السرية الذاتية
لألستاذ الدكتور /حممد خمتار مجعة
وزير األوقاف
رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
االسم  :حممد خمتار مجعة .
املولد  :من مواليد قرية صفط راشني  ،مركز ببا  ،حمافظة بين سويف  ،يف السادس عشر من فرباير
1966م .
أوال  :املؤهالت العلمية :
 التحق باألزهر الشريف ودرس فيه حتى خترج يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهرالشريف بالقاهرة بتقدير (جيد جدًا) مع مرتبة الشرف عام 1987م  ،وكان األول على دفعته .
 حصل على درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها بتقدير (ممتاز) عام 1991م . حصل على درجة الدكتوراه بتقدير (ممتاز) مبرتبة الشرف األوىل عام 1994م .ثانيا  :التدرج الوظيفي واملناصب اليت شغلها :
 بدأ حياته العملية معيدًا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر . ثم مدرسًا مساعدًا يف الكلية  ،ثم مدرسًا  ،ثم أستاذًا مساعدًا  ،ثم أستاذًا . ثم شغل منصب وكيل كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر (بنني)  ،ثم عميدًا للكلية نفسها ،وكان أول عميد منتخب للكلية يف تارخيها .
 عضو باملكتب الفين لفضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر لشئون الدعوة واإلعالم الديين . انتخب عضوًا مبجمع البحوث اإلسالمية عام 2014م . ثم عُيِّن وزيرًا لألوقاف يف حكومة كل من الدكتور /حازم الببالوي  ،واملهندس /إبراهيم حملباألوىل والثانية  ،واملهندس  /شريف إمساعيل  ،ثم يف حكومة الدكتور املهندس /مصطفى
مدبولي.
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 رئيس احتاد األوقاف العربية . عضو اجمللس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية لدول العامل اإلسالمي . رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية . عضو احتاد كتاب مصر . عضو احتاد الكتاب العرب . عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية . عضو جلان التحكيم لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين جبامعة األزهر  -ختصص األدب والنقد . مت اختياره كأفضل شخصية دينية يف مصر لعام 2014م يف استفتاء واسع أجراه موقع اليوم السابع . مت اختياره سفريًا للتسامح والسالم عام 2015م من منظمة التسامح والسالم بدولة الكويت. مت اختياره عضوًا باجمللس األعلى لرابطة العامل اإلسالمي عام 2019م .ثالثا  :أنشطته العلمية :

تعددت نشاطات األستاذ الدكتور /حممد خمتار مجعة العلمية  ،ومنها :

 شارك يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية والتدريبية داخل مصر وخارجها  ،وكان رئيسًاللكثري منها .
 أشرف على الكثري من الرسائل العلمية . ناقش العديد من الرسائل اجلامعية جبامعة األزهر الشريف وغريها من اجلامعات املصرية . كان مشرفًا على بعض اجملالت العلمية  ،وكان رئيسًا لتحرير بعضها  ،ورئيسًا جمللس إدارة البعضاآلخر .
 شارك يف وضع املناهج العلمية اجلامعية بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بني جامعة األزهربالقاهرة وكلية الشريعة بسلطنة عمان .
 أسهم بنصيب وافر يف اجملاالت اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية داخل مصر وخارجها . له مقاالت أسبوعية بالصحف املصرية الكربى . كما أن له العديد من األحاديث الدينية بالتلفزيون املصري وغريه  ،ويف مقدمتها الربنامج الديينالعريق (حديث الروح) .
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رابعا  :مؤلفاته :

له العديد من املؤلفات واألحباث  ،منها :
 -1الفهم املقاصدي للسنة النبوية .
 -2حتمية التجديد الفقهي.

 -3الكليات الست  ..رؤية عصرية .
 -4بناء الوعي .

 -5من أسرار البيان القرآني .

 -6فلسفة احلرب والسلم واحلكم .

 -7حنو جتديد الفكر الديين مقاالت يف الدين واحلياة .
 -8يف فضاء الثقافة .
 -9الدين والدولة .

 -10قضايا التجديد واملواجهة .
 -11على مائدة القرآن .

 -12يف رحاب فن املقال .

 -13حنو خطاب عقالني رشيد .
 -14مشروعية الدولة الوطنية .
 -15قيم دينية وإنسانية .
 -16غذاء العقل .

 -17تفكيك الفكر املتطرف .
 -18مساحة اإلسالم .

 -19التعايش السلمي لألديان وفقه العيش املشرتك .

 -20املعادل اللغوي  ..دراسة تطبيقية يف ضوء النص القرآني .

 -21داللة السياق وأثرها يف النص األدبي  ..دراسة تطبيقية يف ضوء القرآن الكريم .
 -22العدول بني القدماء واحملدثني  ..دراسة نقدية .

 -23جدلية احلضور والغياب بني القدماء واحملدثني  ..دراسة نقدية .
 -24الفكر النقدي يف املثل السائر يف ضوء النقد احلديث .
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 -25الفكر النقدي بني األصالة واملعاصرة  ..حنو نظرية عربية معاصرة يف النقد األدبي .
 -26حديث الصيام .

 -27فقه الدولة وفقه اجلماعة .

 -28هويتنا الواقية يف زمن العوملة .

 -29احلج والعمرة  ..مناسك وأسرار .
 -30فضل العمرة ودليل املعتمر .

 -31مفاهيم جيب أن تصحح يف فقه السرية والسنة .
 -32مهارات التواصل الدعوي يف السنة النبوية .
 -33حديث الروح .

 -34األدب مع سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
 -35الكمال واجلمال يف القرآن الكريم .
 -36داعش واإلخوان .
 -37بناة وهدامون .

 -38شعراء املوالي يف عصر بين أمية  :عرض ودراسة نقدية
 -39االعتذاريات يف الشعر العباسي  :عرض ودراسة نقدية .
 -40األدب العربي يف العصر اجلاهلي .

 -41األدب العربي يف عصر صدر اإلسالم .

 -42األدب العربي يف العصرين األموي والعباسي .
 -43األدب العربي يف األندلس .

 -44احلياة األدبية من العصر اجلاهلي حتى العصر العباسي  :عرض ودراسة .
 -45احلياة األدبية يف العصر احلديث .

 -46خمتارات من النصوص األدبية يف العصر احلديث .
 -47التمرد يف شعر اجلواهري .

 -48الشاعر العماني أبو مسلم الرواحي  :حياته وشعره .
 -49الشعر العماني يف املهجر األفريقي .

 -50النقد األدبي يف سلطنة عمان بني الواقع والطموح .
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 -51أبو حمجن الثقفي  :حياته وشعره .

 -52شعر األسر بني أبي فراس احلمداني واملعتمد بن عباد .
 -53علم القوايف وفنون التقفية .

 -54خطأ املعاني وصوابها يف ضوء كتاب الصناعتني ألبي هالل العسكري .
 -55خطورة التكفري والفتوى بدون علم .

 -56فن الكتابات واجلمل القصرية "احلكمة واملثل والتغريدة".
 -57فن اخلطابة بني املاضي واحلاضر .

 -58فهم مقاصد السنة النبوية ...رؤية عصرية .

 -59قضايا ونصوص يف ضوء العصرين األموي والعباسي .
 -60اجلذور الرتاثية للنقد األدبي .

خامسا  :كتب شارك معاليه يف تأليفها  ،وهي :

 .1فقه النوازل كورونا املستجدات أمنوذجا .

 .2مفاهيم جيب أن تصحح يف مواجهة التطرف
 .3قواعد الفقه الكلية ..رؤية عصرية .
 .4اإلسالم يتحدث عن نفسه .

كما قام باإلشراف على عدد من اإلصدارات العلمية وقدَّم هلا  ،منها :

 -1موسوعة اخلطب العصرية بوزارة األوقاف املصرية  ،وصدرت يف مثانية أجزاء .
 -2موسوعة الدروس األخالقية .

 -3محاية الكنائس يف اإلسالم .
 -4التيسري يف احلج .

 -5ضالالت اإلرهابيني وتفنيدها .

 -6احلوار الثقايف بني الشرق والغرب .
 -7خماطر اإلحلاد وسبل املواجهة .
 -8محاية دور العبادة .
 -9نعمة املاء.

 -10مائة خطبة عصرية يف قضايا الساعة .
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 -11بناء الشخصية الوطنية .
 -12خطب املناسبات .

 -13فقه بناء الدول  ..رؤية عصرية.

 -14سلسلة رؤية للنشء  ..فكرة يف كتاب .

 -15سلسلة رؤية للنشء  ..بني احلقيقة واخليال .

 -16سلسلة رؤية للنشء  ..حكايات فردوس ومساحة .
 -17سلسلة رؤية للنشء  ..مغامرات فلفة .

 -18سلسلة رؤية للنشء  ..احلقيقة واخليال .
 -19فقه السرية النبوية (قراءة جديدة) .

 -20املوسوعة املختصرة لألحاديث النبوية (األجزاء .)27 - 26 - 25 - 24 :
 -21موسوعة الفقه اإلسالمي (األجزاء .)47 - 46 - 45 - 44 :

 -22شرح الدرر السنية يف نظم السرية النبوية (األجزاء .)4 - 3 :
 -23القدس واملواثيق الدولية .

سادسًا  :كتب متت ترمجتها ملعاليه :

 -1الفهم املقاصدي للسنة النبوية ( ترجم إىل أربعة عشرة لغة ) .
 -2فلسفة احلرب والسلم واحلكم (ترجم إىل ست لغات) .

 -3حنو جتديد الفكر الديين مقاالت يف الدين واحلياة (ترجم إىل عشر لغات) .
 -4يف فضاء الثقافة (ترجم إىل عدة لغات) .
 -5الدين والدولة (ترجم إىل عدة لغات)

 -6حنو منهج التجديد (ترجم إىل اللغة اإلجنليزية) .

 -7فقه الدولة وفقه اجلماعة ( ترجم إىل عشرة لغات ) .

 -8مفاهيم جيب أن تصحح يف السرية والسنة ( ترجم إىل اإلجنليزية والفرنسية ).

 -9داعش واإلخوان ( ترجم إىل عدة لغات ) .
ً
سابعا :كتب متت ترمجتها من الكتب التي شارك معاليه يف تأليفها :
.1
.2

مفاهيم جيب أن تصحح يف مواجهة التطرف( ترجم إىل لغتني ) .
اإلسالم يتحدث عن نفسه ( ترجم إىل اللغة الربتغالية ).
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ً

ثامنا :كتب متت ترمجتها من الكتب التي أشرف عليها معاليه وقدم هلا :
 .1فقه بناء الدول رؤية عصرية ( ترجم إىل لغتني ).

 .2خماطر اإلحلاد وسبل املواجهة ( ترجم إىل ثالث لغات ).
 .3محاية الكنائس يف اإلسالم ( ترجم إىل ثالث عشرة لغة ).
 .4التيسري يف احلج ( ترجم إىل لغتني ).
 .5ضالالت اإلرهابيني وتفنيدها (ترجم إىل لغتني).
 .6نعمة املاء حنو استخدام رشيد للمياه (ترجم إىل لغتني).
 .7احلوار الثقايف بني الشرق والغرب ( ترجم إىل اإلجنليزية ) .
 .8اخلطب العصرية ( ترجم إىل أربع عشرة لغة) .
ً
تاسعا :يشرف معايل أ.د /حممد خمتار مجعة على عدد من اجملالت واإلصدارات التي تعىن بنشر
الثقافة اإلسالمية وثقافة الطفل  ،ومنها

 .1جملة منرب اإلسالم .

 .2جملة الفردوس (جملة كل األطفال) .
 .3سلسلة رؤية  ،ورؤية املرتمجة  ،ورؤية للنشء .
ً
عاشرا  :الرسائل العلمية التي أشرف عليها أو ناقشها :

.1

الدرجة
العلمية
دكتوراه

م

.٢

دكتوراه

.3

دكتوراه

عنوان الرسالة

اسم الباحث

الباحث /محمد الشئحاس
“مسئئئيولياس وسئئئلياس ريئئئي
الجمهوريئئئئة لئئئئو ئئئئ دسئئئئتور إبراهيم منصور.
٢٠1٤م  ..دراسئئئئئئئة م ارنئئئئئئئة
بالف ئئئئس ايسئئئئ مو”  ،بح ئئئئو
بنها
"االستراتيجية الم ترحة لتفعي الباحرئئئئة /مهئئئئا مئئئئدحس
الخيئئئال الئئئدينو الوسئئئيو لئئئو حسين
ايع م المريئو وثرئر كلئل علئ
األمن ال ومو" بأكاديمية ناصر
العسكرية
انحرالئئاس الئئن الشئئعرب بئئين الباحئئئئث /محمئئئئود ثبئئئئو
ال ئئدماو والمحئئدرين دراسئئة لئئو سمرة عبد الس م
األنمئئئئئاي والئئئئئدالالس وا رئئئئئار،
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الجامعة

تاريخ المناقشة

الصفة

٢٠19/٤

رييسا ومناقشا

بنها
ثكاديمية
ناصر
للعلوم
العسكرية

األزهر

٢٠19/٢

رييسا ومناقشا

٢٠19/٢/٢7

سا ومناقشا
ريي ً

بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة
تل ئئو التنئئا لئئو الن ئئد األدبئئو الباحئئث /محمئئد محمئئود
العربئئئو دراسئئئة تيبي يئئئة علئئئ إبراهيم حفنو – جامعة
ثعما الن اد العئرل لئو العصئر الزهر – لرع ثسيوي
الحئئئئئئديث ،بكليئئئئئئة الدراسئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة

.٤

دكتوراه

.5

دكتوراه

"لن ال صة ال صيرة لئو مجلئة
ال صئة منئك نشئأتها حتئ نهايئئة
ال ئئئئئئئئرن العشئئئئئئئئرين دراسئئئئئئئئة
موضئئوعية لنيئئة" بكليئئة الل ئئة
العربية بأسيوي

.6

دكتوراه

.7

دكتوراه

.8

دكتوراه

.9

دكتوراه

"االتجاهاس األدبية والن دية لو الباحئئئئث /جئئئئ
مجلئة الهئ مئن عئام 1993م محمود غانم
حتئئئئئ عئئئئئام ٢٠٠٢م دراسئئئئئة
تحليليئئة ن ديئئة "  ،بكليئئة الل ئئة
العربيئئئئئئئئة بجامعئئئئئئئئة األزهئئئئئئئئر
الشريف لرع الزقازيق.
"الجهئئئود التربويئئئة للمن مئئئاس الباحئئث /محمئئد عرمئئان
الرسمية تجاه األقلياس المسلمة محمئئئئئود خلئئئئئف إمئئئئئام
لئئو ثوروبئئا ا دراسئئة ت ويميئئة وخييئئئئئئئئئئل بئئئئئئئئئئوزارة
األوقاف
لو ضوو ثهدالها "
"الصئئئورة األدبيئئئة عنئئئد الن ئئئاد الباحئئث /إبئئراهيم ثحمئئد
عبد التوال
المحئئئئدرين لئئئئو مصئئئئر عئئئئر
ودراسئئئئئة" بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"الشئئئعر الئئئوينو واالجتمئئئاعو الباحئئئئث /وايئئئئ بكئئئئرب
عنئئئد شئئئعراو مدرسئئئة ثبئئئو للئئئو حسن
دراسئئئئئة موضئئئئئوعية ولنيئئئئئة"
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة

.1٠

دكتوراه

"الشئئعر المصئئرب الحئئديث مئئن الباحئئث /عل ئ ر ربي ئ
رورة  1919حت عئام  ٢٠٠7محمد ثحمد
بئئئئئئين المحال ئئئئئئة والتيئئئئئئاراس
الحداريئئئئئئة المجئئئئئئددة" بكليئئئئئئة
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة

٢٠18/٤/18
األزهر

الباحئئث /مصئئيف عبئئد
األزهر
الصبور محمد محمئد –
المدر المساعد بكلية لرع ثسيوي
الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية ب نا
محمئئئئد
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سا ومناقشا
ريي ً

٢٠17/٤/9

مناقشا

٢٠17/٢/18

رييسا ومناقشا

األزهر
لرع
الزقازيق
٢٠16/5/9

رييسا ومناقشا

ينيا
٢٠13/5

سا ومناقشا
ريي ً

األزهر
٢٠11

مشرلا ومناقشا

األزهر

٢٠11/٤/19
األزهر

مشرلًا

.11

دكتوراه

 .1٢ماجستير
 .13ماجستير

"الجانئئل الصئئولو لئئو دواويئئن الباحئئئث /رنئئئاو ر مئئئن
محمد إقبا الشئاعر الباكسئتانو ر ركها
باالعتماد عل مترجماس شئعره
إلئئئئئ الل ئئئئئة العربيئئئئئة" بكليئئئئئة
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
"الئئئئئدور االجتمئئئئئاعو لئئئئئوزارة الباحئئث /محمئئد محمئئود
األوقئئاف" بكليئئة الل ئئة العربيئئة إمئئئام وخييئئئل بئئئوزارة
األوقاف
للبنين بال اهرة
"الترجماس اينجليزية للتراكيل الباحئئئئث /ثنئئئئور ثحمئئئئد
الب غيئئة وثبعادهئئا الدالليئئة لئئو باشئئئئئا إمئئئئئام وخييئئئئئل
سئئئورة يوسئئئف" بكليئئئة ا دال بأوقاف البحيرة
جامعة دمنهور

 .1٤ماجستير

"تجديئئئئئد الفكئئئئئر الئئئئئدينو لئئئئئو الباحئئئئث /وجئئئئدب عبئئئئد
ايسئئئئئئئئئ م امحمئئئئئئئئئئد إقبئئئئئئئئئئا ال ادر محمد
ثنموك ًجئئئئا " بمعهئئئئد الدراسئئئئاس
والبحئئئئوث ا سئئئئيوية بجامعئئئئة
الزقازيق بالشرقية
"استشئئئراف المسئئئت ب وثرئئئره الباحئئئث /عبئئئد اللييئئئف
عل مسئت ب الئدعوة" بالمعهئد سيد حسنين
العالو للدراساس ايس مية

 .16ماجستير

"الئئئدور التربئئئوب للم سسئئئاس الباحئئئئئث /محمئئئئئد زكئئئئئو
الدينيئئئة لئئئو مواجهئئئة اليايفيئئئة محفئئو علئئو محفئئو –
لو مصر" بكلية التربية جامعة الباحئئئئئث ب سئئئئئم التربيئئئئئة
ايسئئئ مية بكليئئئة التربيئئئة
األزهر بال اهرة
جامعة األزهر

 .17ماجستير

اعتبئارا الباحئئث /عمئئرو خمئئي
"البيوع المختلئف ليهئا
ً
بدرجئئئئئة الحئئئئئديث" بكليئئئئئة دار ل اد
العلوم جامعة الفيوم
"التنا وثرره لو شئعر وحيئد الباحئئئئث /محمئئئئد ثحمئئئئد
الدهشان دراسة نصية تحليلئة" عبد الرحمن سليمان
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية
والعربية للبنين بال اهرة
"مئئئئنهم ايمئئئئام الئئئئدار قينئئئئو الباحئئئئث /ثحمئئئئد محمئئئئد
المتئئئئول سئئئئنة 385هـئئئئـ لئئئئو محمد حسين
تصئئحيا األحاديئئث وتحسئئينها"
بكلية دار العلوم
"االتجئئاه االجتمئئاعو لئئو شئئعر إبئئئئئراهيم ثحمئئئئئد عبئئئئئد
المئئئرثة لئئئو مصئئئر لئئئو ميلئئئ التوال
العصئئر الحئئديث حتئئئ 195٢م
دراسئئئئئئئة وموازنئئئئئئئة" بكليئئئئئئئة

 .15ماجستير

 .18ماجستير

 .19ماجستير

 .٢٠ماجستير
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٢٠٠5/5/17

مناقشا

األزهر

األزهر

٢٠٢٠/8/9

مناقشا

٢٠19/8

رييسا ومناقشا

دمنهور

الزقازيق
معهد
الدراساس
األسيوية

٢٠18/٤

رييسا ومناقشا

المعهد
العالو
للدراساس
ايس مية
بالمهندسين

٢٠17/1٢/16

رييسا ومناقشا

٢٠17/6/1٠م

رييسا ومناقشا

األزهر
٢٠17/3/15

رييسا ومناقشا

الفيوم
٢٠15/6/٢8

مشرلا ومناقشا

األزهر
٢٠15/٤/7

رييسا ومناقشا

الفيوم
٢٠٠7/6/٢8
األزهر

مشرلا ومناقشا

الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
 .٢1ماجستير

"ثحمئئئئد هيكئئئئ ثديبئئئئا وناقئئئئدا" محمئئد محمئئود إبئئراهيم
بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس ايسئئئئئ مية حفنو
والعربية للبنين بال اهرة

 .٢٢ماجستير

"محمئئئئئئئد مصئئئئئئئيف هئئئئئئئداره محمود ثبئو سئمرة عبئد
وجهئئئئئئئوده الن ديئئئئئئئة" بكليئئئئئئئة الس م
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
"عبئئد العزيئئز حمئئودة وجهئئوده سعودب إبراهيم عو
لو الن د األدبئو العربئو" بكليئة صالا
الدراسئئاس ايس ئ مية والعربيئئة
للبنين بال اهرة
"إبئئئئراهيم علئئئئو ثبئئئئو الخشئئئئل وليد عبد ر عرمان
ثديبئئئئئئئئا" بكليئئئئئئئئة الدراسئئئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"الجانئئئل ايسئئئ مو لئئئو شئئئعر واي بكرب سعد
ثحمئئد الكاشئئف دراسئئة تحليليئئة
ولنيئئئئئئئة" بكليئئئئئئئة الدراسئئئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"ايبئئئداع الشئئئعرب عنئئئد محمئئئد الباحئئئئث /محمئئئئد علئئئئو
المعصئئئرانو لضئئئاواس الر يئئئة جاد الرل
وعناصئئئئئئئئر البنئئئئئئئئاو و ليئئئئئئئئاس
التشئئئئئكي " بكليئئئئئة الدراسئئئئئاس
ايسئئئئئ مية والعربيئئئئئة للبنئئئئئين
بال اهرة
"ثحكام الدولة الوينيئة ودعئايم الباحئئئئث /عبئئئئد الحلئئئئيم
است رارها لو الف س ايس مو" محمئئئئئئد عبئئئئئئد الحلئئئئئئيم
بالمعهئئئئئئد العئئئئئئالو للدراسئئئئئئاس سليمان
ايس مية

 .٢3ماجستير

 .٢٤ماجستير

 .٢5ماجستير

.٢6

دكتوراه

 .٢7ماجستير

٢٠1٢/8

مشرلا ومناقشا

األزهر
٢٠13/11/٢٠

مشرلا ومناقشا

األزهر
األزهر

٢٠13/1/٢3

مشرلا ومناقشا

٢٠٠6/٤/3٠

مناقشا

األزهر
٢٠٠5/7/3٠

مناقشا

األزهر
تحس ايشراف

مشرلا

األزهر

المعهد
العالو
للدراساس
ايس مية
بالمهندسين

تحس ايشراف

مشرلا

إضافة إىل عشرات البحوث العلمية اليت حكمها بصفته حمكما باللجنة العلمية الدائمة لرتقية األساتذة

واألساتذة املساعدين جبامعة األزهر الشريف اختصص األدب والنقد .
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حادي عشر  :املشاركة يف املؤمترات الدولية  ،واحملاضرات الدولية خارج مجهورية مصر
العربية:
اجلهة

التاريخ

اسم املؤمتر

م
.1

مؤمتر "اإلسالم والتجديد بني األصل والعصر " .

السودان

2020/10/24م

.2

مؤمتر منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة (املنتدى السابع

اإلمارات

2020/12/7م

2020م) الذي يعقد حتت عنوان " :قيم عامل ما بعد كورونا – التضامن
وروح ركاب السفينة"  ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة  ،عرب
تقنية الفيديو كونفرانس .
.3

املؤمتر االفرتاضي للمجلس العاملي للمجتمعات املسلمة حتت عنوان :

اإلمارات

2020/8/29م

”فلسفة السالم يف اإلسالم ”
.4

مؤمتر فقه الطوارئ

اإلمارات

2020/7/19-18

.5

مؤمتر منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة  ،حتت عنوان" :دور

اإلمارات

2019/12/10

األديان يف تعزيز التسامح من اإلمكان إىل اإللزام".
.6

منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة  ،حتت عنوان" :حنو حلف

اإلمارات

2018/12/7

فضول عاملي فرصة للسالم العاملي".
.7

منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة  ،حتت عنوان" :السلم

اإلمارات

2017/12/11

العاملي واخلوف من اإلسالم  ..قطع الطريق أمام التطرف".
.8

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي بدبي.

اإلمارات

2017/4/24

.9

منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة.

اإلمارات

2016/12/19

.10

منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة.

اإلمارات

2015/4/27

اإلمارات

2014/7/15

.11

حماضرة:

"التعايش

السلمي

لألديان

وفقه

العيش

املشرتك"

مبركز املؤمترات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.
.12

"امللتقى األول للمفكرين العرب" مبركز اإلمارات للدراسات والبحوث

اإلمارات

2016/1/17

االسرتاتيجية.
.13

حماضرة مهمة حول" :آليات تفكيك الفكر املتطرف  ،وأهم اآلليات

اإلمارات

2015/9/2

الالزمة هلذا التفكيك"  ،مبركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية.
.14

أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف
11

األردن

2019/12/12

والشئون اإلسالمية يف دول العامل اإلسالمي.
.15

حماضرة يف حضور جاللة امللك /محد بن عيسى آل خليفة  ،حتت

البحرين

2016/6/26

عنوان" :دولة املواطنة وفقه التسامح والعيش اإلنساني املشرتك".
.16

مؤمتر احلضارات يف خدمة اإلنسانية.

البحرين

2014/5/5

.17

اجتماع اجمللس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية

السعودية

2018/5/13

بدول العامل اإلسالمي.
.18

مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي.

السعودية

2017/3/20

.19

كلمة رؤساء وفود احلجاج – رابطة العامل اإلسالمي.

السعودية

2014/10/5

.20

مؤمتر" :اإلرهاب والتطرف الطائفي يف أفريقيا".

السودان

2016/3/12

.21

مؤمتر" :دور املرأة يف العمل اخلريي".

الكويت

2014/12/17

.22

املنتدى االفرتاضي "دور القيادات الدينية يف مواجهة األزمات"

املغرب

2020/7/21

.23

مؤمتر حقوق األقليات الدينية يف الديار اإلسالمية باملغرب.

املغرب

2019/6/16

.24

املؤمتر االفرتاضي الذي تقيمه اإلدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا عرب

روسيا

2020 / 12 / 10م

تقنية الفيديو كونفرانس بكلمة هامة عن أدب احملن والنوازل واجلوائح
.25

مؤمتر الذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس اإلدارة الدينية لعموم مسلمي

روسيا

2019/9/23

روسيا.
.26

مؤمتر اإلسالم وحوار الثقافات مبوسكو.

.27

املؤمتر الدولي للجامعة املصرية بكازاخستان  ،حتت عنوان" :مؤسسات

روسيا

2019/9/24

كازاخستان

2016/6/2

التعليم اإلسالمي ودورها يف تقويم االحنراف الفكري".
.28

لقاء وزير األوقاف بأعضاء هيئة التدريس وطالب اجلامعة املصرية للثقافة

كازاخستان

2014/11/26

اإلسالمية بكازاخستان.
.29

افتتاح معرض "احلج" مبعهد العامل العربي بباريس .

.30

املؤمتر الدولي للسرية النبوية (الدورة الثانية) .

وذلك إضافة إىل التدريس سبع سنوات بكلية الرتبية بسلطنة عمان .
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فرنسا

2014/4/24

موريتانيا

2012

الثاني عشر  :رئاسة املؤمترات الدولية والندوات العلمية داخل مصر أو املشاركة فيها :
م
.1
.2

اجلهة

اسم املؤمتر
الم تمر الدولو لرابية الجامعاس ايس مية تحس عنوان " دور الجامعاس لو خدمة
المجتم وترسيخ ال يم"

املؤمتر الدولي الثالثون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،حتت

التاريخ

اإلسكندرية
2020/9/13م
القاهرة

2019 / 9 / 15

عنوان" :فقه بناء الدول  ..رؤية فقهية عصرية" .

.3

املؤمتر الدولي التاسع والعشرون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،

القاهرة

2019 / 1 / 19

حتت عنوان" :بناء الشخصية الوطنية وأثره يف تقدم الدول واحلفاظ
على هويتها".

.4

املؤمتر الدولي الثامن والعشرون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية،

القاهرة

حتت عنوان" :صناعة اإلرهاب وخماطره وحتمية املواجهة وآلياتها".

.5

املؤمتر الدولي السابع والعشرون للمجلس األعلى للشئـون اإلســالمـيــة ،

/ 2 / 27-26
2018

القاهرة

2017 / 3 / 11

حتت عنوان" :دور القادة وصانعي القرار يف نشر ثقافة السالم ومواجهة
اإلرهاب والتحديات".

.6

املؤمتر الدولي السادس والعشرون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،

أسوان

حتت عنوان" :دور املؤسسات الدينية يف العاملني العربي واإلسالمي

/ 5 / 15-14
2016

يف مواجهة التحديات  ..الواقع واملأمول نقد ذاتي ورؤية موضوعية".

.7

املؤمتر الدولي اخلامس والعشرون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،

األقصر

حتت عنوان" :رؤية األئمة والدعاة لتجديد اخلطاب الديين وتفكيك

/ 11 / 15-14
2015

الفكر املتطرف".

.8

املؤمتر الدولي الرابع والعشرون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية،

القاهرة

حتت عنوان" :عظمة اإلسالم وأخطاء بعض املنتسبني إليه  ..طريق

/ 3 / 1 - 2 / 28
2015

التصحيح".

.9

مؤمتر دار اإلفتاء املصرية  ،حتت عنوان" :اإلدارة احلضارية للخالف

القاهرة

الفقهي".

/ 10 / 15
2019

(نائبًا عن رئيس جملس الوزراء)

.10

مؤمتر دار اإلفتاء املصرية  ،حتت عنوان" :التجديد يف الفتوى بني
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القاهرة

/ 10 / 16

2018

النظرية والتطبيق".
(نائبًا عن رئيس جملس الوزراء)

.11

مؤمتر دار اإلفتاء املصرية  ،حتت عنوان" :التكوين العلمي والتأهيل

القاهرة

اإلفتائي ألئمة املساجد لألقليات املسلمة".

/ 10 / 17
2016

(نائبًا عن رئيس جملس الوزراء)

.12

القاهرة

مؤمتر األزهر "اإلسالم والغرب".

2018/10/22

(نائبًا عن رئيس جملس الوزراء)

.13

مؤمتر األزهر لنصرة القدس.

القاهرة

2018/1/17

.14

مؤمتر األزهر الشريف  ،حتت عنوان( :التطرف وأثره السليب على

القاهرة

2017/12/4

مستقبل الرتاث الثقايف العربي).

.15

مؤمتر األزهر الشريف  ،حتت عنوان" :احلرية واملواطنة  ..التنوع

القاهرة

2017 / 2 / 28

والتكامل".

.16

ملتقى سانت كاترين لتسامح األديان  ،حتت شعار( :هنا نصلي معا).

جنوب سيناء

.17

ملتقى سانت كاترين للسالم العاملي  ،حتت شعار ( :هنا نصلي معًا).

جنوب سيناء

.18

مؤمتر السياحة الدينية  ،حتت عنوان " :سيناء عاصمة السياحة الدينية" .

جنوب سيناء

.19

مؤمتر جامعة األزهر فرع أسيوط  ،حتت عنوان " :الفهم الصحيح للرتاث

جامعة أسيوط

/ 10 / 12-10
2019
/ 10 / 19-18
2018
/ 9 / 29-28
2017

اإلسالمي وأثره يف عالج االحنراف الفكري" .

.20

2016

املؤمتر الدولي التاسع  ،حتت عنوان" :الدراسات البينية يف العلوم
اإلسالمية والعربية يف ضوء التسارع التكنولوجي واملعريف" .

.21

املؤمتر الدولي الثامن  ،حتت عنوان " :الثابت واملتغري يف العلوم
العربية واإلسالمية".

.22

/ 2 / 23-21

مؤمتر "وسطية الفكر يف الدراسات اإلسالمية".

كلية دار العلوم جبامعة
املنيا
كلية دار العلوم جبامعة

/ 10 / 10

املنيا

2017

كلية دار العلوم جبامعة

2016 / 3 / 20

املنيا

14

2019 / 3 / 24

.23

املؤمتر العلمي الدولي الرابع حتت عنوان  " :املستشرقون والرتاث
العربي واإلسالمي" .

كلية اللغة العربية جبامعة

2015 / 4 / 7

األزهر
فرع الزقازيق

.24

املؤمتر الدولي لرابطة اجلامعات اإلسالمية  ،حتت عنوان " :حاجة

جامعة اإلسكندرية

العامل اإلسالمي إىل تفعيل دور االقتصاد والتمويل اإلسالمي" بالتعاون

/4/27-25
2018

مع جامعة اإلسكندرية .

.25

املؤمتر السنوي  ،حتت عنوان " :القوى الناعمة وصناعة املستقبل" .

.26

ندوة بكلية اآلداب بعنوان  :دور "اجلامعات يف مكافحة اإلرهاب

كلية اآلداب

2019 / 3 / 23

جامعة عني مشس
والتطرف " .

كلية اآلداب

2017/4/20

جامعة عني مشس

.27

املؤمتر الدولي بعنوان " :الدراسات األفريقية يف  70عامًا" .

.28

املؤمتر األول للهجرة غري الشرعية  ،حتت عنوان " :بلدنا أوىل بينا" .

.29

املؤمتر األول لطالب املرحلة الثانوية  ،حتت رعاية السيد اللواء /حممد

معهد البحوث

2017 / 5 / 23

والدراسات األفريقية
بالقاهرة
وزارة الشباب بالقاهرة

2014 / 9 / 7

اجليزة

2017 / 3 / 4

كمال الدالي حمافظ اجليزة.
مركز جتديد

.30

املؤمتر الدولي " :قضايا جتديد اخلطاب الديين".

.31

مؤمتر" :الفيوم تنتفض ضد التطرف وعلى طريق التنمية" .

.32

مؤمتر" :الرتاث األثري يف العامل العربي  ..التحديات واحللول" مقر

2017/3/15

اخلطاب الديين
جبامعة الفيوم
الفيوم

2017 / 1 / 15

جامعة الفيوم

2016 / 4 / 3

جامعة الدول العربية.

.33

املؤمتر اخلامس ملسئولي إذاعات القرآن الكريم  ،التابع الحتاد

القاهرة

2019/ 10/ 24

اإلذاعات اإلسالمية  ،والذي تنظمه اهليئة الوطنية لإلعالم  ،حتت
عنوان " :دور إذاعات القرآن الكريم يف توحيد املفاهيم والتقريب بني
املذاهب الفقهية والرد على الشبهات " .

.34

مؤمتر "دور إذاعات القرآن الكريم يف التصدي لظواهر الغلو والتطرف".
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القاهرة

2018/1/28

.35

املؤمتر العلمي السادس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

القاهرة

2019/6/12

.36

املؤمتر الدولي اخلامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

القاهرة

2018/4/22

.37

املؤمتر الدولي جمللس الدولة  ،حتت عنوان" :التصويت يف

القاهرة

2018/10/8

االنتخابات بني احلق والواجب".

.38

القاهرة

املؤمتر الدولي باجمللس األعلى للثقافة  ،حتت عنوان" :اإلدارة

2018/2/24

اجملتمعية يف مواجهة اإلرهاب".

.39

احتفال احملكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهيب.

القاهرة

2019/10/19

.40

مؤمتر االحتاد العربي للقضاء اإلداري  ،حتت عنوان" :سلطات القضاء

القاهرة

2017/1/8

اإلداري يف الفصل يف املنازعات االنتخابية".

.41

مؤمتر كلية اإلعالم  ،حتت عنوان" :اإلعالم الرشيد وبناء الوعي".

.42

مؤمتر وزراء الشباب العرب .

اجلامعة احلديثة

2019/12/23

بالقاهرة
جامعة الدول العربية

2020/1/4

بالقاهرة
وذلك إضافة إىل عشرات اللقاءات واحملاضرات باجلامعات املصرية واملراكز البحثية واملؤسسات اإلعالمية الكربى .
مت حتديثها بتاريخ 2021/2/3م .

واهلل نسأل السداد والقبول والتوفيق،،،
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