السيرة الذاتية

القاضي الدكتور /ماهر عليان أمحد خضري
المؤهالت العلمية:
دكتوراه الفلسفة في الدراسات اإلسالمية (تخصص فقه اسالمي).
عنوان الرسالة ":إجراءات التقاضي في دعاوى األحوال الشخصية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني
مقارنة مع الفقه اإلسالمي"–كلية الدراسات العليا –دار علوم القاهرة .2007
بكالوريوس العلوم اإلسالمية .كلية دار العلوم جامعة القاهرة -1984الدبلوم العالي في الدراساتاإلسالمية المعهد العالي للدراسات اإلسالمية القاهرة 1992
 ماجستير في (الفقه وأصوله) -عنوان الرسالة :الطالق :أسبابه – آثاره -طرق الوقاية منه-القاهرة عدد من الدورات القضائية والدراسات القانونية في – الميراث – الطالق -الزواج – الخلع – إجراءاتالتقاضي – القضاء الشرعي -المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة

األعمال التي توالها:
 قاضي المحكمة العليا الشرعية –فلسطين حتى اآلن ،إضافة للعمل األكاديمي عضو المجلس األعلى للقضاء الشرعي -فلسطين أستاذ مساعد كلية أصول الدين والدعوة  -جامعة األزهر فرع الزقازيق-غير متفرغ محاضر و محكم ومناقش للرسائل العلمية بمعهد البحوث والدراسات األسيوية – جامعة الزقازيق عضو هيئة العلماء والدعاة بالقدس  -فلسطين عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي بالقاهرة -عضو الجمعية المصرية لالقتصاد والتشريع واإلحصاء -وعضو نادي القضاء المصري
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 عضو لجنة اعداد قوانين االحوال الشخصية واصول المحاكمات بديوان الفتوى والتشريع بفلسطين المستشار األكاديمي لمعهد ابن سينا للعلوم االنسانية – مدينة ليل بفرنسا نائب رئيس االتحاد العربي للثقافة واالبداعالمنسق العام للعالقات العلمية المصرية الفلسطينية – رابطة الجامعات اإلسالمية بالقاهرة- عضو لجنة "الفقه وأصوله" برابطة الجامعات االسالمية بالقاهرة عضوالرابطة العالمية لخريجي األزهر بالقاهرةعضو مؤسس وأمين سر الجمعية الدولية للحضارة والفنون اإلسالمية بالقاهرة منذ سنة  1994وحتى اآلن تدرج بالعمل قاضيا للمحكمة الشرعية االبتدائية بغزة وجباليا ودير البلحثم عضوا لمحكمة استئناف غزه ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمحكمة استئناف خان يونس ومديرا عاما
لإلرشاد واإلصالح االسري بالمحاكم الشرعية بغزه ورئيسا لنيابة االحوال الشخصية فيها باالضافه لعمله
القضائي ،وحاليا قاضي ابالمحكمة العليا الشرعية .واستاذا جامعيا غير متفرغ
منذ  1994-1984عمل بدائرة القضاء الشرعي بابوظبي ثم محكمة العين الشرعية بدولة اإلماراتالعربية المتحدة .
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك االسالمي الفلسطيني 2006 -2003 -عضو لجنة االصالح بغزه ومحكم افي قضايا قتل وغيرها واصدرالعديد من قرارات التحكيم فيها.

المؤتمرات :
 حضر العديد من المؤتمرات العلمية المتعلقة بالقضاء الشرعي والدراسات االسالمية والفقه واصولهفي عديد من الدول العربية واالسالمية وجامعة الدول العربية اهمها:
 عدد من المؤتمرات العلمية بجامعة الشارقة باالمارات سنة  2004و 2006و 2007وقدم العديد مناالبحاث المحكمة فيها وحصل على شهادات تقدير منها وهي:
*مؤتمر " ظاهرة الطالق :األسبا

 ،اآلثار  ،العالج "  2004/22-21بحث بعنوان" الطالق آثارة الشرعية

وأضراره االسرية"
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* مؤتمر" القضاء الشرعي في العصر الحاضر ،الواقع واآلمال"  2006 / 13-11بحث بعنوان" اصول
المحاكمات في دعاوى االحوال الشخصية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني"
* مؤتمر" الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي"  2007/ 18-16بحث بعنوان " منطلقات لحوار
اسالمي معاصر"
 مؤتمر التفتيش القضائي الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية مندوباعن دولة فلسطين والذي عقد بدولة االمارات -الشارقه  12-8ابريل .2007
 مؤتمر علماء بالد الشام الذي عقد باالردن سنة  2003بحث بعنوان" الفتوى واالجتهاد ودورهماالمعاصر".
 المؤتمر الدولي " االمن االجتماعي في التصور االسالمي" جامعة آل البيت باالردن  4-3تموز.2012بحث محكم بعنوان " :حماية االسرة الفلسطينية في ضوء تشريعات وقوانين القضاء
الشرعي"
 المؤتمر الدولي الثالث حول"زراعة األعضاء بين الحتمية الطبية والمنظومة القانونية والضوابطالشرعية" بالجزائر – جامعة الوادي – كلية االنسانية واالجتماعية – قسم العلوم االنسانية/4-3 .مارس
 .2013بحث محكم بعنوان " التشريح ونقل االعضاء بين المنع واالباحة " شرعا وقانونا"
 المؤتمر الدولي " التعليم العالي في الوطن العربي  ..آفاق مستقبلية" الجامعة االسالمية بغزه/18-16يناير 2013 /
 عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العالمي الثالث للعمارة والفنون االسالمية "عمارة المساجد فيالحضارة االسالمية بين الثوابت والمتغيرات" المنعقد بالجامعة االسالمية – كلية الهندسة بغزة 24-21
ابريل.2013
 مؤتمر "القانون الدولي االنساني وحماية المدنيين واالعيان المدنية في القدس الشريف" 1-29ديسمبر  2012جامعة االستقالل  .كلية القانون والعلوم الشرطية اريحا – فلسطين  .بحث بعنوان"
جهود علماء بالد االندلس االدينية والقانونية والعلمية في القدس الشريف .
 المشاركة بمؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته في األزمة السورية والذي نظمته الهيئة االسالميةالعالمية للمحامين برابطة العالم االسالمي في اسطنبول بتركيا بتاريخ  2013/11/19وتقدمت ببحث
محكم بعنوان " األمن اإلسالمي ودوره في تعزيز حماية الشعو "
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 المشاركة بمؤتمر االعالم بين المهنية والضوابط الشرعية بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجياالقاهرة بتاريخ  2013/12/ 16ببحث محكم بعنوان" االعالم العربي المعاصر بين الضوابط الشرعية
والممارسات المهنية".
 المؤتمرالدولي الرابع "دورالعمارة والفنون االسالمية في الجزائر والنهضة االوروبية" المنعقدبجامعة االميرعبدالقادر بقسنطية بالجزائر  10-8يونيو  2014ببحث محكم بعنوان" مواصفات وخصائص
العمران والبنيان م نمنظور شرعي.
 ندوة صحيفة المدينة وفي بناء الدولة التي عقدت على هامش اجتماعات المؤتمرالعام العاشر لرابطةالجامعات اإلسالمية الجزائر -جامعة األميرعبدالقادرللعلوم اإلسالمية وجامعة قسنطية باشراف رابطة
الجامعات اإلسالمية  8 /يونيو .2014/المشاركة ببحث محكم بعنوان" الحقوق الخاصة في ضوء وثيقة
المدينة"
والعينة بين أدلة الممانعين ومشروعية المجيزين
ِ
 المشاركة ببحث محكم بعنوان"بيع التورقمقدم إلى مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الخامس"التمويل اإلسالمي "ماهيته ،صيغته،
مستقبله"2014 /5/27-26م وزارة األوقاف والشئون الدينية–فلسطين.
 المشاركة في مؤتمرات وزارة االوقاف المصرية والمجلس األعلى للشئون االسالمية سنة 2006و 2007و 2008و2014 -2009
 المشاركة في االيام الدراسية في كلية الشريعة والقانون بالجامعة االسالمية بغزه وحصل علىشهادات تقديرمنها  ".الضريبة والزكاة وأثرهما في المجتمع " بتاريخ  . 2006/5/6و"الملتقى االبداعي
الثالث للمعاقين " .2007
 المشاركة في "الندوة الدولية للتناول االعالمي للرموز الدينية في ضوء القانون الدولي " بمعهدابن سينا للعلوم االنسانية – مدينة ليل – فرنسا . 2015/7/25-24عنوان البحث "اإلعالم المعاصر بين
الضوابط الدينية والممارسات المهنية"
 زار العديد من المحاكم والجامعات بدعوة رسمية منها لالطالع على تجاربها في القضاء الشرعيواصول المحاكمات ومناهج الدراسات االسالمية ومنها محاكم دبي سنة  2009وابوظبي سنة2010
وسلطنة عمان سنة  2000وقطر سنة 2000واالردن ومصر سنة 2003.
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 حصل على عدد من الدورات العلمية والتدريبية وورشات العمل المتعلقة بالقضاء الشرعي واجراءاتالتقاضي واهمها الدورة القضائية بالمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة سنة  2010والدورة
القضائية المتعلقة باجراءت دعاوى النفقات والطالق والخلع شهر فبراير 2013

الكتب واالبحاث المحكمة والمقاالت المنشورة والبرامج التلفزيونية منها:
الناشر دار النهضة بمصر

-كتا

بعنوان ا اجراءات التقاضي في دعاوى االحوال الشخصية

 -كتا

بعنوانا اربعون قضية في االحوال الشخصية نشرفي فلسطين ومتداول في المحاكم الشرعية
نشره البنك االسالمي بفلسطين

 -كتا

بعنوانا اجابات شرعية في المعامالت المالية

 -كتا

بعنوانا جامع األخالق في بيان قضايا الطالق مركز االعالم العربي بالقاهرة

 ابحاث محكمة ومنشورة بمجالت علمية: " الطالق آثارة الشرعية وأضراره االسرية" مجلة جامعة الشارقة – كلية الشريعة والدراساتاالسالمية"
 " اصول المحاكمات في دعاوى االحوال الشخصية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني" جامعةالشارقة.
 " منطلقات لحوار اسالمي معاصر" جامعة الشارقة " الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي " نشر بالمجلة العلمية لكلية اصول الدين والدعوة – جامعةاالزهر فرع الزقازيق  2011-2010.رقم االيداع 2011/6325م.
 " الفتوى واالجتهاد ودورهما المعاصر" مقدم لمؤتمر علماء بالد الشام .2003 " حماية االسرة الفلسطينية في ضوء تشريعات وقوانين القضاء الشرعي" جامعة آل البيت – االردن . " التشريح ونقل االعضاء بين المنع واالباحة " شرعا وقانونا" جامعة الوادي – الجزائر . " جهود علماء بالد االندلس (الدينية والقانونية والعلمية) في القدس الشريف" جامعة االستقالل -المنظومة االمنية في االسالم وتأصيلها الشرعي في الكتا

والسنة  .رابطة الجامعات االسالمية

 -االعالم العربي المعاصر بين الضوابط الشرعية والممارسات المهنية – الجامعة الحديثة بالقاهرة

5

 االمن االسالمي ودوره في تعزيز حماية الشعوب  -الهيئة االسالمية العالمية للمحامين برابطة العالماالسالمي

المقاالت:عدد من المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت والمواقع االليكترونية بعناوين منها:
 قراءة في قانون صندوق النفقة الفلسطيني – القدس وما خصها من آيات النزول  -فتاوى زيارة القدسبين االباحة والتحريم -السياحة السياسية في المصالحة الفلسطينية – الفرق بين قانون شريعة السماء
وقانون الضعفاء–االسراء والمعراج حقيقة أم خيال – الحالل والحرام في الزواج – االقترا

واالغترا

في

الزواج -الهجرة النبوية " هجرة عزة وكرامة"  -االسرى الفلسطينيين بين الواقع المرير وطموحات التحرير –
تصور مقترح لتطوير القضاء الشرعي في فلسطين – فض ائل العشر األوائل من شهر ذي الحجة – مشيخة
األزهر دين ودولة .موقف االسالم من االبداع واالبتداع .باإلضافة لعدد من البرامج التلفزيونية في عدد من
وسائل االعالم.
***
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