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السٌرة الذاتٌة
أ.د /عمٌد كلٌة أصول الدٌن ـ القاهرة
االسم  /أ.د /عبد الفتاح عبد الؽنً دمحم إبراهٌم العواري
المولد  /من موالٌد 1661/5/1م بمرٌة برخٌل مركز البلٌنا ـ سوهاج

مشواري التعلٌمً :
بدأت حفظ المرآن الكرٌم بكتاب المرٌة علً ٌدي والدي ـ رحمه هللا تعالى ـ ثم التحمت
بمعهد بنً حمٌل االبتدائً األزهري وحصلت على االبتدائٌة األزهرٌة عام 1695م ثم حصلت
على اإلعدادٌة األزهرٌة بمعهد الؽاٌات األزهري بسوهاج عام 1691م ثم الثانوٌة األزهرٌة من
نفس المعهد عام 1611م ثم التحمت بكلٌة أصول الدٌن ـ جامعة األزهر بالماهرة عام 1612م
وحصلت على اإلجازة العالٌة عام 1616م لسم التفسٌر وعلوم المرآن بتمدٌر عـــام ( ممتاز) مع
مرتبة الشرؾ .

المشوار العلمً " الوظٌفً "
*

عٌنت إماما وخطٌبا ومدرسا بوزارة األولاؾ من عام 1619م إلى عام 1616م .

*

رشحت معٌدا بكلٌة أصول الدٌن بالماهرة عام 1616م وواصلت دراساتً العلٌا ( تمهٌدي
ماجستٌر ) لمدة عامٌن .

*

سجلت رسالة التخصص الماجستٌر وكان عنوانها (تفسٌر آٌات العندٌة فً المرآن الكرٌم)
وحصلت على الماجستٌر عام 1662م بتمدٌر عام ممتاز وعٌنت مدرسا مساعدا بتارٌخ
1662/5/1م .

*

سجلت رسالة العالمٌة الدكتوراه فً التفسٌر وعلوم المرآن وكان عنوانها العام والخاص
فً المرآن الكرٌم دراسة وتفسٌر ولد حصلت على الدكتوراه عام  1666بتمدٌر عام مرتبة
الشرؾ الثانٌة .

*

عٌنت مدرسا بالكلٌة ( عضو هٌئة تدرٌس ) بتارٌخ 1666/11/5م ثم رلٌت أستاذا
مساعدا فً 2002/1/6م  ،فأستاذا فً 2009/5/2م بمسم التفسٌر وعلوم المرآن بالكلٌة
وحتى اآلن .

*

صدر لرار األستاذ الدكتور  /رئٌس الجامعة رلم ( )964لسنة 2012م بتعٌٌنً رئٌسا
لمسم التفسٌر وعلوم المرآن بالكلٌة اعتبارا من 2012/6/10م .

*

صدر لرار فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر بتعٌٌنً عمٌدا للكلٌة فً 2014/1/4م .
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*

صدر لرار فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر رلم (25أ) لسنة 2016م على اختٌاري
عضوا باللجنة العلمٌة الخاصة بمتابعة برامج التعاون العلمً بٌن األزهر الشرٌؾ ووزارة
الشئون اإلسالمٌة المورٌتانٌة اعتبارا من 2016/2/21م.

*

فً 2016/3/2م صدر لرار فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر رلم (26أ) لسنة 2016م
على اختٌاري ضمن تشكٌل مجلس إدارة الجامع األزهر برئاسة فضٌلته.

*

تم اختٌاري عضوا لمجلس تحرٌر مجلة األزهر الشرٌؾ منذ عام 2014م.

*

تم اختٌاري عضوا لمركز تطوٌر المناهج باألزهر الشرٌؾ.

*

تم اختٌاري عضوا بلجنة العمداء بالمجلس األعلى لألزهر.
اإلنتاج العلمً :
وكانت بحوثً ونتاجً العلمً فً هذه المرحلة على النحو التالً :

-1

المراءات الشاذة فً المٌزان  ،بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن عام 1669م .

-2

الدرر المعتبرة فً تفسٌر سورة البمرة  ،كتاب ( مطبوع ) .

-3

مواهب الرحمن فً علوم المرآن  ،كتاب ( مطبوع ) .

-4

تأمالت فً لضٌة إعجاز المرآن بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن عام 1661م .

-5

رسم المصحؾ ودفع الشبهات التً أثٌرت حوله  ،بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن
عــام 1666م .

-6

صفات عباد الرحمن فً المرآن الكرٌم  ،بحث مرجعً تمدمت به للجنة العلمٌة الدائمة
لترلٌتً أستاذا مساعدا .

-9

معاملة أسرى الحرب فً ضوء المرآن الكرٌم  ،بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن 2003م .

-1

منهج المرآن فً دعوته إلى العتك والحرٌـة  ،بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن عام 2004م .
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فتح الخبٌر فً معرفة الدخٌل من التفسٌر جـ  ، 1كتاب ( مطبوع ) .

 -10تٌسٌر الكرٌم العالم فً تفسٌر سورة األنعام  ،كتاب ( مطبوع ) .
 -11لراءة ابن عامر بٌن اإلجحاؾ واإلنصــاؾ  ،بحث محكـــم فً حولٌـــة أصـــول الدٌن
عام 2005م .
 -12منهج المرآن فً بٌان األحكام  ،بحث محكم فً حولٌة أصول الدٌن  ،الماهرة 2006م .
 -13تأمالت فً لضٌة التفسٌر النبوي للمرآن الكرٌم  ( ،مطبوع ) .
 -14صٌػ الرجاء فً المرآن الكرٌم  ،دراسة وتفسٌرا  ،بحث مرجعً لترلٌة أستاذ ( مطبوع ).

- 3 -15دراسات فً علوم المرآن الكرٌم باالشتران مع شٌخنا أ.د /إبراهٌم عبد الرحمن خلٌفة
تارٌخ النشر 2010م.
 -16دراسات فً التفسٌر الموضوعً باالشتران مع أ.د /عبد هللا الشمندي العواري تارٌخ
النشر 2011م.
 -19جالء األفهام فً تفسٌر آٌات األحكام جـ 1تارٌخ النشر 2012م  ،جـ2013 2م.
 -11روائع البٌان فً لصص المرآن  ( ،مطبوع ) تارٌخ النشر 2014م.
 -16الحاكمٌة حمٌمتها ضوابطها تارٌخ النشر 2014م بحث فً مؤتمر .

 -20روضة الطالبٌن فً مناهج المفسرٌن جـ ، 1جـ ( ، 2مطبوع ) تارٌخ النشر 2015م.
 - 21عظمة اإلسالم فً التعامل مع المختلؾ تارٌخ النشر 2015م بحث فً مؤتمر
 - 22لٌمة النفس اإلنسانٌة والمحافظة علٌها تارٌخ النشر مارس 2015م بحث فً مؤتمر
 - 23معالم المنهج الوسطً فً تدرٌس العلوم اإلسالمٌة نوفمبر 2015م بحث فً مؤتمر
 - 24نمض مفهوم الخالفة عند الجماعات المتطرفة تارٌخ النشر دٌسمبر 2015م بحث فً مؤتمر
 - 25تحدٌد المفاهٌم وأثرها فً التجدٌد تارٌخ النشر 2016م بحث فً مؤتمر
 - 26الخالفة اإلسالمٌة ومدى إمكانٌة إلامتها فً العراق والشام تارٌخ النشر 2016م بحث فً مؤتمر
 - 29دور الدعاة فً توحٌد المجتمع تارٌخ النشر 2016/3م بحث فً مؤتمر
 - 21دور التعلٌم فً نشر ثمافة السلم بٌن المجتمعات 2016/1م بحث فً مؤتمر
 - 26جوانب اإلنصاف واإلصالح للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة تارٌخ النشر 6102/01م بحث فً مؤتمر

 - 30أثر المٌم اإلسالمٌة فً تحمٌك سماحة اإلسالم وعزته 2016/11م بحث فً مؤتمر
 - 31حماٌة اإلسالم للمرأة من سلبٌات العولمة 2016/12م بحث فً مؤتمر .
-32

الشورى فً اإلسالم حمٌمتها وضوابطها الشرعٌة بحث تم نشره 2016م

 - 33تفنٌد تفسٌر آٌات الجهاد فً المرآن الكرٌم عند الجماعات المتطرفة تارٌخ النشر 2016/12م
بحث فً مؤتمر
 - 34العنف األسري وموقف الشرٌعة منه ( الضرب نموذجا ) تارٌخ النشر 6102/06م بحث فً مؤتمر

 -35مفهوم الخالفة طبع ضمن سلسلة تفنٌد الفكر المتطرؾ باألزهر الشرٌؾ.
 -36مفهوم الجاهلٌة طبع ضمن سلسلة تفنٌد الفكر المتطرؾ باألزهر الشرٌؾ.
 -39مفهوم المواطنة طبع ضمن سلسلة تفنٌد الفكر المتطرؾ باألزهر الشرٌؾ.
 -31مفهوم الهجرة طبع ضمن سلسلة تفنٌد الفكر المتطرؾ باألزهر الشرٌؾ.
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بجانب كثٌر من المماالت التً نشرت فً مجلة األزهر والزالت  ،وجرٌدة األهرام
المصرٌة واألخبار والجمهورٌة وصوت األزهر  ،والرواق  ،والتعاون  ،وعمٌدتً
والوفد.

*

مارست الدعوة إلى هللا ـ وال زلت فً المساجد الكبرى بالماهرة وعلى رأسها الجامع
األزهر الشرٌؾ ـ وشاركت فً كثٌر من اللماءات الدٌنٌة التً ٌمٌمها األزهر فً الجامع
ومدٌنة البعوث اإلسالمٌة (برنامج شبهات وردود)  ،وكذلن معسكرات الشباب .

*

لمت بتدرٌب مدرسً المعاهد األزهرٌة للشعبة اإلسالمٌة تحت إشراؾ مشٌخة األزهر منذ
عام 2006م إلى عام 2012م وكذلن مشاركتً فً تدرٌب وعاظ المجمع ،ومشاركتً فً
الدورات التدرٌبٌة التً ٌمٌمها األزهر الشرٌؾ ألئمة العالم اإلسالمً حتى اآلن.

*

كذلن لمت بتدرٌب علماء العراق ( السنة األكراد ) بالرابطة العالمٌة لخرٌجً األزهر
الشرٌؾ  ،وكذلن علما ء برٌطانٌا فً نفس الرابطة  ،وكذلن مسلمً أمرٌكا حدٌث عهد
باإلسالم  ،وألوم بالتدرٌس لطالب مالٌزٌا بكلٌة العلوم اإلسالمٌة  ،وكذلن ألوم بالتدرٌس
فً المراكز الثمافٌة بوزارة األولاؾ .

*

لً كثٌر من البرامج اإلذاعٌة  ،كبرنامج " السٌرة النبوٌة فً المـرآن والسنـــة "  ،والذي
ال زال مستمرا  ،وبرنامج " اإلسالم والحٌاة "  ،وبرنامج لصة آٌة وكذلن برامج أخرى
فً إذاعة صوت العرب الموجهة  ،وإذاعة الشباب والرٌاضة  ،وشاركت فً الحدٌث عن
فضٌلة اإلمام الراحل األستاذ الدكتور  /عبد الحلٌم محمود ـ رحمه هللا ـ فً برنامج " لمسة
وفاء " بتلٌفزٌون وزارة التعلٌم العالً  ،وكذلن برنامج صباح الخٌر ٌا مصر بالمناة
األولى  ،وكذلن لناة  mbcمصر  ،ولناة النٌل الثمافٌة .

*

سافرت إلى جامعة الملن خالد بكلٌة الشرٌعة وأصول الدٌن بالسعودٌة بعد موافمة جامعة
األزهر على إعارة خدماتً وذلن لمدة تسع سنوات متتالٌة شاركت فٌها فً كثٌر من
الحلمات العلمٌة والندوات  ،ولمت بإدارة حلمات " السٌمنار " التً نظمتها وحدة البحث
العلمً بالكلٌة  ،ومنها  :مولؾ ابن المٌم من المجاز فً المرآن  ،وكذلن تنبٌهات الحافظ
ابن كثٌر على الفخر الرازي فً بعض المسائل  ،وكذلن حدٌث المرآن عن اإلنس .

*

وكذلن شاركت نخبة من األساتذة فً وضع مناهج كلٌة الشرٌعة  ،وكذلن لسم المراءات
المرآنٌة  ،وبعد الفراغ منها ومنالشة لجنة المناهج بالجامعة لمفردات هذه المناهج وافمت
الجامعة على فتح المسم  ،فلله الحمد والمنة  ،حٌث كانت اإلشادة باألزهر متمثلة فً أبنائه.

*

شاركت فً وضع مناهج كلٌة العلوم اإلسالمٌة ( التعلٌم عن بعد ) فً مجال تخصص
الدلٌك  ،وألوم بتدرٌس هذه المناهج لطالب هذه الكلٌة ( التعلٌم اإللكترونً ) .
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تم اختٌاري عضوا محكما فً اللجنة العلمٌة لترلٌة األساتذة بجامعة الشارلة دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة  ،والتواصل مستمر فً تحكٌم البحوث العلمٌة فً مجال
التخصص  ،وكذلن باللجنة العلمٌة بجامعة أربد باألردن .

*

تم اختٌاري عضوا محكما باللجنة العلمٌة الدائمة لترلٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن
بجامعة األزهر منذ 2013/2/11م .

*

تم اختٌاري عضوا بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بمصر منذ 2013/10/1م .

*

ألوم باإلشراؾ على كثٌر من الرسائل العلمٌة ( الماجستٌر ـ الدكتوراه )  ،كما لمت
بمنالشة بعض الرسائل فً الكلٌة وخارجها من كلٌات الجامعة بعد رجوعً من السفر ،
وكذلن إشرافً على الرسائل العلمٌة بمعهد الدراسات اإلسالمٌة التابع لوزارة التعلٌم
العالً .

*

تم اختٌاري عضوا بالمجالس المومٌة المتخصصة

*

عضو لجنة الجودة واالعتماد األكادٌمً العالمٌة للجامعات العربٌة واإلسالمٌة.

*

تم اختٌاري عضوا بمركز التطوٌر والتموٌم باألزهر بمرار فضٌلة اإلمام األكبر.

*

تم اختٌاري عضوا بمجلس إدارة الجامع األزهر بمرار فضٌلة اإلمام األكبر.

*

لمت بتحكٌم بعض األبحاث العلمٌة فً مجال اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة بمجمع
البحوث اإلسالمٌة باألزهر الشرٌؾ ( لجنة اإلعجاز العلمً )  ،وكذلن بالمجلس األعلى
للشئون اإلسالمٌة .

*

تم اختٌاري عضوا للبعثة الرسمٌة للحج 1435هـ من لبل مشٌخة األزهر الشرٌؾ .

*

شاركت وفد األزهر فً احتفال دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بذكرى الهجرة النبوٌة لعام
1436هـ وألمٌت كلمة بهذه المناسبة فً االحتفال .

*

شاركت بورلة عمل فً مؤتمر األزهر الدولً لمواجهة التطرؾ واإلرهـاب فً الفتـــرة
 4 ، 3دٌسمبر 2014م وعنوان البحث  " :الحاكمٌة حمٌمتها ضوابطها .

*

شاركت بورلة عمل فً مؤتمر المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بعنوان " عظمة اإلسالم
فً التعامل مع المختلؾ  22 ، 21فبراٌر 2015م .

*

ترأست وفد األزهر فً منتدى الموصل للعة اإلسالم والتعاٌش بالعراق وألمٌت كلمة
األزهر الشرٌؾ فً شهر مارس 2015م .

*

شاركت فً تمٌٌم برنامجً الماجستٌر والدكتوراه بجامعة دمحم الخامس ـ أكـدال ـ بإمارة "
أبو ظبً " فً الفترة من 2015/4/15 – 11م .
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شاركت فً منتدى التعاٌش السلمً فً المجتمعات المسلمة بدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة .وكانت لً ورلة بعنوان  " :دور المؤسسات الجامعٌة فً تعزٌز السلم فً
المجتمعات المسلمة " .

*

شاركت فً الندوة التحضٌرٌة لمؤتمر األزهر لتطوٌر الفكر والعلوم اإلسالمٌة  .وكانت
لً ورلة بعنوان  " :تحدٌد المفاهٌم وأثرها فً التجدٌد " ولد ترأست جلسة " تحدٌد
المفاهٌم وأثرها فً تجدٌد الفكر والعلوم اإلسالمٌة " .

*

شاركت المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة فً مؤتمر تجدٌد الخطاب الدٌنً عن دور
الجامعات فً هذا التجدٌد  .وكانت لً ورلة فً هذا الشأن .

*

شاركت فً بعثة األزهر إلى دولة اإلمارات العربٌة المتحدة إللماء محاضرات عامة ضمن
ضٌوؾ رئٌس الدولة فً شهر رمضان 1436هـ .

*

كانت لً ورلة بعنوان " الخالفة اإلسالمٌة ومدى إمكانٌة إلامتها فً العراق والشام حسب
زعم داعش فً المؤتمر الذي عمد بدولة اإلمارات شهر رمضان 1436هـ تحت عنوان :
" مواجهة دولة اإلمارات لإلرهاب " .

*

مثلت األزهر فً مؤتمر حول العلوم اإلسالمٌة ومعالم مناهجها الذي عمد بجامعة
استرازبورج ببارٌس ـ فرنسا فً المدة من  16 – 19نوفمبر 2015م وكانت ورلتً
بعنوان ( معالم المنهج األزهري فً تدرٌس العلوم اإلسالمٌة ) .

*

مثلت األزهر فً مؤتمر نمد المفاهٌم المؽلوطة بالرباط ـ المؽرب الذي ألامته مكتبة
اإلسكندرٌة باالشتران مع الرابطة الدمحمٌة للعلماء وذلن فً الفترة  21دٌسمبر إلى 23
دٌسمبر .

*

تم اختٌاري عضوا بمجلس أمناء فرع جامعة األزهر بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة .

*

تم اختٌاري ضمن وفد األزهر للسفر إلى أندونٌسٌا فً الفترة من  2016/2/20ولمدة
خمسة أٌام .

*

أرسلت بورلة عمل إلى المؤتمر الدولً المنعمد بنٌودلهً بالهند مشاركا بها باسم األزهر
الشرٌؾ فً الفترة من 2016 / 3 / 13 – 12م وكان محورها  ،دور الدعاة فً توحٌد
المجتمع والدعوة إلى السالم .

*

كنت عضوا ضمن وفد فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر الذي زار نٌجٌرٌا فً الفترة من
 16إلى  11ماٌو 2016م .
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المشاركة فً ندوة الشباب اللٌبً وتحدٌات المستمبل والتً نظمتها الرابطة العالمٌة
لخرٌجً األزهر الشرٌؾ ٌوم األربعاء 2016/1/10م ولد لدمت ورلة بعنوان دور التعلٌم
فً نشر ثمافة السلم بٌن المجتمعات .

*

سافرت إلى دولة الشٌشان ضمن وفد فضٌلة اإلمام األكبر فً زٌارته التارٌخٌة  ،وإلمائه
كلمة موجهة إلى العالم فً المؤتمر العالمً " من أهل السنة والجماعة ؟ "  .وذلن فً
الفترة من  26-24أؼسطس 2016م .

*

مثلت األزهر الشرٌؾ فً المؤتمر الذي عمدته األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة حول :
المرأة وتحمٌك األمن والسالم فً المنطمة العربٌة وألمٌت كلمة األزهر ٌوم االثنٌن
2016/6/5م بعنوان  :دور المؤسسات الدٌنٌة فً دعم لضاٌا المرأة واألمن والسالم .

*

المشاركة فً مؤتمر المرأة ومسٌرة التطوٌر التنوٌري والذي نظمته كلٌة الدراسات
اإلسالمٌة والعربٌة للبنات .
والذي تم انعماده بجامعة األزهر فً الفترة من 2016/10/11م إلى 2016/10/16م
وكانت ورلة العمل التً تمدمت بها تحت عنوان  :جوانب اإلنصاؾ واإلصالح للمرأة فً
الشرٌعة اإلسالمٌة .

*

رشحت من لبل فضٌلة اإلمام األكبر أ.د /أحمد الطٌب شٌخ األزهر ممثال لألزهر الشرٌؾ
فً مؤتمر الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة والذي انعمد فً الفترة من  2016/11/30إلى
2016/12/4م ولد ألمٌت كلمة األزهر  ،وشاركت بورلة عمل فً هذا المؤتمر وكان
عنوانها " أثر المٌم اإلسالمٌة فً تحمٌك سماحة اإلسالم وعزته " ضمن محاور المؤتمر
الذي حمل عنوان  :األبعاد التربوٌة واألخاللٌة فً الرسالة الدمحمٌة بمدٌنة نواكشوط
بمورٌتانٌا .

*

المشاركة فً مؤتمر البٌئة والسكان والجؽرافٌا الذي نظمته رابطة الجامعات اإلسالمٌة ،
ولد شاركت بورلة عمل عنوانها " حماٌة اإلسالم للمرأة من سلبٌات العولمة " فً الفترة
من 2016/12/15 -13م .

*

المشاركة فً مؤتمر المنظمة العالمٌة لخرٌجً األزهر الشرٌؾ بعنوان الفتاوى المتطرفة
ودورها فً تفتٌت األمة ووحدتها وذلن ٌوم األربعاء  14دٌسمبر 2016م
ولد شاركت بورلة عمل عنوانها " تفنٌد تفسٌر آٌات الجهاد فً المرآن الكرٌم عند
الجماعات المتطرفة " .
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شاركت فً ندوة مراجعة التحدٌات التً تمر بها األمة اإلسالمٌة للمنظمة العالمٌة لخرٌجً
األزهر والممامة بماعة النٌل بفندق كمبنٌسكً بجاردن سٌتً ٌوم األحد 25دٌسمبر 2016م ولد
شاركت بورلة عمل عنوانها " العنؾ األسري ومولؾ الشرٌعة منه ( الضرب نموذجا ) "

*

شاركت وفد األزهر فً المؤتمر العالمً لتعٌٌن مشٌخة اإللراء ـ بؽداد العراق
وذلن فً الفترة من 2019/1/19-15م .

*

حضرت احتفال جامعة الدول العربٌة بممر األمانة العامة بالماهرة فً ٌوم التراث العربً ممثال
لفضٌلة اإلمام األكبر أ.د /أحمد الطٌب شٌخ األزهر الشرٌؾ ٌوم 2019/2/26م وألمٌت كلمة
األزهر .

*

شاركت بصفتً عمٌدا لكلٌة أصول الدٌن بالمؤتمر الدولً الذي ألامته دولة مالٌزٌا بدٌوان
مالٌزٌا بالماهرة ٌوم الخمٌس 2019/3//2م  ،ولد ألمٌت كلمة حول مكانة السٌرة النبوٌة فً
بناء الفكر اإلسالمً .

*

المشاركة فً المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة تحت عنوان " دور المادة وصانعً المرار فً
تحمٌك السالم مع اآلخر " بورلة عنوانها " دور المادة فً تحمٌك السالم مع اآلخر من 16-11
مارس 2019م .

*

شاركت فً مؤتمر جامعة األزهر تحت عنوان " الطالة حك  ...مسئولٌة المنعمد ٌوم 14-12
مارس 2019م ولد ترأست جلسة ٌوم 2019/3/14م تحت عنوان " الطالة من منظور الفمه
اإلسالمً " .

*

شاركت فً المؤتمر الدولً األول بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بنٌن بالماهرة تحت
عنوان " تجدٌد الخطاب الدٌنً بٌن دلة الفهم وتصحٌح المفاهٌم " ولد ترأست جلسة محور :
ضوابط فهم النصوص  .وذلن ٌوم  16-15مارس 2019م .

*

شاركت فً المؤتمر الدولً األول لبرلمان الوافدٌن الذي انعمد فً مركز المؤتمرات باألزهر
ٌوم السبت الموافك 2019/4/1م وكنت عضوا بالجلسة األولى من جلسات المؤتمر .

*

شاركت فً المؤتمر العالمً للحرٌات والمواطنة الذي ألامه األزهر الشرٌؾ فً الفترة من 21
فبراٌر إلى  1مارس 2019م.

*

مثلت فضٌلة اإلمام األكبر بإلماء كلمة األزهر فً احتفالٌة جامعة الدول العربٌة بٌوم المخطوط
العربً وذلن ٌوم 2019/4/3م بممر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بالماهرة .

*

شاركت فً المؤتمر العالمً للسالم الذي ألامه األزهر الشرٌؾ فً الفترة من -29
2019/4/21م.
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المشاركة فً مؤتمر الفكر التمدمً فً العلوم اإلسالمٌة والعربٌة المنعمد بدولة أندونٌسٌا
بجامعة شرٌؾ هداٌة هللا الحكومٌة بجاكرتا باالشتران مع المنظمة العالمٌة لخرٌجً األزهر
الشرٌؾ وذلن فً الفترة من  1-9أؼسطس 2019م.

*

المشاركة فً مؤتمر منتدى تعزٌز السلم فً المجتمعات المسلمة .المنعمد بأبو ظبً بدولة
اإلمارات العربٌة فً الفترة 2019/12/14-11م .بورلة عمل " أثر المماصد الشرعٌة فً
تحمٌك السلم العالمً".

*

المشاركة فً مؤتمر األزهر الشرٌؾ لنصرة المدس ٌومً ٌ 11-19ناٌر 2011م بجمهورٌة
مصر العربٌة .ولد شاركت بورلة عمل عنوانها" :المسجد األلصى لضٌة أمة وجزء من
عمٌدتها".

*

المشاركة بكلمة األزهر نٌابة عن فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر فً مؤتمر الهٌئة الوطنٌة
لإلعالم بجمهورٌة مصر العربٌة ٌوم 2011/1/21م.

*

المشاركة بكلمة األزهر الشرٌؾ نٌابة عن فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر فً المؤتمر العام
الثامن والعشرٌن للمجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بجمهورٌة مصر العربٌة الذي عمد ٌومً
 29-26فبراٌر 2011م تحت عنوان " صناعة اإلرهاب ومخاطره ،وحتمٌة المواجهة وآلٌاتها"

*

ترأست المؤتمر العلمً الدولً األول لكلٌة أصول الدٌن بالماهرة تحت عنوان "لراءة التراث
اإلسالمً بٌن ضوابط الفهم وشطحات الوهم" برعاٌة كرٌمة من فضٌلة اإلمام األكبر األستاذ
الدكتور /أحمد دمحم الطٌب شٌخ األزهر ٌومً  1-9مارس 2011م.

*

ترأست جلسة الصناعة لمؤتمر البٌئة "مواردنا ـ حٌاة أوالدنا" الذي عمد بجامعة األزهر فً
الفترة من  13-11مارس 2011م.

*

شاركت فً مؤتمر علماء الجامعات الهولندٌة مع علماء جامعة األزهر بالماهرة فً الفترة من
 16-19مارس 2011م حول مناهج العلوم اإلسالمٌة.

*

مثلت األزهر فً مؤتمر جمهورٌة الجزائر الدٌممراطٌة الشعبٌة تحت عنوان "االتجاه
المماصدي فً الفمه المالكً" وكان عنوان ورلتً "المماصد الشرعٌة وأثرها فً ترلٌة المٌم
اإلنسانٌة" فً الفترة من 2011/4/13-10م.

*

شاركت فً مؤتمر الشرٌعة والمانون بجامعة األزهر تحت عنوان "أثر الشرٌعة والمانون فً
استمرار المجتمعات" ٌوم 2011/4/21م وعنوان ورلتً "أثر المماصد الشرعٌة فً استمرار
المجتمعات.
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شاركت فً مؤتمر الوسطٌة واالعتدال لمواجهة التطرؾ والذي ألامه دٌوان الولؾ السنً
بالعراق ،وذلن فً الفترة من 2011/6/29-25م ضمن وفد األزهر الشرٌؾ وكانت ورلة
عملً "المواطنة ضمن محور تصحٌح المفاهٌم المؽلوطة" ولد ألمٌت البٌان الختامً للمؤتمر.

*

شاركت فً مؤتمر حب آل بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بدولة بنجالدٌش بورلة عمل بعنوان (منزلة بٌت النبً
ملسو هيلع هللا ىلص فً المرآن والسنة فً أؼسطس 2011م.

*

شاركت فً مؤتمر اإلسالم والؽرب الذي ألامه األزهر الشرٌؾ فً شهر أكتوبر 2011م؟

*

شاركت فً مؤتمر الفكر المماصدي وأثره فً العلوم العربٌة واإلسالمٌة الذي ألامته كلٌة
الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة للبنات بالماهرة بورلة عمل تحت عنوان (ممصد الشرٌعة
اإلسالمٌة فً المحافظة على األموال كما تصوره آٌات المرآن الكرٌم فً الفترة من -25
2011/11/26م.

*

الحضور نٌابة عن فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر الشرٌؾ المؤتمر الذي تمٌمه جامعة معدن
للثمافة اإلسالمٌة فً مدٌنة ماالبورام بوالٌة كٌرال بالهند وذلن فً الفترة من  30-29دٌسمبر
2011م .وألمٌت كلمة األزهر الشرٌؾ.

*

المشاركة فً مهرجان منظمة التعاون اإلسالمً فً الفترة من 2016/2/6-5م ولد لمت
بالم شاركة فً الندوة التً نظمتها جامعة الدول العربٌة ٌوم الخمٌس 9فبراٌر  2016تحت
عنوان "حماٌة التراث العربً اإلسالمً" ممثال لفضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر ولد ألمٌت
كلمة حول نظرة الشرٌعة اإلسالمٌة إلى حماٌة التراث.

*

شاركت فً لماء حوار السالم والطمأنٌنة ـ سفراء األزهر وفرنسٌسكان مصر الذي ألامته
المنظمة العالمٌة لخرٌجً األزهر والمعهد اإلكلٌرٌكً الفرنسٌسكانً بمصر فً 2مارس
2016م بورلة عمل تحت عنوان (آٌات المرآن الكرٌم تدعو إلى ترسٌخ المواطنة).

*

شاركت فً مؤتمر الدور العلمً ألصول الدٌن فً محاربة آفات المجتمع والذي ألامته كلٌة
أصول الدٌن ـ جامعة األزهر ـ فرع المنوفٌة كضٌؾ شرؾ المؤتمر وكانت لً كلمة تحت
عنوان :مناهج أصول الدٌن ودورها فً محاربة آفات المجتمع وذلن ٌوم  24مارس .2016

*

شاركت مشٌخة األزهر الشرٌؾ فً الندوة التثمٌفٌة التً ألامها للعاملٌن باألزهر الشرٌؾ
بمركز ا لمؤتمرات تحت رعاٌة فضٌلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور /أحمد الطٌب شٌخ األزهر
تحت عنوان ( :المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع ،ومولؾ اإلسالم من ذلنٌ .وم 29
مارس 2016م.
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شاركت فً مؤتمر اإلسالم والمضاٌا المعاصرة الذي ألامته كلٌة أصول الدٌن ـ جامعة األزهر ـ
فرع أسٌوط ،ضٌؾ شرؾ المؤتمر وكانت لً كلمة فً جلسة االفتتاح تحت عنوان" :اإلسالم
والتعاٌش السلمً فً المجتمع" وذلن ٌوم  14إبرٌل 2016م.

*

شاركت ممثال عن األزهر بتوجٌهات من فضٌلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور /أحمد
الطٌب شٌخ االزهر الشرٌؾ ورئٌس مجلس المنظمة العالمٌة لخرٌج االزهر وتفعٌال
الستراتٌجٌة المنظمة ومبادرة أوطان بال إرهاب لفرع المنظمة بإندونٌسٌا بمحاضرة عامة
بعنوان المواطنة والعٌش المشترن فً اإلسالم بالتعاون مع الجامعة الشافعٌة بإندونٌسٌا
وذلن فً الفترة من 2016/10/11-9م.

*

بتكلٌؾ من فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر الشرٌؾ األستاذ الدكتور /أحمد الطٌب شاركت
فً حضور الجلسة االفتتاحٌة لالجتماع الخامس لمسئولً إذاعات المرآن الكرٌم بعنوان "دور
إذاعات المرآن الكرٌم فً نشر الوسطٌة والتسامح" وإلماء كلمة األزهر الشرٌؾ والذي عمد
ٌومً الثالث والعشرٌن والرابع والعشرٌن من شهر أكتوبر 2016م.

*

شاركت فً مؤتمر األزهر العالمً للتجدٌد فً الفكر والعلوم اإلسالمٌة الذي انعمد باألزهر
الشرٌؾ وكنت عضوا بإحدى جلسات هذا المؤتمر فً شهر فبراٌر 2020م

*

ترأست المؤتمر الدولً الثانً لكلٌة أصول الدٌن الماهرة برعاٌة فضٌلة اإلمام األكبر أ.د /أحمد
دمحم الطٌب شٌخ األزهر والذي حمل عنوان(بناء اإلنسان فً التصور اإلسالمً بٌن الوالع
والمأمول)
وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبٌل
أ.د /عبد الفتاح عبد الغنً دمحم إبراهٌم العواري
أستاذ التفسٌر وعلوم القرآن
وعمٌد كلٌة أصول الدٌن بالقاهرة ـ جامعة األزهر

