.1727/  22/ 22 ف نوقشت 

موضـوع " عقـد االستصـناع " لنيـل درجـة  فـ  الحميـد عبـد  فـوزيالمقدمة مـن السـيدة / مـرو   الرسالة ـ
 م.1722 /12/2ف  نوقشت  اإلسكندرية ة الحقـو جامعة الحـقـو من كمي ف الماجستير 

 فـــ موضـــوع " مقاصــد الشـــريعة االســالمية  فــ  الســـمم  المقدمــة مـــن الســيد / ســـعد محمــد  الرســـالة ـــ
 4/  12نوقشـت فـ  اإلسـكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعـة  ف الوكالة " لنيل درجة الماجستير 

 م.1722/ 

 فـــ التحســـينية مقاصــد الموضـــوع "  فـــ  يــونس مرســـ  يوســ   جـــابرد / الرســاله المقدمـــة مــن الســـي ــــ
نوقشـت  اإلسـكندرية الحــقـو مـن كميـة الحقــو جامعـة  ف " لنيل درجة الماجستير  الشريعة االسالمية

 م.1722/ 3/  27 ف 

 عمــ مقاصــد أثــر الموضــوع "  فــ  غيضــان  صــال محمــد  عبــد الســالمالمقدمــة مــن الســيد /  الرســالة ـــ
نوقشــت  اإلســكندرية الحـــقـو مــن كميــة الحقـــو جامعــة  فــ " لنيــل درجــة الماجســتير  الشــرعية األحكــام

 م.1722/  7/  12ف 

التشـــكيل المعاصـــر لممجـــالس موضـــوع "  فـــ  يوســـ   فهمـــ  بدريـــةالرســـاله المقدمـــة مـــن الســـيد /  ــــ
مـن كميـة الحقــو الحــقـو  فـ " لنيل درجـة الماجسـتير  دراسة مقارنة اإلسالم المنظور  ف التشريعية 
 م.1722/  7/  13نوقشت ف  اإلسكندرية جامعة 
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نقـل األعضـاء مـن موضـوع "  فـ   اهللعبـد الـرحمن عبـد  عبد اهلل أشر الرساله المقدمة من السيد /  ـ
الحــقـو مـن كميـة الحقــو جامعـة  فـ   الـدكتورا" لنيل درجة  والقانونالشريعة  الموت  إل  األحياء بين

 م.1722/  7/  18 ف شت نوق اإلسكندرية 

ـــد  ســـيدالالرســـالة المقدمـــة مـــن الســـيد /  ــــ ـــة موضـــوع "  فـــ  الجـــواد محمـــد عب فـــ  ظـــل الجنـــين حماي
 فــ " لنيــل درجــة الماجســتير  المســتجدات المعاصــرة فــ  التمقــي  فــ  ضــوء أحكــام الشــريعة اإلســالمية

 م.1723/  7/  27 ف نوقشت  اإلسكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعة 

قـانون  فـ فكـرة االفتـراض موضـوع "  فـ  عطيـة رـز اهلل  فتحـ محمـد الرسـالة المقدمـة مـن السـيد /  ـ
الحـقـو من كمية الحقــو جامعـة  ف  الدكتوا " لنيل درجة دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية المرافعات 
 م.1724/  7 /11 ف نوقشت  اإلسكندرية 

تعـدد الزوجـات أمـام موضـوع "  فـ  الجبـورى محمـد يد صـال  منث  سـرهالرسالة المقدمة من السيد /  ـ
 ف نوقشت  اإلسكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعة  ف  الماجستير" لنيل درجة  المحاكم األوربية

 م.1725/  1 / 22

محقــو الحمايـة القانونيـة لموضـوع "  فـ  النمـر  سـالم سـميمسـالم محمـد الرسـالة المقدمـة مـن السـيد /  ـ
الحــــقـو مــــن كميـــة الحقــــو جامعــــة  فـــ  الــــدكتوا " لنيـــل درجـــة صـــادية دراســـة فمســـؤية مقاصــــدية االقت

 م.1726/  7 /7 ف نوقشت  اإلسكندرية 

ـــ نظـــام العؤـــو عـــن موضـــوع "  فـــ  طمعـــت مـــرزـو عبـــد العزيـــز ســـعد الرســـالة المقدمـــة مـــن الســـيد /  ـ
الحــقـو مـن كميـة الحقــو جامعـة  فـ  الدكتوا " لنيل درجة العقوبات ف  الؤقه اإلسالم  دراسة مقارنة 

 م.1726/  7 /27 ف نوقشت  اإلسكندرية 

 مناقشتها: فيتم االشتراك  التيالرسائل بعض  :ثامنا

فقـه  فـ موضـوع " حــ الترديـب  فـ  الـزوى الرسالة المقدمة من السيد / اسويسـ  صـال  يـونس بـدر  ـ
تمــت  كندرية اإلســكميــة الحقـــو جامعــة الحـــقـو مــن  فــ األحــوال الشخصــية " لنيــل درجــة الماجســتير 

  م.1777/ 4/  17 ف المناقشة 

ــ الرســالة المقدمــة مــن الســيدة / نســرين حســن عمــ  النجعــاوى فــ  موضــوع " األحكــام المترتبــة عمــ   ـ
الؤقـــه المقـــارن مـــن كميـــة الدراســـات اإلســـالمية والعربيـــة لمبنـــات  فـــ اإلشـــهاد " لنيـــل درجـــة الماجســـتير 

 م.1777/  5/  15 ف تمت المناقشة  ألزهر اباإلسكندرية جامعة 

ــ المعــامالت  فــ موضــوع " أثــر التقــابض  فــ الرســالة المقدمــة مــن الســيدة / وســام أحمــد الســيد محمــد  ـ
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الؤقـــه المقـــارن مـــن كميـــة الدراســـات اإلســـالمية والعربيـــة لمبنـــات  فـــ المعاصـــرة " لنيـــل درجـــة الـــدكتورا  
 م.1777/  7/  23 ف تمت المناقشة  األزهر باإلسكندرية جامعة 

المعـامالت  فـ فـ  موضـوع " حكـم التـرخير  العازم الرسالة المقدمة من السيدة / عيدة سي  مبارك  ـ
الؤقه المقارن من كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بالقاهرة جامعـة  ف " لنيل درجة الماجستير 

 م.1777/  27/  8 ف تمت المناقشة  األزهر 

لمقدمة من السيدة / وفاء أحمد محمـد سـيد أحمـد فـ  موضـوع " اثـار الطـالـ الماليـة " لنيـل الرسالة ا ـ
الؤقـه المقـارن مـن كميـة الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة لمبنـات باإلسـكندرية جامعـة  فـ درجة الماجسـتير 

 م.1777/  21/  25 ف تمت المناقشة  األزهر 

ــ  أحمــد مصــطؤ  فــ  موضــوع " أحكــام التــروي  عــن الرســالة المقدمــة مــن الســيدة / مرفــت مصــطؤ  ـ
الؤقــه المقــارن مــن كميــة الدراســات اإلســالمية  فــ " لنيــل درجــة الماجســتير  اإلســالم الؤقــه  فــ الــنؤس 

 .المناقشةتمت  األزهر ة جامعة والعربية لمبنات باإلسكندري

دراسـة ول الـدعوى شـروط قبـموضـوع "  فـ  العشـري سـناء محمـد أحمـد /  ةالرساله المقدمة من السيد ـ
الحــــقـو مـــن كميـــة الحقــــو  فـــ  الـــدكتوا " لنيـــل درجـــة  اإلســـالم والؤقـــه  الوضـــع القـــانون  فـــ مقارنـــة 
 م.1722/  27/  27 ف نوقشت  اإلسكندرية جامعة 

 فـ  األرحـام اويميـراث موضـوع "  فـ  السـتار عبد الرحمن محمـد عبـد الرسالة المقدمة من السيد /  ـ
الحـــقـو مــن كميــة  فــ " لنيــل درجــة الماجســتير دراســة فقهيــه قانونيــة مقارنــة  ضــوء مقاصــد الشــريعة ـ

 م.1722/ 22/  12 ف تمت المناقشة  كندرية اإلسالحقـو جامعة 

الؤقـــه  فـــ العقـــود  فـــ العدالـــة موضـــوع "  فـــ  المحضـــار عمـــ  حامـــد الرســـاله المقدمـــة مـــن الســـيد /  ــــ
نوقشت  اإلسكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعة  ف  الدكتوا " لنيل درجة دراسة مقارنة  اإلسالم 

 م.1724/  4/  23 ف 

تحقيــ منـاط األحكـام دراسـة موضـوع "  فـ  خميؤـة عـامر عثمـان سـعيد الرساله المقدمـة مـن السـيد /  ـ
الحــقـو مـن كميـة  فـ  الـدكتوا " لنيـل درجـة  الوضـع  الجنـائ والقـانون  اإلسـالم مقارنة أصول الؤقـه 

 م.1725/ 4/ 14 ف نوقشت  اإلسكندرية عة الحقـو جام

اإلسـالم  فـ أسـس الدولـة المدنيـة موضـوع "  ف  أحمد حسن سيد خميؤة الرساله المقدمة من السيد /  ـ
/  7/  23 فــــ نوقشــــت  اإلســــكندرية الحـــــقـو مــــن كميــــة الحقـــــو جامعــــة  فــــ  الــــدكتوا " لنيــــل درجــــة 

 م.1725
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ضوء  ف  عم  الحقـو اإلشهادموضوع "  ف  عوض محمد  هشام أنورالرساله المقدمة من السيد /  ـ
ـــة دراســـة  اإلســـالم الؤقـــه  ـــة فقهي ـــدكتوا " لنيـــل درجـــة مقارن ــــو جامعـــة  فـــ  ال الحــــقـو مـــن كميـــة الحق

 م.1725/  7/  11 ف نوقشت  اإلسكندرية 

ت الجريمـة إثبـا ف اإلقرار وأثر  موضوع "  ف  النوسان  عم  فااد عم  الرساله المقدمة من السيد /  ـ
الحــــقـو مــــن كميــــة الحقـــــو جامعــــة  فــــ  الــــدكتوا " لنيــــل درجــــة الشــــريعة والقــــانون دراســــة مقارنـــة  فـــ 

 م.1725/  7/  22 ف نوقشت  اإلسكندرية 

ــــ األبعــــاد موضــــوع "  فــــ  حويطــــة عبــــد الناصــــر حســــن إبــــراهيم أبــــو المقدمــــة مــــن الســــيد /  الرســــالة ـ
" لنيـــل درجـــة اإلســـالم دراســـة تحميميـــة ترصـــيمية مقارنـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية لسياســـة االنؤـــاـ فـــ  

 م.1726/  1/  25 ف نوقشت  اإلسكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعة  ف  الدكتوا 

ــ نــدب الخبــراء فــ  تحقيـــ موضــوع "  فــ  أحمــد محمــد الســعيد مــاجور المقدمــة مــن الســيد /  الرســالة ـ
" لنيـل لوقت ف  الدعوى دراسة ترصمية تحميمية مقارنـة الدعوى المدنية ما بين الحـ ف  الدفاع وقيمة ا

 م.1726/  22/  7 ف نوقشت  اإلسكندرية الحـقـو من كمية الحقـو جامعة  ف  الدكتوا درجة 

 

 


