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 سيرة ذاتية
 البيانات الشخصية

 محمد محمد إبراىيم فايد . د: االسم 

 1/7/1979: تاريخ الميالد  

  الحي الرابع –مدينة السادس من أكتوبر -  الجيزة –مصر : العنوان . 

 (مصر) 00201005175331: تليفون  

 البريد اإللكتروني :fayed1779@yahoo.com   

                                 Dr.fayed1779@gmail.com  

 المؤىالت 

  حصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية من كلية دار العلوم بجامعة القاىرة
  م بتقدير جيد جدا 2000عام 

  حصل على السنة التمهيدية للماجستير من قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية
  م 2002بكلية دار العلوم بجامعة القاىرة عام 

  حصل على السنة التمهيدية للماجستير من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم
  م 2003بجامعة القاىرة عام 

 الدرجات العلمية 

  حصل على درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار
اآلراء الفقهية :" عن الموضوع " ممتاز " م بتقدير 2007العلوم بجامعة القاىرة عام 

ونال جائزة أحسن رسالة " ألشهب بن عبد العزيز ومدى انتسابها لمذىب مالك 
 . م من الجامعة 2007ماجستير نوقشت في كلية دار العلوم في العام الجامعي 

  حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار
مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين  )العلوم بجامعة القاىرة بتقدير 

: اآلراء الشاذة في الفقو اإلسالمي بين االعتبار واإلنكار :" ، وكانت بعنوان(الجامعات
 . م  2010". جمع ودراسة وتحليل 
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 (العلمية  )الدرجات الوظيفية 

  م 2002عين معيدا بقسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم بجامعة القاىرة عام 

  م  2007عين مدرسا مساعدا بالقسم نفسو عام . 

  م ، وال يزال يشغل ىذه الوظيفة 2010عين مدرسا بالقسم نفسو عام  . 

 الخبرات واألنشطة 

  يحفظ القرآن كامال برواية حفص عن عاصم 

  عمل مدرسا للغة العربية والتربية الدينية بمدارس وزارة التربية والتعليم بعد تخرجو
 (2002 : 2001)لمدة عام 

 درس في كلية دار العلوم بجامعة القاىرة المقررات اآلتية : 

 "لطالب الكلية ست سنوات متواصلة " أحكام التجويد والتالوة
 . ضمن مواد قسم الشريعة في الفرقة األولى 

 "(2010)لطالب الدبلومة الخاصة " علوم القرآن 

 "( 2010)لطالب الدبلومة العامة " الحديث والتفسير 

 "لطالب الفرقة الثانية في العامين " أحكام الميراث والوصية
(2011/2102 – 2012/2013. ) 

  المقررات اآلتية (ه1437: ه 1434من )درس في جامعة أم القرى : 

  (411 - 212 – 211) آيات األحكام 

  (222 – 221)أحاديث األحكام  

  (451 - 351)الفقهو المقارن 

  (241)الفقو 

  ( 480)قاعة البحث الفقهي 

  التي أقامتها  ( السنة النبوية –القرآن  )عضو لجنة تحكيم المسابقات الثقافية
  .2012 حتى عام 2005جامعة القاىرة من عام 
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 الدورات والبرامج التدريبية 

  ( 2006)" إدارة الوقت وضغوط العمل"برنامج 

   (2007)" مهارات االتصال الفعال"برنامج 

  ( 2008)" أخالقيات البحث العلمي"برنامج 

  (2009)" معايير الجودة في العملية التدريسية"برنامج 

  (2009)" النشر العلمي الدولي"برنامج 

  (2010)" استخدام التكنولوجيا في التدريس"برنامج  

  (2010)" مشروع البحوث التنافسية"برنامج 

  (2010)" مهارات العرض الفعال"برنامج 

  (2012)" الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية"برنامج 

  ( 2013)" التخطيط االستراتيجي"برنامج 

 (مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القاىرة )

 :المؤلفات واألبحاث

  (. 2012)أحكام الميراث والوصية 

  دراسة - عقوبة الردة بين النص عليها ودعاوى كونها تعزيرا أو ال تناسب العصر
بكلية دار -  بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة قسم الشريعة اإلسالمية . فقهية 

 .م 2014سنة - العلوم جامعة القاىرة 

  بحث محكم . تها دلحقيقتها ومظاىرىا وأسبابها وأدراسة في - تحكمات الفقهاء
 . وتحت النشر بمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة 

 بحث – دراسة فقهية –قتل المكلف نفسو خطأ أو عمدا واآلثار المترتبة على ذلك 
 العدد –بكلية دار العلوم جامعة القاىرة -  منشور بمجلة قسم الشريعة اإلسالمية 

  . 2016 سنة 65

 دراسة فقهية مقارنة، بحث مقبول للنشر بمجلة : المساحقة وما يتعلق بها من أحكام
 . 2016 سنة 91 العدد –كلية دار العلوم بجامعة القاىرة 
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 دراسة فقهية، بحث مقبول للنشر : أثر معطيات الطب الحديث في توريث الخنثى
 .  2016 سنة 92 العدد –بمجلة كلية دار العلوم بجامعة القاىرة 

 الرسائل العلمية التي أشرف عليها 

  من كتاب الدعاوي والبينات في الرابعمن أول الركن - خادم الرافعي والروضة 
حمود بن .  للباحث–دراسة وتحقيقا - إلى نهاية مسائل متفرقة في النكول اليمن 

 –من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى )علي الفريدى 
 .(ه1436 نوقشت سنة –بريدة 
 لى نهاية أبواب إحاديث األحكام دراسة تأصيلية أحكام الفقهية المستنبطة من ألا

من قسم  )فارس حمد عثمان العريني. للباحث . حكام التخلي من كتاب المنتقيأ
 .( قيد البحث–الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

 ودراسةايات الحج والعمره جمعآحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم واأل  . 
من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات  )عبد الرحمن محمد علي ابراىيم. للباحث

 .( قيد البحث–اإلسالمية جبامعة أم القرى 
  من أول كتاب الدعاوي والبينات إلى نهاية الركن الثالث - خادم الرافعي والروضة

عبدالمجيد بن .  للباحث–دراسة وتحقيقا من كتاب الدعاوي والبينات في اليمن 
من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم  )سالم عبداهلل الضبعان

 .( قيد البحث– بريدة –القرى 
  الرسائل العلمية التي ناقشها

  القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغني البن قدامة من أول كتاب البيوع وحتى
من قسم )علي بن محمد البنة .  للباحث–جمعا ودراسة . نهاية كتاب الحجر

 .(ىـ1436 – بريدة –الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

  للباحث - جمعا ودراسة . الفروق الفقهية من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين .
من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات )علي بن محمد بن علي أبو دىام 

 .(ه1436 –"مكة المكرمة "اإلسالمية جبامعة أم القرى
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  من –خادم الرافعي والروضة لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 
.  للباحث–دراسة وتحقيقا . بداية باب زكاة الذىب والفضة إلى نهاية كتاب الزكاة 

من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )محمد بن ضيف اهلل العتيبي 
 . (ىـ1436 – بريدة –جبامعة أم القرى 

  خادم الرافعي والروضة لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي
صالة : من كتاب (فصل الصفات المستحبة في اإلمام): من قولو–الشافعي 

عبد اهلل عمر عبد اهلل .  للباحث–تحقيقا ودراسة . الجماعة حتى نهاية الكتاب 
 بريدة –من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى )الجندي 

 . (ىـ1436 –

  التوسط والفتح بين الروضة والشرح، لإلمام أحمد بن حمدان بن أحمد األذرعي
دراسة . من بداية باب صالة التطوع حتى نهاية باب صفة األئمة (ىـ783 – 708)

من قسم الشريعة )عبد الوىاب بن ناصر بن عبد اهلل الجربوع .  للباحث–وتحقيقا 
 .(ىـ1436 – بريدة –بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

  خادم الرافعي والروضة لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي
 – ( من أول كتاب القراض إلى آخر كتاب المساقاة دراسة وتحقيقا–الشافعي 
من قسم الشريعة بكلية الشريعة )عبد اهلل يوسف عبد اهلل بن عيد المطيري . للباحث

 .(ه1437 –" مكة المكرمة "والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى

  خادم الرافعي والروضة ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر
. فيمن تجب عليو الدية :  من دية األصابع وحتى نهاية القسم الثالث–الزركشي 

من قسم الشريعة بكلية ) إبراىيم بن محمد الفراج.  للباحث– (تحقيقا ودراسة
 .(ىـ1437 – بريدة –الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

 في غير العبادات  (األصل براءة الذمة):الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة
من )فواز بن محمد عزيز ساب قل .  للباحث– (دراسة فقهية مقارنة- والمعامالت 

 –" مكة المكرمة "قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى
 .(ه1437
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  الفروق الفقهية التي ضعفها اإلمام ابن حزم في كتابو المحلى من بداية كتاب
طالل بن عايد سالم . ، للباحث( جمعا ودراسة–األطعمة إلى نهاية كتاب الهبات 

 –من قسم الشريعة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى )الجهني 
 .(ه1437 –" مكة المكرمة"

  ىادي المحتاج في شرح المنهاج، لإلمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبي
. من أول باب الزكاة حتى نهاية كتاب الحج " ه952 – 898"الحسن البكري 
من قسم الشريعة يف )عادل بن عبد اهلل بن محمد العوض . ، للباحث(دراسة وتحقيقا

 .(ه1437 – بريدة –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

  ىـ 653شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لإلمام أبي محمد صالح الهسكوري ت
فوزي بن . ، للباحث(دراسة وتحقيقا: من أول باب الوصايا إلى آخر الكتاب- 

من قسم الشريعة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة )سعد بن مبارك النفاعي 
 .(ه1437 – بريدة –أم القرى 

  ىادي المحتاج في شرح المنهاج لإلمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبي
: من أول كتاب الصيد إلى نهاية كتاب أمهات األوالد- ىـ 952الحسن البكري ت 

من قسم الشريعة )ماجد بن عبد اهلل بن سليمان الفوزان . ، للباحث(دراسة وتحقيقا
 .(ه1437 – بريدة –يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى 

  االختيارات الفقهية لإلمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع– 
محمد بن . ، للباحث(جمعا ودراسة: من كتاب الكفالة حتى آخر كتاب الغصب

من قسم الشريعة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة )مطرف محمد المطيري 
 .(ه1437 – بريدة –أم القرى 

 


