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 :بيانات شخصية
  احلالة اجلنس دامليال تاريخ مليالدا مكان ةاجلنسي  االســــــــم

متزوج  ذكر 5/8/1968 القاهرة مصري باللق/ العائلة   األوسط  األول

 القاضي حممد هشام ويعول

Frist Middle Family 
Hesham Mohamed Alkady 

 نالشريعة والقانو العام التخصص

 الفقه املقارن  الدقيق التخصص

 

 ــاالوظيفة احلالية ومقرهـ

 مقرهـــــا الوظيفة

 كلية الشريعة والقانون أستاذ مساعد

                        :   أخرى حدد   اضر    حم    أ. مساعد        أ. مشارك      أستاذ          اللقب العلمى

 2011 الدكتوراه هاأعلى درجة علمية وتارخي

 2372458790 ــامةاإلقـ/  اهلوية رقم

ة الشريع ــةكليــــــــــــــــال

 ونوالقان

 الشريعة القسم

 بيانات االتصال :
 -ي احملمديةح–اجلوف  -سكاكا كاماًل العنوان

 ةتجارة والصناعجبوار فرع وزارة ال

 hmqady@ju.edu.sa لرمسيا الربيد اإللكرتونى

 Alkady68@gmail.com الشخصى ىاإللكرتون الربيد 3532  ي(هلاتف الداخل)رقم االعمل هاتف

 اختياري املوقع الشخصى  هاتف املنزل 

  فاكس 0537420082 جوال 

 الرمز  صندوق بريد 

 الربيدى
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 : البكالوريوس ، املاجستري ، الدكتوراه (  )الليسانس ،املؤهالت العلمية 
 

 

 م

 

 املؤهل

 

 تارخيه

 

 يرالتقد

 

 ملعهداجلامعة / ا

 

 الكلية

 

 علمىالقسم ال

 التخصص

 دقيق عام

لعالية اإلجازة ا 1

 ( ( سليسان)ال

 الشريعة زهراألجامعة  داجيد ج م1992

 نوالقانو

الشريعة 

 والقانون

 نالفقه املقار ونالشريعة والقان

خصص إجازة الت 2

  (املاجستري)

 الشريعة هرجامعة األز ز()ممتا م2004

 نوالقانو

 نالفقه املقار ونالشريعة والقان قارنالفقه امل

املية إجازة الع 3

 (هالدكتورا)

 مرتبة 2011

 الشرف

 الشريعة هرجامعة األز

 نوالقانو

 نالفقه املقار ونالشريعة والقان قارنالفقه امل

 

 اخلربات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم منيةالفرتة الز ملمكان الع امعيةالدرجة اجل مسمى الوظيفة فةالوظي  

 

ربةسنوات اخل ك سبب تر 

 العمل

    إىل مــن قسم كلية جامعة

 يةأكادمي

 

 مركز صاحل األزهر معيد معيد

كامل 

 لالقتصاد

 اإلسالمي

  7 ثيأكادميي حب 2004 1997 قارنالفقه امل
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 مركز صاحل األزهر مدرس مدرس مساعد

كامل 

 لالقتصاد

 اإلسالمي

  6 ثيأكادميي حب   قارنالفقه امل

 مركز صاحل األزهر مدرس مدرس

كامل 

 لالقتصاد

 اإلسالمي

  3 ثيأكادميي حب   قارنالفقه امل

 

 أخرى 

ثي أكادميي حب إىل من مكان العمل لشركةاملؤسسة/ا مساعد مدير 

 إداري

4  

   صاد اإلسالمي القتكامل ل صاحلمركز  زهرجامعة األ

ودة منسق وحدة اجل 

 ةالشريعلقسم 

ثي أكادميي حب هـ1436 1435 الشريعة والقانونكلية  وفجامعة اجل

 إداري

1  

وحدة  مديرمنسق و 

 لكرتونياالالتعليم 

ثي أكادميي حب 1438 1437 الشريعة والقانونكلية  وفجامعة اجل

 إداري

2  

نشةة رئيس جلنة األ 

 عالمالةالبية واإل

ثي أكادميي حب 1438 1437 الشريعة والقانونكلية  وفجامعة اجل

 إداري

2  

ن عضو جلنة شئو 

 لياالدراسات الع

  1 إداري 1438 1438 عمادة الدراسات العليا وفجامعة اجل

 

  ة فى املؤمترات والندوات العلمية:املشارك
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  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة

 

 قادمكان االنع

 

 السنة

 الدور

 حضور مشارك

حلضارة تنمية الثروة احليوانية فى ارعاية و» : ملؤمتر الدوىل حولا 1

 «اإلسالمية والنظم املعاصرة

   م.2004  مارس  28 هرجامعة األز

العامل العربي: الواقع و مصريف  والتنمية اتالتعاوني»: املؤمتر الدوىل حول 2

 «واآلمال

   م2005مارس 8 هرجامعة األز

يق املاىل الشريعة اإلسالمية والتةب التورق والتوريق بني أحكام»ندوة :  3

 «املعاصر

 

   م.2/11/2007 هرجامعة األز

 املنظور وحقوق االرتفاق بني «يم شريالتا»املشاركة الزمنية ندوة:  4

 «اإلسالمى والتةبيق املعاصر

   م2008فرباير  24 هرجامعة األز

 اصرة"لنظام والتةبيقات املعامؤمتر " االقتصاد اإلسالمي، الفلسفة و 5

 

   م20/4/2013 هرجامعة األز

 

 :اإلشراف على الرسائل اجلامعية
 

 

 

  م

 عنوان الرسالة

  يةالدرجة العلم

 اجلامعــة

 

 السنـــة

 

 الكلية

 

 هدكتورا ماجستري القسم 

1        

2        
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 :عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة 

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 امعة اجلوفج –عمادة الدراسات العليا  هـ1438 عضو جلنة شئون الدراسات العليا 1

2    

3    

4    

 

 :  وورش العمل  احلاصل عليهاالدورات التدريبية 
 

 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م

 هيئةعضاء مركز تنمية قدرات أ تنمية مهارات  نظم االمتحانات وتقويم الةالب 1

 وان التدريس جبامعة  حل

 م2013

عضاء هيئة مركز تنمية قدرات أ تنمية مهارات  إعداد وتصميم الربامج الدراسية 2

 وان التدريس جبامعة  حل

 م2013

عضاء هيئة مركز تنمية قدرات أ تنمية مهارات  أخالقيات البحث العلمي 3

 وان التدريس جبامعة  حل

 م2013

عضاء هيئة مركز تنمية قدرات أ تنمية مهارات  لميةفنيات تصميم وإجراء البحوث الع 4

 مشس التدريس جبامعة عني

 م2014

عضاء هيئة مركز تنمية قدرات أ تنمية مهارات  التعليم العالي إعداد الدراسة الذاتية ملؤسسات 5

 مشس التدريس جبامعة عني

 م2014
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 :  هاراتامل
 

 املهارات 

 officeبرنامج  إجادة 

 إجادة التعامل مع االنرتنت

 إجادة اخلةابة واإللقاء

 العامةإجادة العمل يف العالقات 

 
 : املساهمات اجملتمعية والثقافية والتطوعية

 
 الفرتة الزمنية طبيعة النشاط املساهمة / النشاط م

1    

2    

3    

 

 :  و التكريماجلوائز 
 

 الفرتة الزمنية التخصص  ةالدولة و اجلهة املاحن مسمى اجلائزة م

كامل  احلص الشيخ جائزة 1

  المياإلس قتصادلال التشجيعية

 سالمياإل القتصادل كامل  صاحلمركز 

 صرم –جامعة األزهر 

 .م2003  االقتصاد اإلسالمي

كامل  احلص الشيخ جائزة 2

  المياإلس قتصادلال التشجيعية

 سالمياإل القتصادل كامل  صاحلمركز 

 صرم –جامعة األزهر 

 .م2009  االقتصاد اإلسالمي
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  املناصب اإلدارية:
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلدارى م

لالقتصاد  كامل مركز صاحل تدريبمساعد مدير لشئون ال 1

 جامعة األزهر – اإلسالمي

 م 2014-2010 العربية مصرمجهورية 

معة جا-لقانونالشريعة واكلية  الشريعةسم منسق وحدة اجلودة لق 2

 اجلوف

 1435 اململكة العربية السعودية

لتعليم امدير وحدة منسق و 3

 االلكرتوني

معة جا-لقانونالشريعة واكلية 

 اجلوف

 1437 اململكة العربية السعودية

لةالبية رئيس جلنة األنشةة ا 4

 واإلعالم

معة جا-لقانونالشريعة واكلية 

 اجلوف

 1437 اململكة العربية السعودية

 :  اللغات

 أذكرهالغات أخــــــــــــرى  قراءة كتابة حتدث يدهااللغة التى جت

     العربية

    االجنليزية

 معلومات أخرى ترى أنها هامة : 

 املعلومات م

1  

2  
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 الدول التى عملت بها :

 الدول #

 مجهورية مصر العربية 1

 اململكة العربية السعودية 2

 
  :  او املشاركة يف التاليف الكتبتاليف 

 
 

 

 م

 

 

 

 عنوان الكتاب 

 

 أخرىة العنوان بلغ

ا هو إن وجد ) كم

فحة موجود على ص

 لبحث(الكتاب او ا

 

لدوىل الرتقيم ا

 كتاباملوحد لل

 )ردمك(

 

 

كني أشخاص مشار

اجع ، )حمقق ، مر

 خل(مرتجم ... ا

 

 

 

 الةبعة

 

 

 حاتعدد الصف

 

 

 كتابلغة ال

 

 

 لنشرتاريخ ا

 لفقها يف املريض عالج عن االمتناع 1

 اسةدر الوضعى، والقانون اإلسالمى

 مقارنة

 9773790257 
 

 2007 ةالعربي 322 الثانية -

 قانونية فقهية دراسة العقاري، التمويل  2

 اقتصادية.

 9789773791549 
 

 2010 ةالعربي 615 األوىل -

 الزكاة بايةج نظام أحكام شرح 3

 اسةدر لتنفيذيةا والئحته السعودي

 تعميمات وءض يف قضائية فقهية

 والدخل لزكاةا مصلحة وتعليمات

       عباالشرتاك م ل جاري العم جاري العمل 

  البد العضوان عرد/ 

 عمل جاري ال  لعملجاري ا مل جاري الع مل جاري الع
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 :    )األحباث العلمية( اإلنتاج العلمى
 

 رسنة النش الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةمجهورية مصر ا .سالمياإل الفقه يف التسعري أحكامحبث بعنوان  1

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2003

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةمجهورية مصر ا ،اإلسالمي حكام مسابقات احليوانات يف الفقهحبث بعنوان أ 2

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2004

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةا مجهورية مصر ،التعاون يف الفقه  اإلسالميحبث بعنوان  3

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2005

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةمجهورية مصر ا ،التورق من منظور فقهيحبث بعنوان  4

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2007

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةمجهورية مصر ا وقت فى مصرالتنظيم القانونى لنظام اقتسام الحبث بعنوان  5

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2008

 القتصادل كامل صاحل مركز لعربيةمجهورية مصر ا .العاملية املالية زمةاأل من اإلسالمى الفقه موقفحبث بعنوان  6

 األزهر جامعة اإلسالمي،

 م2009

 2013 األزهر امعةج-التجارةكلية  لعربيةمجهورية مصر ا حبث بعنوان امللكية يف االقتصاد اإلسالمي 7
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 املك صاحل مركز جملة لعربيةمجهورية مصر ا يد.ع عادل. د مع باالشرتاك مة،قائ شركة من حصة إجارة حكمحبث بعنوان  8

 ألزهر،ا جامعة مي،اإلسال لالقتصاد

 ،50 العدد

 م2013

 

 :  أشخاص وجهات ميكن الرجوع إليها لالستعالم 

 تليفون بريد إلكرتونى العنوان املكان الوظيفة الشخص  م

 براهيمأ.د/ يوسف إ 1

 يوسف

احل صمدير مركز 

صاد القتمل لكا

 اإلسالمي

 salehkamel@yahoo.com 0020222610312 مصر–ر جامعة األزه زهرجامعة األ

د د/حممد حمم 2

 الغزالي

مركز  مديرساعد م

 قتصادصاحل كامل لال

 اإلسالمي

 alghazaly2@gmail.com 0020222610312 مصر–ر جامعة األزه زهرجامعة األ

00201282341310 

يد أ.د/عادل مح 3

 يعقوب

 Yahoo.com@dr_adel_hemad 00201003541698 رمص -ر جامعة األزه جارةكلية الت تجارةوكيل كلية ال

لفتاح أ.د/ عبد ا 4

 سحممود ادري

سم أستاذ ورئيس ق

 ن األسبقالفقه املقار

ون ة والقانبكلية الشريع

 بالقاهرة

ريعة كلية الش

 – والقانون

 زهرجامعة األ

 dr.edris@hotmail.com 0020224017543  رمص -ر جامعة األزه

 

  املقارن أستاذ  الفقه رجلعزيز فأ.د/ عبد ا 5

ون ة والقانبكلية الشريع

 بالقاهرة

ريعة كلية الش

 – والقانون

 زهرجامعة األ

 00201145784218  رمص -ر جامعة األزه

 


