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م 1988دكتوراه يف أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة األزهر   : العلميةالمؤهالت 
 مع مرتبة الشرف األوىل. 

  1985ماجستري يف أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة األزهر 
 از.بتقدير ممت

  اإلجازة العالية )ليسانس( من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ـ جامعة
 .1979األزهر 

 
إمام األئمة وانصر السنة حممد بن تلقي فضيلته الفقه الشافعي بسند متصل   : اإلجازات العلمية

وقد تلقى اإلمام الشافعي العلم متصال ، هـ(204)ت  إدريس الشافعي
)ت  عن انفع (179)ت هـ بن أنس اإلمام مالكابلسلسلة الذهبية عن 

رضي هللا عنهما ، عن النيب صلى هللا  هـ(73)ت  ، عن ابن عمر هـ(117
 عليه وسلم.

  على أعلى األسانيد يف العلوم الشرعية وإجازات من كما حصل فضيلته
 أفاضل  العلماء يف العلوم الشرعية يف الفقه واحلديث واألصول وعلوم العربية.

 بيان مفصل جلميع هذه األسانيد واإلجازات( 2ملحق )يشمل 

 
 بالأزهر الشريف عضو هيئة كبار العلماء  : الوظائف

  معني من الرئيس عبد الفتاح السيسي(. 2021عضو جملس النواب( 

  2018عضو عامل ابجملمع العلمي املصري منذ. 

  2013وحىت  2003سبتمرب  28مفيت مجهورية مصر العربية منذ. 

  2004جممــع البحــوث اإلســالمية التــابع لرزهــر الشــريف منــذ عــام عضــو يف 
 وحىت اآلن.

 ـــة للبنـــني ابلقـــاهرة ـــة الدراســـات اإلســـالمية والعربي  -أســـتاص أصـــول الفقـــه بالي
 جامعة األزهر

 .عضو مؤمتر الفقه اإلسالمي ابهلند 

 عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر الشريف 

 رئيس جملس أمناء مؤسسة مصر اخلري 
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 مع الفقه التابع ملنظمة املؤمتر العامل اإلسالمي جبدة.عضو جلنة الفتـوى عضو جم
ماملشرف العام على األزهر 1997م حىت عام 1995ابألزهر الشريف منذ عام 

م.عضـــو جملـــس أمنـــاء اجلامعـــة املصـــرية لل قافـــة اإلســـالمية يف  2000منـــذ عـــام 
 كازاخستان عن اجلانب املصري

 ؤسسة طابة أببوظيب.عضو اجمللس االستشاري األعلى مل 

 .مشرف مشارك جبامعة هارفارد مبصر بقسم الدراسات الشرقية 

  مشــــرف مشـــــارك جبامعــــة أكســـــفورد ملنطقــــة الشـــــر  األوســــ  يف الدراســـــات
 اإلسالمية والعربية.

 .رئيس جملس أمناء أكادميية الداعية املعاصر 

 .عضو مبجلس إدارة صندو  تطوير العشوائيات 

 لبيت امللاية للفار اإلسالمي ابألردن.عضو عامل يف مؤسسة آل ا 

  2016عضو جلنة الدراسات الفقهية ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

  رئيس اللجنة الفقهية املنب قة عن هيئة كبار العلماء ابألزهـر الشريفعضـو
اجمللــــس القــــومي ملاافحــــة اإلرهــــاب والتطــــرف  ــــت ر ســــة عبــــد الفتــــاح 

يةعضــو جلنـة  اـيم جـائزة امللـك عبــد السيسـي رئـيس مجهوريـة مصـر العرب
عضــو جملــس أمنــاء أكادمييــة 2018هللا ال ــاأل ألســبوع الــو م بــني األد ن 

األوقاف املصرية لتأهيل وتـدريب األئمـة والواعظـات وإعـداد املـدربني مـن 
 2018داخل مصر وخارجها 

يس عبـد الفتـاح السيسـي، انل فضيلته وسام اجلمهورية للعلوم والفنون من الرئ  : الجوائز والألوسمة
 رئيس مجهورية مصر العربية.

 ال األ عاهل األردن هللا انل فضيلته وسام الشرف من امللك عبد 
 انل فضيلته جنمة القدس من الرئيس الفلسطيين حممد عباس 
 اتل فصيلته الدكتوراه الفخرية من جامعة ليفربول الربيطانية 
 يوط وكـــذلك مـــن جامعـــة بـــين انل فضـــيلته الـــدكتوراه الفخريـــة مـــن جامعـــة اســـ

 سويف
 انل فضيلته درع اجليش املصري 

  2014حصل علي وسام الشرف من قناة سااي نيوز العربية 
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  حصـــل فضـــيلته علـــي درع اإلجنـــازات يف العطـــاء االجتمـــاعي واخلـــريي لعـــامي
 .2013و 2012

 
 ألنشطة العلميةا

 
 عضو جملس جامعة األزهر (1 :

 عضو جملس جامعة بين سويف (2

 جامعة عني مشس عضو جملس (3

 عضو جملس كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر ابلقاهرة (4

 عضو جملس كلية طب عني مشس (5

طلحات ارك كخبري مبجمع اللغة العربية يف إعداد موسوعة مصش (6
 .وهو خبري به حىت اآلن األصول الصادرة عن اجملمع،

ية كلية الشريعة بسلطنة عمان حىت افتتاح الال  بوضع مناهج اشرتك (7
 املذكورة وشارك يف االفتتاح كعضو مؤسس.

 SISSيف وضع مناهج جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية  اشرتك (8
 بواشنطن.

حبضرة جاللة ملك املغرب ويدعى  1994لقى الدرس احلسىن عام أ (9
 للدرس كل عام.

 ني مشرفا مشاركا جبامعة هارفارد مبصر بقسم الدراسات الشرقية.ع (10
 

جبامعة أكسفورد ملنطقة الشر  األوس  يف الدراسات  رفا مشاركاشني مع (11
 اإلسالمية والعربية.

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليز  وشارك يف حماضراهتا ال قافية ويف تقومي  ّ لم (12
 األساتذة املساعدين واملدرسني يف جلان ترقياهتم.

سلطان حسن سند إليه خطبة اجلمعة ودرس الفقه الشافعي مبسجد الأ (13
 حىت اآلن، وتوىل حالياً ر سة جملس إدارة املسجد. 1998عام  منذ

ابلتدريس يوميا ابحللقة األزهرية بعد صالة الفجر حىت قرب الظهر  قام (14
للدراسات  ، واسس بذلكعلوم الشرعية والعربيةلبقراءة كتب الرتاث يف ا

 احلرة.
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 شارك يف فحص النتاج العلمي للرتقية إىل درجة أستاص وأستاص مشارك (15
 لا ري من جامعات العامل. 

 .وغري صلك ك ري، وقد اقتصران هنا على صكر أهم هذه األنشطة 
 

األنشطة الثقافية 

 واالجتماعية

 
: 

 

من املؤسسات الرائدة  اصبحتسس فضيلته مؤسسة مصر اخلري واليت أ (1
 .(4)انظر ملحق  العمل اخلريي مبصر والوطن العريبيف 

ا مصر بتاليف من الرئيس املصري شارك فضيلته يف عضوية صندو   ي (2
 عبد الفتاح السيسي.

  تويل فضيلته اإلشراف علي اجلمعية الطبية اإلسالمية (3

 تويل فضيلته اإلشراف علي مجعية رابعة العدوية الطبية (4

 شارك فضيلته يف أتسيس بنك الطعام املصري (5

توىل فضيلته اإلشراف علي قناة الناس الفضائية بعد إعادة ب ها سنة  (6
2015. 

وافتتح   2012زار فضيلته املسجد األقصى مبدينة القدس الشريف سنة  (7
كرسي اإلمام الغزايل لتدريس علوم اإلمام  ت إشراف امللك عبد 

 هللا عاهل األردن.

 

قدم فضيلته العديد من الربامج التليفزيونية اليت هتدف إىل تصحيح  (8
 اجملتمع، صورة الدين ونشر القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية يف

 :نذكر منها علي سبيل امل ال

 2015برانمج شبابنا  .1

 2015برانمج املتشددون  .2

 2015 - 2014برانمج هللا أعلم  .3

 2014برانمج مع الصحابة  .4

 2014برانمج ريب لرتضى  .5

 2013برانمج املفاهيم  .6

 2013برانمج ماتبة املفيت  .7
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 2013برانمج مع رسول هللا  .8

  2012ام الغزايل برانمج شرح إحياء علوم الدين لإلم .9

 2011برانمج شرح احلام العطائية  .10

 2011برانمج كلمة حق من جامع األزهر الشريف  .11

 2011برانمج الرمحات  .12

 2014-2011برانمج أنوار النيب  .13

 2010برانمج مفاهيم إفتائية  .14

 2009برانمج السراج املنري  .15

 2006برانمج اإلسالم كتاب مفتوح  .16

 2006برانمج املبشرات  .17

 2013-2005الصباح برانمج حديث  .18

 2010 - 2005برانمج جمالس الطيبني  .19

 2004برانمج وصكر  .20

 2005 – 2003برانمج البيت بيتك  .21

 2003-2001دين ودنيا  جبرانم .22
  المؤلفات

: 
 م.1991قضية املصطلح.  (1

 م. 1991شرح تعريف القياس.  (2

        م.1993 ملصطلح األصويل والتطبيق على تعريف القياس. ا (3

 م1993ل يف احلام.ب احملاثر  صهأ (4
                                   م.1993قضية جتديد أصول الفقه.  (5

 م.2002م ، 1993 حلام الشرعي عند األصوليني.ا (6

     م 2002م ، 1995 إلمجاع عند األصوليني.ا (7

 م2002م ، 1996القة أصول الفقه ابلفلسفة.ع (8
 م.2004م ، 1996املصطلح األصويل ومشالة املفاهيم.  (9

م ، 1996اإلسالمية. املذاهب الفقهية دخل لدراسة ملا (10
                                 م.2010، م2004
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 م.1997األوامر والنواهي عند األصوليني.  (11

 م2004م ، 1997 ليات االجتهاد.آ (12

 م2004م ، 2002م، 1997.مدى حجية الرؤ  (13
 م.2006م ، 1997القياس عند األصوليني.  (14

 م. 2002م ، 2001م ، 1998لشرعية. املااييل واملوازين ا (15

   م2005م ، 1998 لنسخ عند األصوليني.ا (16

 بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناصج تطبيقية (17
 م.2008،  1998)ابالشرتاك(.

    م.2004م ، 2000اإلمام الشافعي ومدرسته الفقهية.  (18

  م.2004، 2001قول الصحايب عند األصوليني.  (19

،  م2002اإلسالم. شبهات وإجاابت حول اجلهاد يف  (20
 م.2005

حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشااني )ابالشرتاك(.  (21
 م.2002

          م2007م ، 2002وصحيحه.  إلمام البخاريا (22

 م.2003 )حماضرة( ضواب  التجديد الفقهي (23

 .2004تعارض األقيسة عند األصوليني والرتجيح بينها  (24

، 2م ط2004م ، 2004الدين واحلياة .. فتاوى معاصرة.  (25
 .4م ط2006، 3ط 2005

 .3م ط2007م، 2004الطريق إىل الرتاث.  (26

 م.2005خصائص ال قافة العربية واإلسالمية )ابالشرتاك(.   (27

موسوعة احلضارة اإلسالمية .. صدرت عن اجمللس األعلى  (28
 م 2005للشئون اإلسالمية )ابالشرتاك(. 

م، 2005الالم الطيب .. فتاوى عصرية. اجلزء األول.  (29
 .2م ط2006
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م، 2006م، 2005البيان ملا يشغل األصهان. اجلزء األول.  (30
 (2012)ترجم إىل اإلجنليزية  م.2010

حماضرات يف فقه التصوف ) قدم له أ.د. حسن الشافعي، أستاص  (31
  م2006العقيدة اإلسالمية(. 

 م. 2006. النهج يف شرح مناسك احلج تيسري (32

 م.2006املرأة يف احلضارة اإلسالمية.  (33

 م.2006عصر .. رؤية مهتم. مسات ال (34

 م.2006سيدان حممد رسول هللا للعاملني.  (35

 م.2006الاامن يف احلضارة اإلسالمية.  (36

 م.2006. املرأة بني إنصاف اإلسالم وشبهات اآلخر (37

اللغة مرتجم إىل  حقيقة اإلسالم وما حوله من شبهات ) كتاب (38
 ( )ابالشرتاك(ة ترمجة األستاص خليفة عزت أبو زيد اإلجنليزي
 م.2006

 م.2007. سبيل املبتدئني يف شرح البدا ت من منازل السائرين (39

 م2007الالم الطيب .. فتاوى عصرية. اجلزء ال األ  (40

 م.2007الفتاوى العصرية ملفيت الد ر املصرية.  (41

 م.2007. والواقع الفقه اإلفتاء بني (42

 م.2007الوحي والقرآن الارمي.  (43

 م.2007الرتبية والسلوك.  (44

 م.2007. الطريق إىل هللا (45

ختان اإلانث ليس من شعائر اإلسالم، كتيب صادر عن وزارة  (46
 .(2007) (كاألوقاف )ابالشرتا

 م.2007. النيب صلى هللا عليه وسلم (47

 م.2008 النرباس يف تفسري القرآن الارمي (48

 م.2008احلج والعمرة أسرار وأحاام.  (49
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 م.2008. خطوات اخلروج من املعاصي (50

 م. 2008. الفتاوى الرمضانية (51

 م. 2008. جمالس الصاحلني الرمضانية (52

 م.2008. الدعاء والذكر (53

 م.2008التجربة املصرية.  (54

 م.2008صناعة اإلفتاء.  (55

 .م2008قضا  املرأة يف الفقه اإلسالمي.  (56

النقاب عادة وليس عبادة، الرأي الشرعي يف النقاب أبقالم كبار  (57
 .(2008) (كالعلماء، كتيب صادر عن وزارة األوقاف )ابالشرتا

 م.2009البيان ملا يشغل األصهان. اجلزء ال األ.  (58

 م.2009فتاوى البيت املسلم.  (59

)ترجم إىل اإلجنليزية  البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالمي (60
 م.2009والفرنسية(. 

 م.2010فتاوى النساء.  (61

صلى هللا عليه وسلم.  هو سيدان حممد املصطفى !من نبيك (62
 م.2010

 .م2010حاكموا احلب!  (63

 2010ية اإلسالمية )ابالشرتاك( املنهج (64

)وترجم  م2010إعداد برانمج الرتبية األخالقية يف السنة النبوية  (65
  إىل اإلجنليزية(

 2010فتاوى املرأة املسلمة  (66

 2011أعرف نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم  (67

 .2011املتشددون  (68

 .2011 اإلسالميةترتيب مقاصد الشريعة  (69

 .2011عقيدة أهل السنة واجلماعة  (70

 (2013)النماصج األربعة من هدي النيب يف التعايش مع اآلخر (71
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 (2014) املساواة اإلنسانية يف اإلسالم النظرية والتطبيق (72

 (2014) أتصيل شرعي ملفهوم األمن اجملتمعي (73

 (2014اتريخ أصول الفقه ) (74

 وغري صلك 

 
ومراجعة  تحقيق

 تبك
دار الاتاب  لإلمام النووي، ر ض الصاحلني من كالم سيد املرسلني (1 :

 م.1991)  قيق وتعليق(  اللبناأل.
االختيارات األصولية يف اجململ واملبني والنسخ والسنة واإلمجاع  (2

للدكتور عبد هللا ربيع الصادر عن درا النهار )تقدمي ومراجعة( 
 م.1996

لعصام انس الصادر عن دار السالم  احلج والعمرة األحاام واألدعية (3
 م.1999)مراجعة( 

ت التشريعية تطبيق القانون املدأل واجلنائي على مذهب اإلمام املقاران (4
)جملدان صادر عن  دار  خلوف بن حممد البدوي املنياويمل مالك

 م.1999السالم( )دراسة و قيق ابالشرتاك( 

 رسائل ابن جنيم االقتصادية واملسماة الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية (5
 م.1999)دراسة و قيق ابالشرتاك( 

صلى هللا عليه شنيف اآلصان أبدلة استجابة السيادة عند امسه )ت (6
أمحد بن حممد للعامل احملدث الفقيه  ( يف الصالة واإلقامة واآلصانوسلم

الصادر عن دار جوامع الالم ) مراجعة و قيق  بن الصديق الغماري
 م.2000وتقدمي( 

 )دراسة جملدات( 4)  الصادر عن دار السالم الفرو   للقرايف، (7
 م.2001 و قيق ابالشرتاك(

األموال أليب جعفر أمحد بن نصر الداوودي )دار السالم( )دراسة  (8
 م.2001و قيق ابالشرتاك( 

علي بن حممد ل لرجهوري شرح الدرر السنية يف نظم السرية النبوية (9
 2)  اجمللس األعلى للشئون اإلسالميةالصادر  ،األجهوري املالاي
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 م2009-2001جزء( )مراجعة( 

ينابيع األحاام يف معرفة احلالل واحلرام أليب عبد هللا حممد بن  (10
زناي األسفراييين )الصادر عن اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية( 

 م.2010-2001)ثالثة أجزاء( 

للدكتور اسعد الافراوي ) تقدمي  االستدالل عند األصوليني (11
 م.2002وإشراف( 

 فة املريد على حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد املسمى  (12
 م.2002) دراسة و قيق(  جوهرة التوحيد

لعصام أنس الصادر عن  جامع املناسك أحاام احلج والعمرة (13
 م. 2003جمموعة زاد االقتصادية ) إشراف و مراجعة ( 

لعصام أنس وسلم  حجة النيب صلى هللا عليهشرح  جامع املناسك (14
 م.2003عة ( الصادر عن جمموعة زاد االقتصادية ) إشراف و مراج

عبد احلي ل السر احلقي االمتناأل الواصل إىل صاكر الراتب الاتاأل (15
 م.2003 بن عبد الابري الاتاأل

اتريخ املناهج الشرعية يف األزهر الشريف يف القرنني ال الث عشر  (16
 لرستاص عصام أنس )إشراف( والرابع عشر اهلجريني

الفقه ) بيان املختصر وهو شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول  (17
 م.2004دراسة و قيق( 

عليه السالم  إحاطتهجالء القلوب من األصداء الغنية ببيان  (18
الصادر عن املركز اإلسالمي مبسجد الدكتور حسن  ابلعلوم الاونية
 م.2004جملدات( )إشراف(  3عباس زكي )

)  الانوز احملمدية يف الصالة على خري الربية صلى هللا عليه وسلم (19
 قرأه(

 م.2005مام حممد عبده، ) إعداد و قيق( فتاوى اإل (20

مدى تغري األحاام بتغري اجلهات األربع الزمان واملاان  (21
 للدكتور عبد هللا ربيع )قدم له( واألشخاص واألحوال

لالستاصة هناء عبد  اإلسالمية ةالوظيفة السياسية للعلماء يف اخلرب  (22
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( الرمحن البيضاأل الصادر عن ماتبة النهضة املصرية ) إشراف
 م.2005

األحاام الشرعية يف األحوال الشخصية مع ملحق قوانني األحوال  (23
جملدات دار السالم( )دراسة  4حملمد قدري ابشا ) الشخصية العربية

 م.2005و قيق ابالشرتاك( 

 الارمي أصول وضواب  نالقرآالسنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف  (24
 م.2006قدم له( للدكتور جمدي عاشور الصادر عن دار السالم ) 

حملمد مشلول الصادر عن دار  إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة (25
 م.2006السام ) قدم له( 

للدكتور  يوسف عليه السالم بني القرآن الارمي وكتب السابقني (26
 م.2006هشام طلبة الصادر عن ماتبة اإلميان )قدم له( 

 

القاهرة  -الاتاب الذهيب الفتوى الاربى للفقهاء العاملني األزهر  (27
 .م2006)قدم له( 

املقارانت التشريعية بني القوانني الوضعية املدنية والتشريع  (28
اإلسالمي مقارنة بني فقه القانون الفرنسي ومذهب اإلمام مالك بن 

جملدات دار السالم(  4) التيدي سيد عبد هللا علي حسنيل أنس
 م.2006)دراسة و قيق ابالشرتاك( 

القضاء على مشاالت األوقاف حملمد  قانون العدل واإلنصاف يف (29
 م.2006قدري ابشا )دار السالم( )دراسة و قيق ابالشرتاك( 

 حممد عبد هللا دراز دراسات وحبوث أبقالم تالمذته ومعاصريه (30
للشيخ أمحد مصطفى فضيلة الصادر عن دار القلم ) قدم له( 

 م.2007

للدكتورة مجيلة بوخامت )إشراف(  التجديد يف أصول الفقه (31
 م.2010

 وغري صلك 
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 لوقف فقها وواقعا.ا (1 : األبحاث والمقاالت

لرقابة الشرعية مشاالهتا وطر  تطويرها ) حبث مقدم للمؤمتر الرابع ا (2
 لعلماء اهلند(

 زكاة  )حبث مقدم ملؤمتر  علماء اهلند اخلامس(.ال (3
قو  اإلنسان من خالل حقو  األكوان يف اإلسالم  )حبث ملؤسسة ح (4

 انيف(.
 ملعريف اإلسالمي )حبث مقدم لندوة املنهجية ابألردن(.لنموصج اا (5

 اإلمام حممد عبده مفتيا. (6

 التسامح اإلسالمي. (7

 اإلسالم بني أعدائه وأدعيائه. (8

 اإلسالم يتفق وال يصطدم ومبادئ السالم والعدل الدوليني. (9

 النفس ومراتبها. (10

اقرتاح عقد متويل من خالل تاييف العملة الورقية كالفلوس يف الفقه  (11
 إلسالمي.ا

 ضواب  التجديد الفقهي. (12

 ومراحله –وآدابه  -اإلفتاء حقيقته  (13

 النقاب عادة وليس عبادة (14

 ختان اإلانث  (15

رؤية نقدية التفاقية القضاء على مجيع أشاال التمييز ضد املرأة  (16
CEDAW  

 خطب مجعة مطبوعة يف جملد ومرتمجة إىل اإلجنليزية. (17

ية والعربية والعاملية صر من املقاالت الصحافية ابلصحافة امل املئات (18
 ابلعربية واإلجنليزية.

 .دولة 50العديد من احملاضرات العلمية يف أك ر من  (19

 وغري صلك 
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اإلشراف على 

 موسوعات
: 

 
املوسوعة اإلسالمية العامة .. صدرت عن اجمللس األعلى للشئون  (1

 م. 2001اإلسالمية )إشراف عام( 

لس األعلى للشئون املوسوعة القرآنية املتخصصة .. صدرت عن اجمل (2
 م.2003اإلسالمية )إشراف عام(  

موسوعة علوم احلديث .. صدرت عن اجمللس األعلى للشئون  (3
 م.2003اإلسالمية )إشراف عام(  

موسوعة أعالم الفار اإلسالمي .. صدرت عن اجمللس األعلى للشئون  (4
 م.2004اإلسالمية )إشراف عام(  

 12ماه ابلتجريد للقدوري ) موسوعة القواعد الفقهية املقارنة املس (5
 م.2004جملد( )ابالشرتاك( 

أجزاء( )مشرف مشرتك(  7موسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية )  (6
 م.2004

دائرة معارف يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم، أتليف العالمة شبلي  (7
النعماأل وأكملها تلميذه سليمان الندوي، ترمجها الدكتور يوسف عامر 

 م.2005قدم هلا( أجزاء( ) 7) 

موسوعة احلضارة اإلسالمية .. صدرت عن اجمللس األعلى للشئون  (8
 م.2005اإلسالمية )شارك يف التأليف( 

موسوعة فتاوى ابن تيمية يف املعامالت اإلسالمية الصادرة عن دار  (9
 م.2005جملدات( )إشراف عام(  3السالم  )

دي ، املناوي جامع األحاديث من كتب اإلمام السيوطي ، املتقي اهلن (10
إعداد عصام أنس الصادرة عن وزارة األوقاف ودار اإلفتاء   ، النبهاأل
 م.2005جزء( ) إشراف(  13املصرية )

موسوعة التشريع اإلسالمي.. صدرت عن اجمللس األعلى للشئون  (11
 م.2006اإلسالمية )إشراف عام(  

موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات املالية  (12
 م.2009جملد( )ابالشرتاك(  18) سالميةاإل

 -موسوعة االقتصاد اإلسالمي يف املصارف والنقود واألسوا  املالية  (13
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  م.2009جزء( ) قدم هلا(  12 رير الدكتور رفعت العوضي  )

 وغري صلك 

على  اإلشراف

 مشاريع علمية
إدخال كتب السنة ابلامبيوتر، وعمل برامج االسرتجاع، وطباعة  (1 :

 جملدا(. 19سبعة جبمعية املانز اإلسالمي )يف الاتب ال
جزء(، طبع ابملعهد العاملي للفار  38شروع االقتصاد اإلسالمي )م (2

 اإلسالمي ابلقاهرة.
 جزء( نفس الناشر. 12شروع العالقات الدولية )م (3
 إعداد معايري تقومي أداء البنوك اإلسالمية. نفس الناشر. (4
جملد( مركز الدراسات  125شروع الرتاث االقتصادي اإلسالمي )م (5

 الفقهية.
إعداد مانز علوم الوقف الصادر عن األمانة العامة بوزارة األوقاف  (6

 ..2004الاويتية 
 إعداد مانز االقتصاد اإلسالمي. (7

 إعداد مدخل االقتصاد اإلسالمي مبركز صاحل عبد هللا كامل. (8
جملدات(  لفتاوى شركة الراجحى  3االشرتاك يف إعداد دراسة  ) (9

 ية.املصرف

 .م2003 اإلشراف على إعداد معجم مصطلحات أصول الفقه (10

 وغري صلك 

 
المشاركة في 

مجالت التحرير 

والسالسل علمية ال

 األكاديمية

 لة االقتصاد اإلسالمي مبركز صاحل كامل  جم (1 :

 لة رابطة اجلامعات العربية )الشريعة( الصادرة عن جامعة األزهر.    جم (2

 لة املسلم املعاصر.جم (3

 تجديد.       لة الجم (4

 لة إسالمية املعرفة.جم (5
 لة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية.جم (6

 جملة دار اإلفتاء الفصلية املتخصصة. (7

 سلسلة الرسائل اجلامعية الصادرة عن املعهد العاملي للفار اإلسالمي. (8
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 دراسات يف االقتصاد اإلسالميسلسلة  (9

 مشروع العالقات الدوليةسلسلة  (10

 سالميةسلسلة املنهجية اإل (11

 سلسة أحباث علمية (12

 سلسلة تيسري الرتاث (13

 سلسلة قضا  الفار اإلسالمي (14

 سلسلة املفاهيم واملصطلحات (15

 سلسلة احملاضرات (16

 سلسلة قضا  الفار اإلسالمي (17

 
، وقدم هبا مؤمتًرا( ومخسني مائة أك ر من) لعلميةاضر العديد من املؤمترات ح  : لمؤتمراتا

 .ثالثني دولةمن  أك رأحبااث يف 
 ( بيان ابإلجازات العلمية واألسانيد.1ملحق ) :  ملحقات

( بيان أبمساء العلماء واألساتذة الذين تلقى عليهم أ.د علي مجعة 2ملحق )
 العلم.

( بيان ببعض بياانت الرسائل العلمية اليت أشرف عليها وانقشها 3ملحق )
 .رسالة 120واليت تعدت  أ.د علي مجعة

 ة اخلريية اليت قامت هبا مؤسسة مصر اخلري.( بيان أبهم األنشط4ملحق )
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The Most Rev. Dr. Mouneer Anis 

Archbishop Emeritus of the Province of Alexandria  

The former Chairman of the Global South Anglicans of the Anglican 

Communion 

In 1998, Dr Mouneer was ordained as Deacon and in 1999, he was ordained Mouneer 

Anis was born in 1950 in the Delta of the Nile, Egypt. He received his Bachelors of 

Medicine and Surgery at Cairo University, Egypt in 1974. From 1979-2000 he served 

at Harpur Memorial Hospital in Menouf both as a Resident Doctor and from 1980 as 

the Director of the Hospital. 

In 1985, Dr Mouneer studied Internal Medicine at the Royal Post-Graduate Medical 

School in London. In 1986, Dr Mouneer received a Diploma of Tropical Medicine 

and Hygiene at the London School of Tropical Medicine. In 1993, Dr Mouneer 

received a Certificate in Hospital Management and Administrations from the School 

of Public Health at the University of California. 

a priest and served at All Saints Cathedral, Cairo. He then became the Executive 

director of administration in the Diocese of Egypt. He did practical and theological 

training at Moore Theological College in Sydney, Australia, the Diocese of 

Canterbury in Kent (UK) as well as at Nashotah House in Wisconsin, USA. In 1999, 

he was elected by the Diocesan Synod to be the third Egyptian Bishop of the Diocese 

of Egypt with North Africa and the Horn of Africa. In May 2000 he was consecrated 

as Diocesan Bishop. In 2007, Bishop Mouneer was elected as the Archbishop 

(Primate) of the Episcopal/Anglican Province of Jerusalem and the Middle East.  He 

was re-elected to serve another term as Primate in 2012. He was elected chairman of 

the Global South Anglicans of the Anglican Communion in 2012, and he served in 

this position until 2020. In June 2020 when the new Province of Alexandria was 

formed, Archbishop Mouneer became the first archbishop of the Province until he 

retired in June 2021. 

Archbishop Mouneer focuses his efforts in building bridges in the society. In this 

regard, he played a key role in the “Interfaith Agreement” between the Anglican 

Communion and Al Azhar Al Sharif which was signed in 2002. He also participated 

for several years in the C-100 of the World Economic Forum as one of the religious 

leaders in this committee. He became a member of “Beit-el-Aila” (Egyptian House of 

the Family) in 2011. “Beit-el-Aila” is chaired by the Grand Imam of Al Azhar and the 

Coptic Orthodox Pope of Alexandria. Archbishop Mouneer Chaired the Anglican 

Communion Interfaith Commission from 2017 until 2020.  

The Diocese of Egypt under his leadership played an important role in building 

bridges in order to achieve religious harmony and national unity. In this regard, 

Archbishop Mouneer gave many lectures and speeches in many universities and 

organizations all over the world. He steered the following initiatives: 

1. “Planting a Tree of Hope”i, this initiative was done in cooperation with Al 

Azhar Al Sharif. It aimed for developing the culture of accepting diversity 

http://dioceseofegypt.org/explore/ministries/health/harpur-memorial-hospital-menouf/
http://dioceseofegypt.org/explore/egypt/all-saints-cathedral-zamalek-cairo/
http://dioceseofegypt.org/explore/about-the-diocese/the-province/
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among school children. It also train them on joint art and literature activities. It 

took place in 2008 and 2020. 

2. “Together for Egypt”ii, this initiative helped 100 Imams and 100 priests to 

develop mutual understanding, renew their religious discourse and work 

together for the common good of the Egyptian Society. This was done over 

three years (2013-2015) in cooperation with Beit El Aila (Egyptian House of 

the Family). 

3. “Together We Develop Egypt”iii,this was done in cooperation with Misr El 

Khair Foundation. This initiative took place from 2017 until 2021. Its aim is 

to encourage Christian and Muslim youth to work together in small 

development projects. Joint work helps in mutual understanding and religious 

harmony.  

4. “Health Outreach”iv, Misr El Khair Foundation and Harpur Memorial 

Hospital worked together to provide primary health care for the needy in 

remote areas.  

Awards  

 Hubert Walter Award for Reconciliation and Interfaith Cooperation, from 

Archbishop of Canterbury, 2018 

 Honorary Doctorate Degree, Doctoris Divinitatis, Wycliffe College, 

University of Toronto, Canada 

 Samuel Habib Award, from the Coptic Evangelical Organization for Social 

Services, 2013 

 Shield from the Egyptian Medical Syndicate, 2006  

Professional Medical Memberships 

 Fellow of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 1986 

 International Member of the American College of Gastroenterology, 1993 

 

Professional Religious Memberships 

 Former Chairman of the Global South of the Anglican Communion (2012-

2020) 

 Member of the Council of Anglican Provinces of Africa (CAPA) 

 Former Chairman of the Anglican Communion-Al Azhar Dialogue 

 Member of the Egyptian “Beit el Aila” that promotes national unity among 

Egyptian religious communities. 

 

Publications, Articles, and Papers 

 

 A Middle Eastern Perspective: Rooted in Egyptian Soil, chapter 2 in The 

Future of Orthodox Anglicanism, to be published February 2020 

 History of the Anglican Presence in the Middle East, chapter in the Wiley-

Blackwell Companion to the Anglican Communion, 2013 

 Becoming a Church, authored by Bishop Bill Musk and Bishop Mouneer 

Anis, pre-publication 

 Theological and Cultural Foundations for Strong and Positive Inter-religious 

Foundations, Religious Peace: A Precious Treasure, pp. 32-41, 2015 
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 Christian and Muslim Relations in Egypt, Charlie Moule lecture at Cambridge 

University, 2016 

 Persecution and Suffering as an Inseparable Part of Christian Faith and 

Discipleship: a Biblical and historical perspective 

 Religious Pluralism and Religious Freedom 

 The Way to Religious Harmony 

 Inclusive Citizenship: thoughts for moving forward 

 Recommendations for Policy Changes Toward Inclusive Citizenship 

 Resisting Cultural Pride: cultural pride is a stumbling block for effective 

ministry 

 Loving Our Neighbor: An Arab Christian Perspective 

 The Possibility of Religious Harmony: An Egyptian Point of View 

 The Role of Religious Leaders in Promoting the Right of Citizenship 

 Art, Culture, and Community Development as a New Dimension of Interfaith 

Dialogue 

 A Biblical Context for Citizenship 

 Who is my Neighbor? Addressing Migration and Asylum, 2016 

 Charlie Moule Lecture, Christian and Muslim relations in Egypt 

 Inclusive Citizenship, The Role of Religious Leaders 

 Religious Pluralism and Religious 

Freedom 

 From Tables to Streets, Art, Culture, and Community Development as New 

Approaches to Interfaith Dialogue 

Family  

Archbishop Mouneer is married to Nancy, they have two sons, Shady and Ramez, and 

two grandchildren. 

 

Interests 

 Painting 

 Photography 

 Writing 

 

 

                                                 
i Planting a tree of hope; https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 
 
ii Together for Egypt; https://www.youtube.com/watch?v=ie-85pL2CyQ 
 
iii Together we Develop Egypt; https://www.youtube.com/watch?v=emmcjy0QZjU, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9VRTB_SAU 
 
iv Health Outreach; https://www.youtube.com/watch?v=gHBH_gkn5WA 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://www.youtube.com/watch?v=ie-85pL2CyQ
https://www.youtube.com/watch?v=emmcjy0QZjU
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9VRTB_SAU
https://www.youtube.com/watch?v=gHBH_gkn5WA

