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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 سيرة ذاتية

 . إبراهيمخالد محمد حسين  د/ :  االسم
جامعة الجوف بالمملكة  –أستاذ مساعد في كلية الشريعة والقانون : العمل الحالي 

 العربية السعودية . 
 :  تاريخ ومكان الميالد

 جمهورية -محافظة أسيوط  -في بني عدي  بمركز منفلوط  -م23/6/1967
 لعربية .مصر ا

  . تزوجم – الحالة االجتماعية
 : والعملية هالت العلميةالمؤ -

جامعة  –انون )الليسانس( من كلية الشريعة والق اإلجازة العالية حصل على -
 . م 1991عام ( ممتاز مع مرتبة الشرف ) األزهر بأسيوط بتقدير عام

الشريعة  ليةك)الماجستير( في الفقه المقارن من  التخصصشهادة حصل على  -
 . م 2000عام  ( ممتاز  ) بالقاهرة بتقدير األزهرجامعة  -والقانون 

 كلية الشريعة)الدكتوراه( في الفقه المقارن من  حصل على شهادة العالمية -
 . م 2004عام ( األولىبأسيوط بتقدير) مرتبة الشرف  األزهرجامعة  -والقانون 

 بأسيوطالشريعة والقانون جامعة األزهر كلية قسم الفقه المقارن بفي  مدرسا   عين -
م  2016عام بالقسم ذاته  ) أستاذا  مشاركا  ( أستاذا  مساعدا   ، ثم  م 2004عام 

في العام بالمملكة العربية السعودية ساعدا  في جامعة الجوف م أستاذا  قبيل التحاقه 
 . ذاته

 :النتاج العلمي    -
مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني ، دراسة  –التزام الوديع برد الوديعة  -1

سنة  بالقاهرة األزهرإلى كلية الشريعة والقانون جامعة  مقدمةوهي رسالة ماجستير 
 .م  2000

دراسة مقارنة بين الفقه  –التصرف في الديون وأهم تطبيقاته المعاصرة  -2
الشريعة والقانون  إلى كلية مقدمةوهي رسالة دكتوراه ، اإلسالمي والقانون الوضعي 

 . م2004 سنة بأسيوط األزهرجامعة 
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 –مدي حق الزوجة في طلب التفريق لعقم الزوج وأحكامه في الفقه اإلسالمي  - 3
منشور في مجلة روح القوانين التي تصدرها كلية ، دراسة مقارنة ، وهو بحث محكم 

 . م  2010الحقوق جامعة طنطا سنة 
، منشور وهو بحث محكم  –دراسة مقارنة  –أحكام الغريق في الفقه اإلسالمي  – 4

 . م 2012في مجلة روح القوانين التي تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا سنة 
أحكام  اللقائح الزائدة عن حاجة التلقيح االصطناعي الخارجي ) األجنة  – 5

ومنشور  ، وهو بحث محكم ،سالمية دراسة مقارنة في فقه الشريعة اإل االحتياطية (
جامعة األزهر بأسيوط العدد الواحد والثالثون سنة  – في مجلة كلية أصول الدين

 م .  2013
دراسة  -عمال الطبية في الفقه اإلسالمي اإلذن المسوغ للطبيب إجراء األ – 6

ر وهو بحث مقبول للنشر في مجلة الدراسات العربية التي تصدرها كلية دامقارنة 
 م .  2015يناير سنة  –جامعة المنيا ، العدد الحادي والثالثون  –العلوم 

 .غير منشور  –منها  اإلسالميالمناقصات وموقف الفقه  -7
مسائل مقارنة من عقد الرهن ، وهو ضمن مقرر مادة الفقه المقارن للسنة   – 8

 . الخامسة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط 
مقررات كلية الشريعة لقضايا الفقهية المعاصرة ضمن ي ااألبحاث ف بعض – 9

 األزهر .جامعة  –والقانون 
 :  للتواصل – 

  00966540367843  جوال  -   
 khaled_reesh@yahoo.com –البريد االلكتروني  -   
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