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 السيرة الذاتية : 

  :األبحاث العلمية والمؤلفات 
( خمسون مؤلفا، منشورة، باإلضافة إلى ستة تحت الطبع(:50)إجمالي )  

 بحثا(: 16األبحاث المحكمة والمنشورة )عدد  -
بحث محكم، بمؤتمر االجتهاد في  ر والتطبيق":"االجتهاد بين المفهوم والتصو  -1

الفطر اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة، الذي نظمته كلية الدراسات 
 . 2018أكتوبر  28-27اإلسالمية والعربية جامعة األزهر، 

 األبحاث المنشورة :

mailto:drmodsh@hotmail.com
mailto:mohamed.shehata@pua.edu.eg


": "التدوين وأثره على القرآن والسنة بوصفهما أهم مصادر التشريع اإلسالمي -2
للغة العربية بإيتاي البارود جامعة األزهر، بحث محكم ومنشور بمجلة كلية ا

 . 2014أكتوبر 
بحث محكم ومنشور: مجلة كلية  "واجب اإلنماء في الشريعة الغراء": -3

 م. 2015جامعة اإلسكندرية العدد الثاني ديسمبر  –الحقوق 
بحث محكم  "جريمة سب الصحابة رضي هللا عنهم بين الحد والتعزير": -4

 .2014جامعة طنطا  –ن، كلية الحقوق ومنشور: مجلة روح القواني
بحث محكم ومنشور:  "إحياء الموات في الفقه اإلسالمي والتطبيق الواقعي": -5

 .2015جامعة األزهر باإلسكندرية  -مجلة حولية كلية الدراسات اإلسالمية  
بحث محكم ومنشور: مجلة حولية  "جرائم الحرابة بين االغتصاب واإلرهاب": -6

 2013جامعة األزهر باإلسكندرية.  -المية  كلية الدراسات اإلس
"دور الشريعة اإلسالمية في الحفظ على أمن الفرد والمجتمع ضد  -7

بحث محكم ومنشور بمجلة روح القوانين كلية الحقوق جامعة  الجريمة":
 م.2014في  طنطا،

بحث محكم ومنشور بمجلة  "المبادئ العامة للقضاء في الفقه اإلسالمي": -8



منشور ضمن أعمال المؤتمر في  م.2014معة اإلسكندرية، كلية الحقوق جا
 م.2014طبعة خاصة لمجلة كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية 

بحث محكم ومنشور بمجلة كلية الحقوق جامعة  "الميراث األنثوي": -9
م. ونشر بمعرفة المكتب الجامعي الحديث عام 2010ديسمبر اإلسكندرية، 

2012 : 
  :10652/2012رقم اإليداع. 
  :978-977-438-296-5الترقيم الدولي. 
"الزكاة ودورها في النهوض االجتماعي وتنمية الدولة )سهم في سبيل  -10

بحث محكم ومنشور بمجلة كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، عدد هللا(": 
 الجزء الثاني. 2013

بحث محكم  "دور الدين في الحفاظ على المجتمع ومقومات وجوده": -11
المؤتمر الجريمة في المجتمع المعاصر في طبعة ومنشور ضمن أعمال 

مركز الخدمات  –خاصة بأعمال المؤتمر بمجلة جامعة قاريونس 
واالستشارات االجتماعية. ونشر بمعرفة المكتب الجامعي الحديث عام 

2012 : 



  :10653/2012رقم اإليداع. 
  :978-977-438-297-4الترقيم الدولي. 
في طبعة خاصة بحث محكم  أعمالها": ماهيتها ، طبيعتها ، –"الحسبة  -12

لمؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول بمجلة كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية 
 م.2012ديسمبر 

": بحث مقدم للجمعية المصرية "مسئولية القتل الناشئ عن حوادث السيارات -13
للطب والقانون في مؤتمرها السنوي الثاني والعشرون تحت عنوان " حوادث 

م. 2006إبريل  27:26بين الطب والقانون " المنعقد في الفترة من الطرق 
"وتم نشره وتحكيمه بمجلة حولية كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر 

 /2007 –المجلد الرابع  –قسم الفقه المقارن". العدد الرابع والعشرون 
 م. وقد نشر كتاب مرتين:2008

 م.2007 –اإلبراهيمية  /اإلسكندرية –الناشر: الدار الجامعية  -
 م.2010 –اإلسكندرية  –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  -

  :م.2009 /14382رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 3 – 048 – 438 – 977. 



"وتم نشره  "الشروع في ارتكاب الجرائم في الشريعة والقانون وأحكام القضاء": -14
سالمية بجامعة األزهر قسم الفقه وتحكيمه بمجلة حولية كلية الدراسات اإل

م. وقد 2009هـ/ 1430 –المجلد الثاني  –المقارن". العدد الخامس والعشرون 
 م:2010 –اإلسكندرية  –نشر: الناشر: المكتب الجامعي الحديث 

  :م.2009 /14381رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 2 – 048 – 438 – 977. 

نوقش بمؤتمر  لواقع في الشريعة والقانون":"اإليجار المؤبد وأثره على ا -15
م. 2008األزمة العقارية الذي نظمته كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية أكتوبر 

 م:2010 –اإلسكندرية  –وقد نشر كتاب: الناشر: المكتب الجامعي الحديث 
  :م.2009 /14386رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 7 – 048 – 438 – 977. 

ومحكم: "تم نشره وتحكيمه  –منشور  - في ميزان الشرعية" "اإلعدام -16
بمجلة حولية كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر قسم الفقه المقارن". 

م. وقد نشر 2008 /2007 –المجلد الثالث  –العدد الرابع والعشرون 
 كتاب مرتين:



 م.2007 –اإلسكندرية  -الناشر: المكتب الجامعي الحديث  -
 م.2008هـ/1429 –اإلسكندرية  –الصفا والمروة للنشر والتوزيع الناشر:  -
  :م.2008 /7802رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 0 – 59 – 6168 – 977. 
وقد  –) رسالة الدكتوراه (  العاقلة ومسؤوليتها عن الدية في الفقه اإلسالمي -17

 نشرت كتابا أربع مرات:
 م.2005هـ/ 1426 –ة اإلسكندري –الناشر: دار الجامعيين  -
  :2005 /4592رقم اإليداع. 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 8 – 66 – 5030 – 977. 
 م.2006هـ/ 1426 –اإلسكندرية  –الناشر: دار الجامعيين  -
  :2005 /4592رقم اإليداع . 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 8 – 66 – 5030 – 977. 
 م.2007م/2006 –يمية اإلسكندرية/ اإلبراه –الناشر: الدار الجامعية  -
  :2005 /4592رقم اإليداع. 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 8 – 66 – 5030 – 977. 



طبعت تحت عنوان "المسئولية المدنية التوقيفية عن القتل في الشريعة  -
 م.2009 -الناشر: المكتب الجامعي الحديث -والتطبيق القانوني"

  :2008 /10988رقم اإليداع. 
  :977 - 438 – 041 – 1الترقيم الدولي. 

 كتابا(: 24األبحاث المنشورة كتابا )عدد  -
 أصول فقه(: –كتب شرعية إسالمية )فقه  -

 –األئمة  -)المذاهب  المصطلحات الفقهية في مذاهب الفقه اإلسالمي: -18
فروع الفقه(، الناشر: دار  –أصول الفقه  –الترجيح  -الفتاوى  –الكتب 

 :2017الكتب والدراسات القانونية 
  14674/2017قم اإليداع: ر 
  :978-977-826-032-8الترقيم الدولي 
اإلسكندرية،  –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "قضايا فقهية معاصرة": -19

  م.2018
الناشر:  : دار الكتب والدراسات العربية، "نظام الحكم في اإلسالم":  -20



 م.2018هـ/1439
 –الجامعي الحديث  الناشر: المكتب "مدخل للفقه اإلسالمي ودراساته": -21

 م:2014 –اإلسكندرية 
طبعة ثانية منقحة ومزيدة: الناشر:  "المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية": -22

 م:2017هـ/1439اإلسكندرية،  –المكتب الجامعي الحديث 
  :م.2014 /9868رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 2 – 448 – 438 – 977 - 978. 

اإلسكندرية  –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "تاريخ الفقه اإلسالمي". -23
 م.2009 –

الناشر: دار الصفا والمروة للنشر والتوزيع  "المرأة واإلسالم، ديتها وعقلها". -24
 م:2008هـ/1429 –اإلسكندرية  –

  :7813/2008رقم اإليداع 
  :977-6168-63-9الترقيم الدولي 
الناشر:  "األحكام الفقهية لقراءة القرآن العظيم بين القرَّاء والفقهاء": -25

 م:2015 –المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية



  :7939/2015رقم اإليداع. 
 الترقيم الدوليISBN  :2-519-438-977-978. 

 مدني )معامالت(: -كتب شريعة وقانون: فقه وتقنين فقهي  -
 –ت لدولة اإلمارات العربية المتحدة" "المطول في شرح قانون المعامال -26

معلقا عليه بأحكام  - بوصفة من أهم القوانين التي قننت الفقه اإلسالمي
المحاكم العليا لدولة اإلمارات والمحاكم العليا للنظم القضائية العربية 

 المقارنة. الناشر: المكتب الجامعي الحديث:
  لية نصية.يحتوي على أكثر من خمسمائة قاعدة فقهية وأصو 
 ( :عشرة أجزاء.10عدد األجزاء ) 
    :17490/2014رقم اإليداع. 
 الترقيم الدوليISBN  :2-482-438-977-978. 
"المطول في شرح قانون المعامالت المدنية لسلطنة عمان" بوصفه من أهم  -27

، موضحا به أهم القواعد القوانين المدنية التي قننت الشريعة اإلسالمية
وقواعد أصول القانون وتفسيره، وأحكام المحاكم العليا  األصولية والفقهية

بسلطنة عمان وأحكام المحاكم العليا لمحاكم النظم القضائية العربية المقارنة. 



 م:2018-م2017هـ/1439دار الكتب والدراسات القانونية، 
  .يحتوي على أكثر من خمسمائة قاعدة فقهية وأصولية نصية 
  ( :عشرة أج10عدد األجزاء ).زاء 
     :2017/75751رقم اإليداع 
  الترقيم الدوليISBN   :978-977-652-999-2 
 –المكتب الجامعي الحديث : الناشر "التحكيم في الفقه والقانون المقارن". -28

 :م2010 –اإلسكندرية 
  :م.2009 /14384رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 5 – 048 – 438 – 977. 
 –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  عه"،"مشروعية التأمين وأنوا -29

 م.2006هـ/1426اإلسكندرية 

أحوال شخصية  -كتب شريعة وقانون: فقه وتقنين فقهي  -
 )أسرة(:

شرح قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة )داللة  -30
الناشر: دار الكتب  التقنين بين النص والفقه اإلسالمي وأحكام القضاء(،



 م:2016ات العربية، والدراس
 ( :ثالثة أجزاء.3عدد األجزاء ) 
  :م.2016 /11127رقم اإليداع 
 الترقيم الدولي I.S.B.N :8 – 126 – 652 – 977 - 978. 
لدولة قطر )داللة التقنين بين  -واألهلة والوالية -شرح قانون األسرة  -31

ت الناشر: دار الكتب والدراسا النص والفقه اإلسالمي وأحكام القضاء(،
 م:2016العربية، 

 ( :ثالثة أجزاء.3عدد األجزاء ) 
  :م.2016 /11155رقم اإليداع 
 الترقيم الدولي I.S.B.N :3 – 154 – 652 – 977 - 978. 

شرح قانون األحوال الشخصية لدولة الكويت )المفهوم والداللة بين النص  -32
الناشر: دار الكتب  القانوني والفقه اإلسالمي والتطبيق القضائي(،

 م:2017م/2016لدراسات العربية، وا
 ( :ثالثة أجزاء.3عدد األجزاء ) 
   :2017/2240رقم اإليداع 



 الترقيم الدولي I.S.B.N  :5-199-652-977-978   
شرح قانون األحوال الشخصية لسلطنة عمان )المفهوم والداللة بين  -33

الناشر: دار الكتب  النص القانوني والفقه اإلسالمي والتطبيق القضائي(،
 م.2018-م2017هـ/1439والدراسات العربية، 

 ( :ثالثة أجزاء.3عدد األجزاء ) 
   :رقم اإليداع 
 الترقيم الدولي I.S.B.N : 

 –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "أحكام الزواج في الفقه اإلسالمي". -34
 م:2010 –اإلسكندرية 

  :م.2009 /14384رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 1 – 048 – 438 – 977. 

الناشر:  "الزواج في القانون العماني" )دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية(، -35
 م: 2012المكتب الجامعي الحديث عام 

   :2013/4420رقم اإليداع. 
   :978-977-438-373-4الترقيم الدولي. 

)دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية(: المكتب الجامعي  "الميراث في القانون العماني" -36



 .2013يث، الحد
 –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "الوجيز في المواريث والوصاية". -37

 م:2010اإلسكندرية، 
  :م.2009 /14385رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 6 – 048 – 438 – 977. 

 جنائي: –كتب شريعة وقانون: فقه وتقنين فقهي  -
المكتب الجامعي الحديث الناشر  "شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي"، -38

 م: 2012عام 
   :8899/2012رقم اإليداع. 
   :978-977-438-305-7الترقيم الدولي. 

 إجرائي وضبط نصي: –كتب شريعة وقانون: فقه وتقنين فقهي  -
 –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "الصياغة التشريعية، لغة وفنا"، -39

 م:2014 –اإلسكندرية 
  :م.2014 /1561رقم اإليداع 
  :الترقيم الدوليI.S.B.N 5 – 445 – 438 – 977 - 978. 

: ". الناشر: المكتب "النظام القضائي، مالمح وأسس" فقها وقانونا -40



 م:2014 –اإلسكندرية  –الجامعي الحديث 
   :م.2014 /10360رقم اإليداع 
   :الترقيم الدوليI.S.B.N 5 – 453 – 438 – 977 - 978. 

الناشر: المكتب الجامعي  ريعة اإلسالمية"."القانون دراسة مقارنة بالش -41
 م.2009 –اإلسكندرية  –الحديث 

 –الناشر: المكتب الجامعي الحديث  "البحث في النسق العلمي": -42
 م:2015اإلسكندرية، 

  :3307/2015رقم اإليداع. 
 الترقيم الدوليISBN  :1-516-438-977-978.  
لكتب والدراسات العربية، : الناشر: دار ا"العربية بين اإللهامية والهوية" -43

 م.2018-م2018هـ/1439
 

 ( تسعة مؤلفات. 11مؤلفات أدبية )دراسات ودواوين شعرية(: عدد ) -
كتاب: شعر الغزل في العصر الجاهلي والعصور اإلسالمية األولى.  -44

 )الناشر: المكتب الجامعي الحديث(
 (2009ديوان: مع هللا. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث،   -45



 (2009ن: نداء الجذور وآالمها. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث، ديوا  -46
 (2009ديوان: رئام الحب. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث،   -47
 (2010ديوان: حب في الجامعة. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث،   -48
 (2014ديوان: أسرار ووصال. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث،   -49
 (2016شق. )الناشر: المكتب الجامعي الحديث، ديوان: أوراد الع  -50
 م(2018ديوان: مناجاة العاشقين. ) -51
 تحت الطبع: ديوان:  -52

     .بْوح العارفين 
 دراسات أدبية ونقدية، منشورة: منها: -

 إلهامية اللغة العربية والنص الشعري. -53
 سمات اللغة العربية بين الضبط والجمال. -54
 ين ومعاصرين.دراسات في دواويين ونصوص لشعراء راحل -55
 منشور العديد من األعمال األدبية بالمجالت المصرية والعربية.  -56
دراسات منشورة في النحو والصرف والعروض، وأصول الصياغة والتفسير  -57

 اللغوي واألدبي واالصطالحي.



o :مؤلفات تحت الطبع 
 اإللحاد بين الحرية والردة. -
 .-تحت الطبع  –السياسة الشرعية في الفقه اإلسالمي -
 .-تحت الطبع  –لنسخ عند األصوليينا -
 .-تحت الطبع  –أصول الفقه اإلسالمي المقارن  -
 االحتكار المغلظ.  -
 القضاء الدستوري في النظام القضائي المصري. -

 

 :الشريعة اإلسالمية 

 أصول الفقه. -

 علم المنطق وعالقته بأصول الفقه. -

 الفقه المقارن. -

 القواعد الفقهية. -

 رة اإلسالمية.الحضا -

 :القانون 

 شرح التقنينات والتعليق عليها وتطبيقاتها القضائية. -

 القانون وشرحه. -

 القانون المقارن بالشريعة. -

 :األدب العربي 

 تأصيل اللغة العربية وتحليلها. -

 النقد األدبي. -

 الصياغة اللغوية والتشريعية القانونية. -

 تمامات البحثية األكاديميةاإله
: 



 

 الضبط اللغوي والفقهي والقانوني والتشريعي. -


