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:العلمي المؤهل 

م جامعة االزهر1989ليسانس أصول الدين مايو -

دراسات إسالمية دبلوم -

ماجستير في الفقه -

باحث دكتوراه  -

01064045745: رقم التليفون 



.م 1990االقصر عام  إمام وخطيب ومدرس بأوقاف -1

.م بندبى للعمل بالبحر األحمر لمدة عام أول 1999لسنة 38صدر القرار رقم -3

.م بالبحر األحمر1999عام صدر القرار بالترقية إلى إمام وخطيب ومدرس ثان -4

.للعمل مفتش دعوة ثانيم ندب2003لسنة 2562صدر القرار -5

اوقاف الغردقة اول ابريل م ندبي للعمل كمدير إدارة 2004لسنة 952صدر القرار -6
.م 2004

.بالبحر األحمر عام الدعوة مدير بنقلي إلى م 2009لسنة 924صدر القرار -7

القاهرةم بالتعيين مدير عام أوقاف وسط 2011لسنة 1صدر القرار الوزاري رقم -8
.2011يناير2في 

م بنقلي إلى وظيفة مدير عام اإلدارة العامة2011لسنة 220صدر القرار الوزاري رقم -9
.الحكومية بالديوان عام الوزارة للمساجد 

م بندبي إلى وظيفة رئيس اإلدارة 2012لسنة 137صدر القرار الوزاري رقم -10
(.وكيل وزارة ) م 2012يونيه المركزية لشئون البر واألوقاف لمدة عام في 

.مديرية أوقاف أسوان مدير ( وكيل وزارة )بالتعيين م 2013لسنة 33صدر القرار -11

للعمل مديًرا لمديرية أوقاف الجيزة بالدرجة م بنقلي 2013لسنة 271صدر القرار -12
(.وكيل وزارة ) العالية   

.القاهرة بنقلي للعمل وكيل وزارة أوقاف م 2014صدر القرار الوزاري لسنة 13

المركزية الدارة ارئيًس م بندبي للعمل 2015لسنة 168صدر القرار الوزاري رقم  -14
(.وكيل وزارة ) القبلي لشئون مديريات الوجه 

م بتكليفي للعمل وكيل أول للوزارة2016لسنة 59صدر القرار الوزاري رقم  -15
.رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة األوقاف 

رئيس ( وكيل اول وزارة)بتعييني م 2017لسنة 1444رقم الوزراء قرار رئيس مجلس -16
يوليه 20حتي بلوغ سن المعاش ) الشئون الدينية بالدرجة الوظيفية الممتازة قطاع 
.م2021

التدرج الوظيفي 
:



:الدورات التدريبية 

.دورة تأهيلية -1

.دورة تخصيصية -2

.دورة قيادة وسطي -3

. دورة مدير عام معهد إعداد القادة -4

.دورة عالية وكيل أول وزارة رئيس القطاع الديني-5

.دورة المتحدثين اإلعالميين باألكاديمية الوطنية للتدريب -6

.دورة ممتازة وكيل أول الوزارة بمعهد إعداد القادة -7

:البعثات الرسميه

.بعثة إلى جمهورية اليمن -1

.دولة ألمانيا االتحادية بعثة إلى –2

.دولة كندا بعثة إلى –3

.مملكة البحرين بعثة إلى –4

م 2011نائب  رئيس بعثة الحج المصرية بالمملكة العربية السعودية عام -5

بعثة الي المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر وزارة االوقاف المصرية -6
.م  2019

بعثة الي المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر وزارة االوقاف المصرية -7
.م  2020

.م 2019م 2018عام رئيس لجنة تنظيم بعثة الحج -8

2018بوزارة االوقاف الكويتية عام محاضر -9

.م 2019محاضر بوزارة االوقاف الكويتية عام -10

.م 2019محاضر بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام -11

.مبارك -بعثة الي دولة كازخستان لحضور مؤتمر جامعة نور-12



: االعمال ابرز  

.د وزير األوقاف في توقيع برتوكول التعاون مع جامعة كازاخستان .اإلنابة عن معالي أ-1

د وزير األوقاف في توقيع برتوكولي تعاون مع المجلس القومي للمرأة.اإلنابة عن معالي أ-2
(.ب , أ ) 

م عضًوا في لجنة تنظيم العمل بهيئة 2017لسنة ( 1712)قرار رئيس مجلس الوزراء رقم -3
.األوقاف المصرية 

. قرار وزير األوقاف عضًوا بالمجلس األعلى لشيوخ المقارئ المصرية-4

.قرار وزير األوقاف برئاسة المجلس األعلى لمجالس اإلدارات بالمساجد المصرية -5

. قرار وزير األوقاف برئاسة لجنة القيم بوزارة األوقاف المصرية -6

.قرار وزير األوقاف بعضوية لجنة تنمية جنوب الوادي بسكرتارية رئاسة الجمهورية -7

. قرار وزير األوقاف برئاسة مجلس الوكالء بوزارة األوقاف المصرية -8

.عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية -9

.عضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمية -10

.المتحدث الرسمي اإلعالمي لوزارة األوقاف المصرية-11

.م للبت في الطلبات المقدمة2018رئاسة لجنة الحج لعام -12

.مستشار وخبير للجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس النواب-13

.قرار رئيس مجلس الوزراء بعضوية لجنة إصدار الئحة تنظيم العمل بهيئة األوقاف المصرية -14

.رئيسا للجنة التدخل السريع وإدارة األزمات-15

قمت بالتنسيق مع األزهر الشريف من خالل إعداد اثني عشر ألف ملتقي فكريا -16
.هجرية1441بالمساجد رمضان 

د الوزير ممثال عن األوقاف في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد .تم ترشيحي من أ-17
.واإلرهاب برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار 

د الوزير ممثال عن الوزارة في أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة.تم ترشيحي من أ-18
.م 2019المصرية العمانية المنعقده بعمان مارس 

د الوزير ممثال عن الوزارة في أعمال لجنة الخبراء العليا المصرية.تم ترشيحي من أ-19
.اللبنانية برئاسة رئيسي وزراء البلدين 



:المشاركات 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  بترشيحي ممثال عن وزارة االوقاف للمشاركة في -1
( بسلطنة عمان )اعمال الدوره الرابعة عشر للجنة المصرية العمانية التي عقدت 

.م  2019برئاسة معالي وزير الخارجية المصرية في مارس 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعضويتي في المشاركة  في اعداد مشروع قانون-2
ه قرار من تنظيم هيئة االوقاف برئاسة مفتي الديار المصرية و اقره في البرلمان و صدر ب

.السيد رئيس الجمهورية 

المشاركه فى اعداد مشروع قانون األحوال الشخصيه فى وزارة العدل ومناقشته -3
.فى اللجنه الدستوري بمجلس الشيوخ واللجنة الدينيه بمجلس النواب

ه فى اعداد مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى  ومناقشته فى الجلسالمشاركه -4
.العامه ممثال للحكومه فى مجلس النواب

.المشاركه فى مناقشة مشروع قانون تنظيم دار االفتاء-5

.المشاركه  فى مناقشة مشروع قانون المأذونين الشرعيين-6

الرد  على جميع طلبات اإلحاطة والبيانات العاجله المقدمه فى اللجان النوعيه -7
.النواببمجلس 

قرار وزير االوقاف بترشيحي للمشاركة في عضوية لجنة تنمية جنوب الوادي بمبني -8
رئاسة الجمهورية 

رئاسة اللجنة المشتركة من وزارة األوقاف وهيئة األوقاف لبحث ملف وقف بكفر -9
.الشيخ وبفضل هللا عز وجل تم استرداد أموال الوقف 



:المؤلفات 

(  أحاديث الرهن والحوالة والكفالة جمع وتحقيق ودراسة):   رماحستيرسالة–1

بمعهد العلوم ( تأثير حرب المعلومات على المجال الديني ) : بحث بعنوان-2
.االستراتيجية بالقوات المسلحة 

(.تطوير الخطاب الديني ): بحث بعنوان -3

(.آفات اللسان): كتاب-4

(.المياه): كتاب –5

:التكريمات 

.( وسام العلوم و الفنون من الطبقه االولي ) بمنحي من سيادة رئيس الجمهورية تكريم -1

.تكريم من البرلمان المصرى لجنة الشؤن العربيه واالفريقيه-2

.الوزارةدرعمنحيواالوقافوزيرمعاليمنتكريم-3

.تكريم من رئيس جامعة القاهرة و منحي درع الجامعة-4

. تكريم من رئيس هيئة الرقابة االدارية و منحي درع الرقابة -5

.2002مستوي الجمهورية عام عليالمثالياالمامعليلحصولياالوقافوزيرتكريم-6


