زندگی نامه
رئیس شورای عالی امور اسالمی
وعضو مرکز تحقیقات اسالمی
ووزیر حج و اوقاف استاد دکتر محمد مختار جمعه مبروک
اسم کامل :محمد مختار جمعه مبروک
او در  63فبروری سال 6633میالدی در قریه صفط راشین مرکز ببا والیت بنی
سویف چشم به جهان گشوده است.
اول :تحصیالت:
 موصوف تحصیالت ابتدایی خود را از ازهر شریف آغاز نمود تا زمانیکهدر سال 6691میالدی از دانشکده مطالعات اسالمی و عربی در دانشگاه
االزهر با درجه بسیار عالی فارغ گردید و در زمان خود اول نمره صنف
بود.
ماستری خود را در ادبیات و زبان عربی در سال 6666میالدی بدرجه
ِ
عالی بدست آورد.
 دوکترای خود را نیز به درجه بسیار عالی در سال 6661میالدی بدستآورده.
دوم :شغل و وظایفی که پیهم انجام داده است:
-

-

زندگی کاری خودا را بحیث استاد همکار در دانشکده مطالعات اسالمی و
عربی ازهر شریف آغاز نمود.
سپس بحیث استاد همکار در دانشگاه ،سپس بحیث استاد ،و سپس هم
بحیث پروفیسور ایفاء وظیفه نموده است.
سپس وی سمت معاون دانشکده مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه االزهر
و سپس رئیس همان دانشکده را بر عهده داشت و اولین رئیس دانشکده در
تاریخ آن بود.
عضو دفتر فنی امام اکبر شیخ االزهر در امور دعوت و رسانه های دینی.
وی در سال  4161به عنوان عضو مرکز تحقیقات اسالمی انتخاب شد.

 سپس به عنوان وزیر اوقاف در دولت :دکتر حازم الببالوی ،و مهندسابراهیم محلب ،در دوره حکومت اول و دوم ،و مهندس شریف اسماعیل ،و
سپس هم در دولت دکتر مهندس مصطفی مدبولی ایفای وظیفه نموده است.
 رئیس شورای عالی امور اسالمی. رئیس اتحادیه اوقاف عرب. عضو شورای اجرایی کنفرانس وزرای اوقاف و امور اسالمی جهاناسالم.
 عضو اتحادیه نویسندگان مصر. عضو اتحادیه نویسندگان عرب. عضو انجمن جهانی ادبیات اسالمی. عضو کمیته های داوری علمی برای ارتقا ظرفیت استادان و استادهمکار در دانشگاه االزهر  -تخصص ادبیات و انتقاد.
 موصوف در همه پرسی گسترده ای که توسط وب سایت یوم سابع انجامشد به عنوان بهترین شخصیت مذهبی مصر برای سال 4161میالدی
انتخاب شد.
 وی به عنوان سفیرصلح در سال  4162از طرف سازمان صلح دردولت کویت انتخاب شد.
 وی در سال  4166به عنوان عضو شورای عالی رابطه عالم اسالمیانتخاب شد.
سوم :فعالیت های علمی:
فعالیتهای دکتر محمد مختار جمعه بسیار زیاد است که بطور مثال یک چند نمونه
بیان میکنیم:
-

-

در بسیاری از کنفرانسها و سیمینار های علمی و ادبی که در داخل و
خارج از کشور مصر برگزار گردیده اشتراک نموده و ریاست بسیاری
ازین کنفرانسها و سیمینارها را بدوش داشته.
ناظر بسیاری از تیزسهای علمی بوده و به حیث استاد رهنما همکاری
نموده.
در دفاع و مناقشه بسیاری از تیزسهای دانشگاه ازهرشریف و باقی
دانشگاه های مصری سهم گرفته.
نظارت و ویرایش بعضی از مجالت را انجام داده و ریاست تحریر بعضی
از مجالت را به عهده داشته و رئیس هیئت مدیره برخی دیگر بود.

-

-

در ساخت نصاب تعلیمی دانشکده مطالعات اسالمی و عربی االزهر
شریف و همچنان نصاب تعلیمی دانشکده شریعات سلطنت عمان نیز نقش
ایفاء نموده.
از طریق رسانه های چاپی ،دیدنی و شنیدنی در داخل و خارج از مصر
در ارایه پروگرام های دینی نقش ایفاء نموده.
در روزنامه های مشهور مصری هفته یکبار از مقاالت اش په چاپ
میرسد.
او از طریق تلویزیون ملی مصر بسیاری از پروگرام های دینی را به پیش
میبرد که مشهورترین آن پروگرام دینی کالم روح میباشد.

چهارم :آثار و تالیفات:
موصوف بسیاری از کتابها و تحقیقات علمی را از خود بجا گذاشته که ازانجمله
میتوان اثار ذیل را یاد آوری کرد:
 .6درک و فهم مقاصد احادیث نبوی.
 .4الزمی بودن تجدید فقه.
 .3شش کلیات در چشم انداز مدرن.
 .1آگاهی سازی.
 .2اسرار بیان قرآن.
 .3فلسفه جنگ صلح و حکومتداری.
 .1طریقه تجدید افکار دینی و مقاالت در باره دین و زندگي.
 .9در فضای فرهنگ.
 .6دین و دولت.
مباحث تجدید و مقابله.
.61
سر سفره قرآن.
.66
در چارچوپ هنر مقاله نویسي.
.64
به سوی گفتمان عقالنی خوب.
.63
مشروعیت دولت ملي.
.61
ارزشهای دینی و انساني.
.62
غذاء عقل.
.63
از بین بردن مفکوره افراطیت.
.61
تحمل در اسالم.
.69
همزیستی مسالمت آمیز ادیان و فقه همزیستی.
.66

تعادل زباني ..یک تحقیق عملي شده در پرتو متن قرآن.
.41
داللت سیاق و تاثیر آن برمتن ادبی یک تحقیق عملي شده در پرتو
.46
متن قرآن.
عدالت بین دانشمندان امروزه و سابقه بررسی نقدی.
.44
جدل حضور و غیاب بین دانشمندان مدرن و سابقه برسی نقدی.
.43
اندیشه انتقادي در روشنایی انتقاد امروزي.
.41
اندیشه انتقادي بین اصالت و مدرنیت در پرتو نظریه معاصر عربی
.42
در مورد نقد ادبی.
گفتار در مورد روزه.
.43
فقه دولت و جماعت.
.41
محافظت از هویت ما در عصر جهانی شدن.
.49
مناسک حج و عمره و اسرار آن.
.46
فضیلت عمره و رهنمایی های زایر.
.31
مفاهیمي که باید در فقه سیرت و سنت اصالح شود.
.36
مهارت های ارتباطي در دعوت سنت نبوي.
.34
کالم روح.
.33
ادب با موالی ما رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم.
.31
کمال و زیبایی در قرآن کریم.
.32
داعش و اخوان.
.33
سازندگان و ویرانگران.
.31
شعرای الموالی در عصر بنی امیه :ارائه و بررسی انتقادی.
.39
عذرخواهی در شعر عباسی :ارائه و بررسی انتقادی.
.36
ادبیات عربی در عصر جاهلیت.
.11
ادبیات عربی در عصر اول اسالم.
.16
ادبیات عربی در زمانه های امویها و عباسیها.
.14
ادبیات عربی در اندلس.
.13
مسیر ادبیات از عصر جاهلیت تا عصر عباسیها :ارایه و بررسی.
.11
مسیر ادبیات در عصر امروزه.
.12
گلچینی از متون ادبی در عصر جدید.
.13
عصیان در شعر الجواهری.
.11
زندگي و اشعار شاعر عماني ابو مسلم رواحي.
.19
شعر عمانی در افریقا.
.16

نقد ادبي در سلطنت عمان بین واقعیت و خیال.
.21
زندگي و اشعار ابومحجن الثقفي.
.26
شعر خانواده ها بین ابی فراس الحمدانی و المعتمد بن عباد.
.24
فن و علم قافیه.
.23
معانی غلط و صحیح در پرتو کتاب "دو صنعت" ابو هالل
.21
العسکری.
خطرات تکفیر و فتوی بدون علم.
.22
فن و هنر نوشتن و جمالت کوتاه ضرب المثل ها و پیام ها.
.23
فن خطابت بین گذشته و حال.
.21
درک اهداف و مقاصد سنت نبوی.
.29
موارد و متون در پرتو دوران بنی امیه و عباسی.
.26
ریشه های سنتی نقد ادبي.
.31
عقل و متن.
.36
پنجم :کتابهای که با دیگران یکجا تالیف نموده قرار ذیل است:
.6
.4
.3
.1

فقه نوازل وایروس جدید کرونا به عنوان نمونه.
مفاهیمی که باید در برابر افراط گرایی اصالح شوند.
قواعد عمومي فقه دید مدرن.
اسالم در مورد خودش سخن میگوید.

ششم :کتابهای که تحت نظارت وی به ارایه قرار گرفتند:
 .6دایرة المعارف و خطبه های عصری وزارت اوقاف مصر که در نه جز
صادر شده.
 .4دایرة المعارف دروس اخالقي.
 .3حمایت اسالم از کلیساها.
 .1تسهیل در حج.
 .2اوهام تروریست ها و تکذیب آنها.
 .3گفتگوی فرهنگی بین شرق و غرب.
 .1خطرهای الحاد و راهاي پیشگیری از آن.
 .9محافظت از عبادتگاه ها.
 .6نعمت آب.
صد خطبه مدرن درباره مسائل روز.
.61

.66
.64
.63
.61
.62
.63
.61
.69
.66
.41
.46
.44
.43
.41

ساختن شخصیت ملي.
خطبه های مناسبتی.
فقه ملت سازی..اندیشه مدرن.
یک مجموعه چشم انداز برای جوانان  ..یک ایده در یک کتاب.
یک مجموعه بینایی برای جوانان  ...بین واقعیت و خیال.
فقه سیره پیامبر (قرائت جدید).
دائرة المعارف مختصر روایات نبوی قسمتها.41 43 - 42 - 41 :
دائرة المعارف فقه اسالمی (قسمتها.)11 - 13 - 12 - 11 :
شرح درر السنیة در نظم سیرت نبوی (قسمتها.)1 - 3 :
بیت المقدس و کنوانسیون های بین المللی.
زنان بر تخت سلطنت مصر.
حق میهن.
اینها اخوان هستند.
الروضه النضیه در شرح حدیث قدسي.

هفتم :کتابهای که از او ترجمه شده:
 .6درک اهداف سنت نبوي (که به چهارده زبان ترجمه شد.).
 .4فلسفه جنگ صلح و حکومتداري(که به شش زبان ترجمه شده).
 .3به سوی تجدید اندیشه دینی :مقاالتی درباره دین و زندگی (به سیزده زبان
ترجمه شده).
 .1در فضای فرهنگ (به چندین زبان ترجمه شده).
 .2دین و دولت (تر به چندین زبان جمه شده).
 .3به سوی برنامه درسی تجدید (ترجمه به انگلیسی).
 .1فقه دولت و فقه جماعت (به ده زبان ترجمه شده).
 .9مفاهیمی که باید در سنت وسیرت اصالح شود (ترجمه به انگلیسی و
فرانسوی).
 .6داعش و اخوان (به چندین زبان ترجمه شده).
اندیشه انتقادی بین میراث و معاصر (ترجمه به انگلیسی).
.61

هشتم :از کتابهای ترجمه شده که وی با دیگران یکجا تالیف نموده است:
 .6مفاهیمی که باید در برابر افراط گرایی اصالح شوند (به پنج زبان ترجمه
شده).
 .4اسالم خودش صحبت می کند (به پرتغالی ترجمه شده).
نهم :کتابهایی ترجمه شده که جناب شان نظارت و تقدیم نموده است:
 .6فقه ملت سازی ،یک دیدگاه مدرن (به دو زبان ترجمه شده).
 .4خطرات الحاد و راههای مقابله (به سه زبان ترجمه شده).
 .3محافظت از کلیساها در اسالم (به سیزده زبان ترجمه شده).
 .1تسهیل حج (به دو زبان ترجمه شده).
 .2اوهام تروریست ها و تکذیب آنها (به دو زبان ترجمه شده).
 .3نعمت آب نسبت به استفاده منطقی از آب (به دو زبان ترجمه شده).
 .1گفتگوی فرهنگی بین شرق و غرب (ترجمه به انگلیسی).
 .9خطبه های مدرن (به پانزده زبان ترجمه شده).
 .6گفتگوی بین ادیان (ترجمه به دو زبان).
زنان بر تخت مصر (ترجمه شده به دو زبان).
.61
دهم :جناب آقای پروفسور دکتر محمد مختار جمعه بر تعدادی از مجالت و
نشریات مربوط به انتشار فرهنگ اسالمی و فرهنگ کودکان نظارت داشته اند از
آن جمله:
 -6مجله منبر االسالم.
 -4مجله الفردوس (مجله برای تمام اطفال).
 -3یک مجموعه تحت عناون نگرش که دراین مجموعه  34کتاب به زبان عربی
منتشر شده عبارتند از( :فقه دولت و فقه جماعت  -گفتگوی فرهنگی بین شرق و
غرب  -مفاهیمی که باید در فقه و سنت اصالح شود  -حمایت از عبادتگاه ها –
کلیات شش گانه  -اوهام تروریست ها و رد آنها  -برکت آب  -ایجاد شخصیت
ملی  -خطرات الحاد و راه های مقابله  -ایجاد آگاهی  -فقه ملت سازی  -در متن
هنر مقاله  -اسالم خودش صحبت می کند  -ادبیات با رسول خدا (صلی هللا علیه و
آله و سلم)  -فقه مصیبت ها "کرونا به عنوان یک نمونه -محافظت هویت ما در
عصر جهانی سازی  -مفاهیم که باید در برابر افراط و تفریط اصالح شود -
قوانین کلی فقه  -خطر تکفیر و فتوا بدون دانش  -کمال و زیبایی در قرآن کریم -

مهارت های ارتباطی در سنت نبوی  -هنر نوشتن و جمله های کوتاه  -حکمت،
ضرب المثل ها و توییت ها  -اخالق نجیب  -فلسفه جنگ ،صلح و حکمرانی -
درک اهداف سنت دیدگاه مدرن  -اینها اخوان هستند  -زنان بر تخت سلطنت
مصر  -حق میهن  -حمایت از کلیساها در اسالم  -مسائل مربوط به دین و
زندگی ،یک دیدگاه مدرن  -گفتگوی ادیان و فرهنگ ها  -دلیل و متن.
 -1مجموعه نگرش ترجمه شده که از آن صادر شده است:
ا  .فقه ملت سازی ،یک دیدگاه مدرن (دوزبانه).
ب .مفاهیمی که باید در فقه سیرت نبوی اصالح شود (به دو زبان).
ج  .فقه دولت و فقه جماعت (به شش زبان).
د .محافظت از کلیساها در اسالم (به چهار زبان).
ذ .فلسفه صلح  ،جنگ و حکمرانی (به پنج زبان).
س.فهم و درک از سنت (به سه زبان).
ص .مفاهیمی که باید در برابر افراط گرایی اصالح شوند (به پنج زبان).
ض .درک اهداف سنت ،یک چشم انداز مدرن (به زبان آلمانی).
 -2مجموعه از کتابهای که برای جوانان از ان صادر شده است:
الف -ایده ای در کتاب.
ب  -بین واقعیت و خیال.
یازدهم :تیزس های علمی که موصوف مورد نظارت و بحث قرار داده است
شماره

درجه علمي

.1

دكتورا

.0

دكتورا

.3

دكتورا

نویسنده
عنوان تیزس
"فعالیتهاااای ارتبااااطی موسساااات ماااذهبی و نویسااااااانده /سااااااااام
نقااا آنهاااا در شاااکل گیاااری نگااار ماااردم أحمد محمد غازي
مصر نسبت به تحکیم ارزشهای شهروندی
 یک مطالعه مقایسوی وتطبیقی."مساائولیت هااا و اختیااارات رئاایس جمهااور نویسااااااانده  /محماااااااد
تحت قانون اساسای  .. 2014یاک مطالعاه الشاااااااحات باااااااراهیم
منصور.
تطبیقی فقه اسالمی"  ،حقوق بنها
اساااتراتژی پیشااانهادی بااارای فعاااال کاااردن نویسااااااااانده  /مهاااااااااا
گفتمااااان مااااذهبی معتاااادل در رسااااانه هااااای مدحت حسین
تصاااویری و تااارثیر آن بااار امنیااات ملااای ،در
آکادمی نظامی ناصر

دانشگاه

تاریخ سیمینار

صفت

دانشگاه
ژورنالیزم -
ازهر

0101/4/11

مناق

بنها

0112/4

رئیس و
مناق

آکادمی عالی
نظامی ناصر

0112/0

رئیس و
مناق

.4

دكتورا

.5

دكتورا

.6

دكتورا

.2

دكتورا

.1

دكتورا

.2

دكتورا

.11

دكتورا

.11

دكتورا

.10

دكتورا

.13

ماستري

.14

ماستري

.15

ماستري

.16

ماستري

انحااراف مااتن شااعر بااین باسااتان و ماادرن  ،نویسااااانده  /محماااااود
مطالعه الگوهاا  ،داللات هاا و تارثیرات  ،در أبااااااو ساااااامر عباااااااد
دانشااااکده مطالعااااات اسااااالمی و عرباااای در السالم
قاهره
نقاااد ادبااای عربااای یاااک مطالعاااه کااااربردی نویسااااااانده  /محماااااااد
درباره آثار منتقدان عرب در دوران مدرن ،محمود براهیم حفني
در دانشااااکده مطالعااااات اسااااالمی و عرباااای
قاهره
هناار داسااتان کوتاااه در ژورنااال داسااتان از نویسااانده  /مصاااطف
ابتاادای ترساایس تااا پایااان قاارن بیسااتم ،یااک عباااد الصااابور محماااد
مطالعااااه فناااای ،دانشااااکده زبااااان عرباااای در محمد – استادهمکار
 ،دانشااکده مطالعااات
اسیوط
اسااااالمی و عرباااای ،
قنا
گاااارای هااااای ادباااای و انتقااااادی در مجلااااه نویساااااااانده  /جااااااااالل
الهااالل از سااال  1993تااا  ،2002مطالعااه محمد محمود غانم
انتقاااادی تحلیلااای ،دانشاااکده زباااان عربااای،
دانشگاه االزهر
تاال هاای آموزشاای ساازمان هاای رساامی نویسااااااانده  /محماااااااد
نساابت بااه اقلیاات هااای مساالمان در اروپااا :عثماان محمااود خلااف
امام و خطیب وزارت
مطالعه ارزیابی با توجه به اهداف آن.
اوقاف
"تصاااویر ادبااای منتقااادان مااادرن در مصااار :نویساااانده  /باااااراهیم
ارائااااه و مطالعااااه" در دانشااااکده مطالعااااات أحمد عبد التواب
اسالمی و عربی در قاهره
"شاااعر ملاااای و اجتماااااعی باااارای شاااااعران نویساااااااانده  /وائاااااااال
مکتب ابوللو :یک مطالعه عینی و هناری" بكري حسن
در دانشااکده مطالعااات اسااالمی و عرباای در
قاهره
شااااعر ماااادرن مصاااار از انقااااالب  1919تااااا نویساااانده  /علاااا
 2002بااااین محافظااااه کاااااری و جریانااااات ربیع محمد أحمد
نوگرای تجدد ،دانشکده مطالعات اسالمی و
عربی
جنبه صوفی در مجموعه های محمد اقبال ،نویساااانده  /ثنااااا
شاعر پاکستانی ،بر اساس ترجماه شاعر او من ركها
به عربی ،در دانشکده مطالعاات اساالمی و
عربی در قاهره
نویساااااانده  /یسااااااري
تحقیقات اجازه دانشکده دفاع ملې
محمود شفیق عزام
کنترل و تنظیم نسل در پرتو مباحث فقهای نویسااااانده  /الساااااعید
أحمد محمد علي
و وکالت معاصر
ابزارهاااای اجتمااااعی ساااازی و متغیرهاااای نویسنده  /سید حسن
محیطی مرتبط با افراط گرایی فکاری بارای محمد علي
جوانان دانشگاه  -یاک مطالعاه مقایساه ای
بین دانشگاه های االزهر و عین شمس.
"نقااااااا اجتمااااااااعی وزارت اوقااااااااف" در
دانشکده زبان عربی در قاهره

نویسااااااااانده  /محماااااااااد
محمااود امااام و خطیااب

0112/0/02

رئیس و
مناق

0111/4/11

رئیس و
مناق

0112/4/2

مناق

0112/0/11

رئیس و
مناق

0116/5/2

رئیس و
مناق

0113/5

رئیس و
مناق

0111

استاد
رهنما و
مناق

0111/4/12

استاد
رهنما

0115/5/12

مناق

ازهر
ازهر فرع
اسیوط

ازهر فرع
اسیوط
ازهر فرع
زقازیق

طنطا

ازهر
ازهر

ازهر

ازهر
آکادمی عالی
نظامی ناصر
موسسه عالی
مطالعات
اسالمی
انستیتوت
مطالعات و
تحقیقات
محیطی در
دانشگاه عین
شمس
ازهر

0101/3/01

رئیس و
مناق

0101/3/6م

مناق

0101/0/02

رئیس و
مناق

0101/1/2

مناق

.12

ماستري

.11

ماستري

.12

ماستري

.01

ماستري

.01

ماستري

.00

ماستري

.03

ماستري

.04

ماستري

.05

ماستري

.06

ماستري

.02

ماستري

.01

ماستري

.02

ماستري

.31

دكتورا

.31

ماستري

وزارت اوقاف
ترجمه های انگلیسی ساختارهای بالغای و نویسنده  /أنور أحمد
ابعااااااد معناااااایی آنهاااااا در ساااااوره یوساااااف ،باشااد بحیاري والیاات
دمنهور
امام و خطیب وزارت
دانشکده هنر  ،دانشگاه دامنهور
اوقاف
"تجدید اندیشه دینی در اسالم (محمد اقباال نویساااااانده  /وجاااااادي
موسسه
باااه عناااوان یاااک الگاااوی)" در انساااتیتوت عبد القادر محمد
مطالعات
مطالعاااات و تحقیقاااات آسااایایی در دانشاااگاه
آسیایی زقازیق
زقازیق در شرقیه
پی بینی آینده و ترثیر آن در آینده دعوت نویسااااااااانده  /عباااااااااد موسسه عالی
مطالعات
اللطیف سید حسنین
اسالمی در
مهندسین
نقا آموزشاای نهادهااای مااذهبی در مقابلااه نویسنده /محمد زكاي
محفوظ علي محفوظ
با فرقه گرایی در مصار ،دانشاکده آماوز
ازهر
دانشگاه االزهر ،قاهره
"فاااارو متفاااااوت طبااااق درجااااه حاااادیث" ،نویساااااانده  /عماااااارو
فیوم
خمیس فؤاد
دانشکده دارالعلوم ،دانشگاه فیوم
تشااابه بااین نصااو و تاارثیر آن باار شااعر نویسااااااانده  /محماااااااد
وحید الدهشان ،یک مطالعاه متنای تحلیلای ،أحماااد عباااد الااارحمن
ازهر
در دانشااکده مطالعااات اسااالمی و عرباای در سلیمان
قاهره
رویکاارد امااام الاادار قطناای  ،متوفااای  385نویساااااااانده  /أحمااااااااد
هجاااااری قماااااری ،در تصاااااحی و اصااااااال محمد محمد حسین
فیوم
احادیث  ،در دانشکده دارالعلوم
"
او
انتقادی
تالشهای
"محمد مصطفی هداره و
محمااااود أبااااو ساااامر
در دانشاااکده مطالعاااات اساااالمی و عربااای در عبد السالم
ازهر
قاهره
"عبااادالعزیز حماااودا و تاااال هاااای وی در سااااااااعودي بااااااااراهیم
نقااد ادبیااات عرباای" در دانشااکده مطالعااات عوض صال
اسالمی و عربی در قاهره
"احماااااد هیکااااال  ،نویسااااانده و منتقاااااد" در محمد محمود براهیم
دانشااااکده مطالعااااات اسااااالمی و عرباااای در حفني
قاهره
"نگر اجتمااعی در شاعر زناان در مصار بااااراهیم أحمااااد عبااااد
با آغاز عصر مدرن تا سال  1952میالدی التواب
مطالعاااه و تعاااادل" در دانشاااکده مطالعااااات
اسالمی و عربی در قاهره
ابااراهیم علاای ابااو الخشاااب نویساانده دانشااکده ولید عبد عثمان
مطالعات اسالمی و عربی در قاهره

"جنبااه اسااالمی در شااعر احمااد آل کاشااف  ،وائل بكري سعد
یااک مطالعااه تحلیلاای و فناای" در دانشااکده
مطالعات اسالمی و عربی در قاهره
"خالقیاات شاااعرانه در محمااد المعص ارانی :نویسااااااانده  /محماااااااد
فضااااااهای بیناااااایی ،عناصااااار سااااااختاری و علي جاد الرب
سااازوکارهای تشااکیل دهنااده" در دانشااکده
مطالعات اسالمی و عربی در قاهره
مفاااد دولاات ملاای و ارکااان ثبااات آن در فقااه نویسااااااااانده  /عباااااااااد
الحلاااایم محمااااد عبااااد
اسالمی

ازهر

ازهر

0112/1

رئیس و
مناق

0111/4

رئیس و
مناق

0112/10/16

رئیس و
مناق

0112/6/11م

رئیس و
مناق

0112/3/15

رئیس و
مناق

0115/6/01

استاد
رهنما و
مناق

0115/4/2

رئیس و
مناق

0113/11/01
0113/1/03
0110/1

0112/6/01

استاد
رهنما و
مناق

0116/4/31

مناق

0115/2/31

مناق

تحت اإلشراف

استاد
رهنما

تحت اإلشراف

استاد
رهنما

ازهر
ازهر
ازهر

ازهر
موسسه عالی
مطالعات

استاد
رهنما و
مناق
استاد
رهنما و
مناق
استاد
رهنما و
مناق

الحلیم سلیمان

اسالمی در
مهندسین

وی عالوه بر این از دهها تحقیقات علمی نظارت نموده چون موصوف داور در
كمیته دائمی علمی ارتقا استادان در دانشگاه االزهر تخصص ادبیات و نقد ایفای
وظیفه مینماید.

دوازدهم :کنفرانس های بین المللی که موصوف ریاست آن را به عهده داشت:
کنفرانس

شماره
سی و یکمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی تحت
.1
.0

.3
.4
.5
.6

.2
.1

عنوان" :گفتگوی ادیان و فرهنگها"
سی امین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی ،تحت
عنوان" :فقه ساخت کشورها  ...یک دیدگاه فقهی مدرن".

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی،
تحت عنوان" :ایجاد شخصیت ملی و ترثیر آن در پیشرفت کشورها
و حفظ هویت آنها".
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی،
تحت عنوان" :صنعت تروریسم ،خطرات آن و ناگزیری از
رویارویی و سازوکارهای آن".
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی،
تحت عنوان" :نق رهبران و تصمیم گیرندگان در گستر
فرهنگ صل و مقابله با تروریسم و چال ها"
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی،
تحت عنوان" :نق نهادهای دینی در جهان عرب و اسالم در
مواجهه با چال ها  ...واقعیت و امید ،انتقاد از خود و چشم انداز
عینی".
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی ،
تحت عنوان" :چشم انداز امامان و مبلغین برای تجدید گفتمان
دینی و برچیده شدن افکار افراطی".
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شورای عالی امور اسالمی
 ،تحت عنوان" :عظمت اسالم و اشتباهات برخی از وابستگان آن
 ...مسیر تصحی ".

مکان

تاریخ

قاهره

0101/3/13

قاهره

0112 / 2 / 15

قاهره

0112 / 1 / 12

قاهره

0111 / 0 / 02-06

قاهره

0112 / 3 / 11

أسوان

0116 / 5 / 15-14

أقصر

0115 /11 /15-14

قاهره

/ 3 / 1 - 0 / 01
0115

سیزدهم :شرکت در کنفرانس های بین المللی و سخنرانی های بین المللی در
خارج از جمهوری عربی مصر:
شماره
.1
.0

کنفرانس

محل

تاریخ

کنفرانس برگزار شده توسط اداره دینی مسلمانان روسیه از طریق
فناوری کنفرانس ویدیویی با سخنرانی مهم در مورد ادبیات بالها و
بیماری های همه گیر
کنفرانس مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان (هفتمین مجمع 2020

روسیه

0101 / 10 / 11م

امارات متحده

0101/10/2م

.3
.4
.5
.6
.2
.1
.2
.11
.11
.10
.13
.14

میالدی)  ،که تحت عنوان" :ارز های جهان پس ویروس از کرونا -
همبستگی و روحیه مسافران کشتی"  ،در امارات متحده عربی از طریق
فناوری کنفرانس ویدیویی برگزار گردید
کنفرانس "اسالم و تجدید حیات بین پیدای و عصر"
اعتراضات جنجالی به مجمع جهانی انجمن های مسلمان تحت عنوان:
"فلسفه صل در اسالم"
نق رهبران دینی در مقابله با مشکالت.
کنفرانس اظطرارې فقهي
کنفرانس ایمن سازی جوانان در برابر افراط گرایی  2020در ژنو ،که
توسط اتحادیه جهانی مسلمانان ،با حضور دبیرکل اتحادیه برگزار شده
بود.
کار دوازدهمین نشست شورای اجرایی کنفرانس وزرای اوقاف و امور
اسالمی در جهان اسالم.
کنفرانس مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان ،تحت عنوان" :نق
ادیان در ارتقا مدارا از ممکن به اجباری".
کنفرانس اسالم و گفتگوی فرهنگها در مسکو.
کنفرانس بیست و پنجمین سالگرد ترسیس اداره مذهبی همه مسلمانان روسیه.

کنفرانس حقوق اقلیت های دینی در سرزمین های اسالمی در مراک .
مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان  ،تحت عنوان" :به سوی اتحاد
کنجکاوی جهانی ،فرصتی برای صل جهانی".
نشست شورای اجرایی کنفرانس وزرای اوقاف و امور اسالمی در جهان
اسالم.

.15

مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان  ،تحت عنوان" :صل بین المللی و
ترس از اسالم  ..قطع راه افراط گرایی".
مجمع فقهی اقتصاد اسالمی در دبی.

.12
.11

کنفرانس روابط جهانی مسلمانان.
مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان.

.12

سخنرانی در حضور پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه ،تحت عنوان" :دولت
شهروندی ،فقه مدارا و همزیستی".
کنفرانس بین المللی دانشگاه مصر در قزاقستان تحت عنوان" :موسسات
آموزشی اسالمی و نق آنها در ارزیابی انحراف فکری".
کنفرانس" :تروریسم و افراط گرایی فرقه ای در آفریقا".
"اولین مجمع اندیشمندان عرب" در مرکز مطالعات و تحقیقات
استراتژیک امارات.
یک سخنرانی مهم در مورد" :مکانیسم های از بین بردن اندیشه های
افراطی و مهمترین سازوکارهای الزم برای این از بین بردن"  ،در مرکز
مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات.
مجمع ترویج صل در جوامع مسلمان.

.05

كنفرانس نق

.06

دیدار وزیر اوقاف با اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگ
اسالمی مصر در قزاقستان.
سخنرانی سران هیئت های حجاج  -رابطه جهانی مسلمانان.
سخنرانی" :همزیستی مسالمت آمیز ادیان و فقه همزیستی در مرکز

.16

.01
.01
.00
.03
.04

.02
.01

زنان در کارهای خیرخواهانه.

عربی
سودان
امارات متحده
عربی
مراك
امارات متحده
عربی
سویس

0101/0/11

ارىن

0112/10/10

امارات متحده
عربی
روسیه

0112/10/11

روسیه
مراك
امارات متحده
عربی
عربستان سعودي

0101/11/04م
0101/1/02م
0101/2/01
0101/2/12-11

0112/2/04
0112/2/03
0112/6/16
0111/10/2
0111/5/13
0112/10/11

امارات متحده
عربی
ماراتمتحده عربی
ا
عربستان سعودي
امارات متحده
عربی
بحرین

0116/6/06

قزاقستان

0116/6/0

سودان
امارات متحده
عربی
امارات متحده
عربی

0116/3/10
0116/1/12

0112/4/04
0112/3/01
0116/10/12

0115/2/0
0115/4/02

امارات متحده
عربی
کویت

0114/10/12

قزاقستان

0114/11/06

عربستان سعودي
امارات متحده

0114/11/5
0114/2/15

.02
.31
.31

همای های مطالعات و تحقیقات استراتژیک.
کنفرانس تمدن ها برای خدمات بشری.
افتتا نمایشگاه "حج" در انستیتوت جهان عرب در پاریس.
کنفرانس بین المللی سیره پیامبر (جلسه دوم).

عربی
بحرین
فرانسه
موریتانیا

0114/5/5
0114/4/04
0110

و عالوه براین به مدت هفت سال در دانشکده تربیه و اموزش سلطنت عمان به
تدریس پرداخته است.

چهاردهم :شرکت در کنفرانس ها و نشست های علمی بین المللی در داخل
مصر:
کنفرانس

شماره
.1

یک سخنرانی بین المللی در برنامه آموزشی پارلمان عرب.

.0

کنفرانس وزرای جوانان عرب.

.3

کنفرانس دانشکده ژورنالیزم تحت عنوان" :رسانه منطقی و
آگاهی از ساختمان".

.4

پجنمین کنفرانس مسئوالن صداوسیمای قرآن کریم ،

مکان

تاریخ

قاهره

0101/4/5

دانشگاه کشورهای عربی
در قاهره

0101/1/4

دانشگاه جدید در قاهره

0112/10/03

قاهره

0112/ 11/ 04

وابسته به احتادیه صدا و سیمای اسالمی ،که بواسطه
سازمان ملی رسانه منسجم گردیده بود ،حتت طنوان:
"نقش صداوسیمای قرآن کریم در یکپارچه سازی
مفاهیم ،گردهم آوردن مدارس فقه و پاسخ به سو ضن ها.
"
.5

جشن سالگرد بزرگداشت صالی دیوان طالی قانون

قاهره

0112/11/12

اساسی.
.6

کنفرانس داراالفتا مصر ،تحت عنوان" :مدیریت متمدنانه
اختالفات اعتقادی".

قاهره

0112 / 11 / 15

.2

مجمع تحمل ادیان سنت کاترین ،با شعار( :در اینجا ما با هم
اداي نماز می کنیم).
کنفرانس بین المللی انجمن دانشگاههای اسالمی تحت عنوان:
"نق دانشگاهها در خدمات جامعه و تثبیت ارزشها"

جنوب سینا

0112 / 11 / 10-11

اسكندریة

0101/2/13

.2

ششمین کنفرانس علمی مرجع ملی تضمین کیفیت و اعتبار
بخشی به آموز .

قاهره

0112/6/10

.11

نهمین کنفرانس بین املللی ،حتت طنوان" :مطالعات

دانشگاه منیا دانشکده
دارالعلوم

0112 / 3 / 04

.1

بین املللی در طلوم اسالمی و طربی در پرتو شتاب
فناوری و معرفتی".

.11

کنفرانس ساالنه تحت عنوان" :قدرتهای نرم و صنعت آینده"

.10
.13

کنفرانس االزهر "اسالم و غرب".
مجمع تحمل ادیان سنت کاترین ،با شعار( :در اینجا ما با هم
اداي نماز می کنیم).
کنفرانس داراالفتا مصر  ،تحت عنوان" :تجدید در فتوا بین
نظریه و عمل".
کنفرانس بین المللی شورای دولتی ،تحت عنوان" :رأی دادن
در انتخابات بین حق و وظیفه".
کنفرانس بین المللی انجمن دانشگاههای اسالمی تحت عنوان:
"نیاز جهان اسالم برای فعال سازی نق اقتصاد و دارایی
اسالمی" با همکاری دانشگاه اسکندریه.
پنجمین کنفرانس بین المللی مرجع ملی تضمین کیفیت آموز .
کنفرانس بین المللی شورای عالی فرهنگ ،تحت عنوان:
"مدیریت جامعه در برابر تروریسم".
کنفرانس "نق صدا و سیمای قرآن کریم در مقابله با افراط
گری.
کنفرانس االزهر در حمایت از بیت المقدس.
کنفرانس االزهر ،تحت عنوان( :افراط گرایی و ترثیر منفی آن
بر آینده میراث فرهنگی عرب).
هشتمین کنفرانس بین المللی ،تحت عنوان" :ثابت و تغیر پذیر
در علوم عربی و اسالمی".

.03

کنفرانس گردشگری مذهبی ،تحت عنوان" :سینا ،پایتخت
جهانگردی مذهبی".
کنفرانس بین المللی با عنوان" :مطالعات آفریقایی در  20موسسه تحقیقات و مطالعات
آفریقا در قاهره
سال"
دانشگاه عین شمس
سمیناری در دانشکده هنر با عنوان :نق "دانشگاه ها در
دانشکده ادبیات
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی".
مرکز تجدید گفتمان دینی در
کنفرانس بین المللی" :مباحث تجدید گفتمان دینی".
دانشگاه فیوم

.14
.15
.16
.12
.11
.12
.01
.01
.00

.04
.05
.06

0112 / 3 / 03

دانشگاه عین شمس
دانشکده ادبیات
قاهره
جنوب سینا

0111/11/00
0111 / 11 / 12-11

قاهره

0111 / 11 / 16

قاهره

0111/11/1

دانشگاه اسکندریه

0111 /4/02-05

قاهره
قاهره

0111/4/00
0111/0/04

قاهره

0111/1/01

قاهره
قاهره

0111/1/12
0112/10/4

دانشگاه منیا دانشکده
دارالعلوم

0112 / 11 / 11

جنوب سینا

0112 / 2 / 02-01
0112 / 5 / 03
0112/4/01
0112/3/15

.02

اولین کنفرانس دان آموزان دبیرستان ،زیر نظر جنرال محمد
کمال الدالی والی جیزه.

جیزه

0112 / 3 / 4

.01

کنفرانس االزهر الشریف ،حتت طنوان" :آزادی و شهروندی

قاهره

0112 / 0 / 01

 ..تنوع و تکامل".
.02

کنفرانس" :فیوم طلیه افراط گرایی و در مسیر توسعه

فیوم

0112 / 1 / 15

قیام می کند.
.31

کنفرانس اتحادیه عرب برای دادگستری اداری ،تحت عنوان:
"مقامات قوه قضاییه اداری در حل اختالفات انتخاباتی".

قاهره

0112/1/1

.31

علمی و
کنفرانس داراالفتا مصر ،تحت عنوان" :آموز
صالحیت مشهود برای امام مساجد برای اقلیت های مسلمان".

قاهره

0116 / 11 / 12

.30

چهارمین کنفرانس علمی بین المللی تحت عنوان" :مستشرقان
و میراث عربی و اسالمی".

ددانشگاه ازهر دانشکده
زبان عربی فرع زقازیق

0115 / 4 / 2

.33

کنفرانس" :میراث باستان شناسی در جهان عرب  ...چال ها
و راه حل ها" ،که از طرف اتحادیه کشورهای عربی برگزار
شده بود.
همای "اعتدال اندیشه در مطالعات اسالمی".

.35

کنفرانس دانشگاه االزهر ،فرع اسیوط ،تحت عنوان" :درک
صحی از میراث اسالمی و ترثیر آن در درمان انحراف
فکری".
اولین کنفرانس مهاجرت غیرقانونی ،تحت عنوان :کشور ما در
میان ما اول است.

.34

.36

دانشکده فیوم

0116 / 4 / 3

دانشگاه منیا دانشکده
دارالعلوم
د اسیوط دانشکده

0116 / 3 / 01
0116 / 0 / 03-01

وزارت جوانان قاهره

0114 / 2 / 2

عالوه بر این در ده ها جلسه ،سخنرانی و سمینارها در دانشگاه های مصر،
مراکز تحقیقاتی ،موسسات مهم رسانه ای و کنفرانس ها که در آن جناب عالی
دیگران را به ایراد سخنرانی از طرف خود مقرر نموده.
نوشته شده در تاریخ6262-5-62م.
از بارگاه ایزد منان تقاضای قبولی استقامت وپیروزی را داریم.

