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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 : اخلربات العملية [4]

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم
 متزوج مصر 1973/  7 /1 مصري  حاتم عبد العظيم أبو الحسب

 تركيا -إسطنبول  :مكان اإلقامة الحالي
 aboelhasab@icloud.com :البريد اإللكتروني  هاتف ثابت:

هاتف نقال  00905358371528 هاتف نقال لالتصال:
 واتساب:

00905358371528 

 م
 المــــؤهـــــل

ماجستير، )دكتوراه، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 الدقيق
 البحثعنوان 

1 
ليسانس اللغة العربي 

 دار العلوم القاهرة جيد 1995 والعلوم اإلسالمية
اللغة العربية 

والعلوم 
 اإلسالمية

 

ماجستير الشريعة  2
 دار العلوم القاهرة ممتاز 2002 اإلسالمية

الفقه 
اإلسالمي 

 وأصوله

المنهج الفقهي 
 لإلمام القرطبي

دكتوراه الشريعة  3
 2008 اإلسالمية

مرتبة 
الشرف 
 األولى

 دار العلوم الفيوم
الفقه 

اإلسالمي 
 وأصوله

الشك وأثره في 
 األحكام الشرعية

 الرتبة م
 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

تاريخ الحصول 
 المانحة للرتبة الجامعة عليه

 جامعة المدينة العالمية / ماليزيا 2008 استاذ مساعد  1
2    
3    

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل

رة شخصية   صو

 حديثة
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 : املقررات التي مت تدريسها [5]

 : املهارات [6]

 
 
 

 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [7]

العمل 
 الحالي

مدير أكاديمية تواصل للعلوم الشرعية 
ورئيس مجلس إدارة وقف فاتح بالجمهورية 

 التركية

وقف فاتح / 
  2017 إسطنبول تركيا

     

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل

رئيس قسم الفقه 
 واألصول 

كلية العلوم اإلسالمية بجامعة 
ماليزيا )  –المدينة  العالمية 

 فرع القاهرة (
  القاهرة

رئيس قسم الدراسات 
 اإلسالمية

كلية القرآن الكريم والدراسات 
  أكرا / جمهورية غانا أكرا -اإلسالمية 

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

الفقه  مقرراتدرست  ليسانس / ماجستير فقه العبادات  1
اإلسالمي جميعها وكذلك 

مقررات األصول 
والمقاصد في مراحل 

بكالوريوس والماجستير ال
 والدكتوراه

 ماجستير  الجناياتفقه   2

الوصية فقه األحوال الشخصية و   3
 ليسانس / ماجستير والميراث

 مقررات مختلفة لطالب الماجستير والدكتوراه أصول الفقه  4

  البيان المهارة
 لي عدد من القصائد وحصلت على عدد من الجوائز الشعرية  تأليف الشعر

الـــدـــيـــــادة والـــعـــمـــــل 
 عددا من المؤسسات العلمية والثقافيةأدرت  اإلداري 

أشــــــــارك في العمل العام منذ أكثر من ربع قرن  طيبا في مســــــــاجد مصــــــــر المختلفة وضــــــــيفا في القنوات  الدعوة والعمل العام
صــر ، وعضــوا في الهي ة التأســيســية التي وضــعت دســتور م2012التليفزيونية ونائبا في البرلمان المصــري 

 .2012راسات الفقهية المعاصرة بالمجلس األعلى للش ون اإلسالمية ، وعضوا في لجنة الد2012

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
المنهج الفقهي لإلمام القرطبي ) رسالة   1

 ماجستير(
  لم ينشر

الشك وأثره في األحكام الشرعية دراسة   2
 أصولية فقهية 

 2018 دار المقاصد
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 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [8]

 إضافات أخرى: [9]
 
1 

ره في العفو الحق في الجنايات وأث –مؤلفات: أحاديث البشارة بالخالفة الراشدة جمعا ودراسة من ال
مان بين فقه التحوالت في آ ر الز  – الكريم منظور القرآن منسنة التدافع الحضاري  –واإلسقاط 

 الوعي السنني والوهم األسطوري ... وغيرها من الكتب
 
2 

 

 
3 

 

 

 2019 وقف فاتح نظرات في أصول اإليمان   3
 2019 وقف فاتح فقه األحوال الشخصية   4

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
ظاهرة انتشار الطالق األسباب   1

 والعالج
 -المركز العالمي للوسطية 

 الكويت
2010 

الغزالي ومواجهة االستبداد الشيخ   2
 السياسي

ضمن أعمال مؤتمر مائة علم 
 على ميالد الغزالي بإسطنبول

2017 

المؤتمر األول للجنة التزكية  أسماء هللا الحسنى مد ال للتزكية  3
باالتحاد العالمي لعلماء 

 المسلمين

2019 

المعهد المصري للدراسات  العسكر وقانون تدمير األزهر  4
 السياسية واالستراتيجية 

2017 

الذي نظمه  مؤتمر تطوير األزهر تطوير البنية المؤسسية لألزهر  5
المعهد المصري للدراسات 

باالشتراك مع رابطة علماء أهل 
 السنة

2018 


