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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 الدكتور /  محمد كمال الدين امام      األستاذ

 الشريعة اإلسالمية بالكلية متفرغ بقسم استاذ 

 
 

 بيانات شخصية : -اوال 

 

           20/4/1946:تاريخ الميالد     -    

 قنا  -محل الميالد      : إسنا  -    

 

 : الحالة العلمية  -ثانيا 

 

 كلية الحقوق جامعة االسكندرية  من 1969حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق دور يناير  -    

حصل سيادته على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة االسالمية من كليةة الحقةوق جامعةة االسةكندرية  -    

 بتقدير جيد .  1973دور مايو 

العليا فى القانون العةام مةن كليةة الحقةوق جامعةة عةين رةمس دور  حصل سيادته على دبلوم الدراسات -    

 بتقدير مقبول .  1976يونيه 

بتقةةدير جيةةد جةةدا مةة  مرتبةةة  31/8/1982حصةةل سةةيادته علةةى درجةةة الةةدكتوراق فةةى الحقةةوق بتةةاريخ  -    

 جامعة االسكندرية  .  -الشرف من كلية الحقوق 

 

 الحالة الوظيفية : -ثالثا 

 

جامعةةةة المنيةةةا اعتبةةةارا مةةةن  -أسةةةتاما مسةةةاعدا بكليةةةة الدراسةةةات العربيةةةة  فةةةى وةي ةةةة دتهعةةةين سةةةيا -   

29/4/1991 

جامعةةةة االسةةةكندرية بموافقةةةة م لةةةس جامعةةةة  -قسةةةل الشةةةريعة ا سةةةالمية بكليةةةة الحقةةوق نقةةل سةةةيادته  -   

 .  31/8/1993االسكندرية المنعقد فى  

 27/9/2005سالمية اعتبارا من استام بقسل الشريعة االفى وةي ة عين سيادته  -  

 1/8/2006استام مت رغ بذات القسل اعتبارا من  فى وةي ة  عين سيادته -      

 

 المؤلفات : -رابعاً 

 

 دار التراث-1973-البيان والتعريف فى اسباب ورود الحديث الشريف  -

 كنبخانة حامدي– 1975-ررح منازل السائرين  -

 )د.ن( -1994-احكام الزاوج فى الشرع االسالمى  -

 التركى للكمبيوتر-1995-احكام الطالق فى الشرع االسالمى  -
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 الموسسة ال امعية للدراسات والنشر -1996-مقدمة لدراسة ال قه االسالمى  -

 دار ال امعه -1998-الزاوج فى ال قه االسالم  -

 منارة المعارف -1999-الوصية والوقف فى االسالم مقاصد وقواعد  -

 منارة المعارف – 2000-احكام االحوال الشخصية للمسلمين  -

 منارة المعارف– 2002-المدخل لدراسة ال كر االسالمى ونظريايه العامة  -

 منارة المعارف– 2002-الوصايا واالوقاف فى الشريعة االسالمية  -

 دار المطبوعات ال امعية – 2002-اصول ال كر االسالمى  -

 دار ال امعة ال ديدة– 2003-احكام االسرة في االسالم  -

 دار ال امعة ال ديدة– 2004-ال كر االسالمى  -

 دار ال امعة ال ديدة– 2005-اصول االحكام الشرعية  -

 مطبعة السعدنى 2006-احكام الميراث والوصايا والوقف فى ال قه االسالمى  -

 دار ال امعة 2007-الوصايا واالوقاف فى ال كر االسالمى   -

 دار ال امعة ال ديدة– 2007-ال رقة بين الزوجين وحقوق االوالد احكام االسر الخاصة ب -

 دار النيل – 2007-المدخل لدراسة ال قه االسالمى  -

 دار ال امعة ال ديدة 2007-ال كر االسالمى  -

 موسسة ال رقان-2008-الدليل االررادى الى مقاصد الشريعة االسالمية  -

 مطاب  السعدنى– 2008-مى والقانون احكام الميراث والوصية والوفق فى ال قه االسال -

 مطبة السعدني-2008-احكام االسر فى ال قه االسالمى والقانون والقضاء  -

 دار المطبوعات 2009-احكام الميراث والوصية واالوقاف فى ال قه االسالمى  -

 مطاب  السعدنى  2009-اصول ال قه االسالمى  -

 ات ال امعيةدار المطبوع– 2010-المدخل لدراسة ال قه االسالمى  -

دار المطبوعات  -2010-احكام الميراث والوصايا والوقف فى ال قه االسالمى والقانون والقضاء  -

 ال امعية

 دار المطبوعات ال امعية– 2010-احكام االسرة فى ال قه االسالمى والقانون والقضاء  -

 ال امعيةدار المطبوعات – 2011-احكام الميراث والوصايا واالوقاف فى ال قه االسالمى  -

 

 

 


