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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيرة الذاتية

استاذ مشارك في الفقه   – حمد خضير أماهر عليان  /الدكتور  القاضي

 رابطة الجامعات اإلسالمية بالقاهرة  /واصوله / قضاء شرعي  

 ملؤهالت العلمية: ا

 . م 1984ة جامعة القاهر دار العلوم اإلسالمية، كليةالدراسات  بكالوريوس -
المعهد العالي للدراسات في الدراسات االسالمية  الدبلوم العالي-

 1992 االسالمية، القاهرة

 م2007طرق الوقاية - آثاره –أسبابه  الطالق: الرسالة:عنوان  -وأصوله(  )الفقه يماجستير ف -

" اجراءات :الرسالة ن(. عنوافقه اسالمي تخصص)الدراسات االسالمية  الفلسفة في دكتوراه-

التقاضي في دعاوى االحوال الشخصية امام القضاء الشرعي الفلسطيني مقارنة مع الفقه 

 م2010 االسالمي"

اجراءات التقاضي   –الخلع  –الزواج  -الطالق –الميراث  –عدد من الدورات القضائية في   -

 المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة  –وأصول المحاكمات الشرعية 

 وسائل االتصال:

 94070120097059elamjad@hotmail.comفلسطين - 

 عمال التي توالها: األ
 .األكاديمياضافة للعمل  االن،حتى فلسطين –قاضي المحكمة العليا الشرعية  -

 رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد الفلسطينية حتى اآلن.  -

 لبنان  –عضو االتحاد العالمي للمؤسسات العلمية  -

 لبنان –طرابلس   –عضو مركز جيل للبحث العلمي  -

 فلسطين   -للقضاء الشرعي عضو المجلس االعلى  -

 غير متفرغ-الزقازيق األزهر فرعجامعة   -اصول الدين والدعوة  كلية أستاذ مشارك -

 –بمعهد البحوث والدراسات االسيوية   دكتوراة (  –)ماجستير  محكم ومناقش للرسائل العلميةمحاضر و -

 جامعة الزقازيق

 فلسطين - بالقدس  والدعاة العلماء  ةعضو هيئ  -

 بالقاهرة الدولي للقانون المصرية  ةعضو الجمعي -

mailto:elamjad@hotmail.com
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 المصري القضاء يوعضو ناد -واالحصاء والتشريع لالقتصاد المصرية  ةعضو الجمعي -

 بفلسطين والتشريع الفتوى بديوان المحاكمات واصول الشخصية االحوال قوانين اعداد ةعضو لجن  -

 مدينة ليل بفرنسا –المستشار األكاديمي لمعهد ابن سينا للعلوم االنسانية  -

 نائب رئيس االتحاد العربي للثقافة واالبداع   -

 -بالقاهرة اإلسالمية الجامعات رابطة – الفلسطينية المصرية العلمية للعالقات العام المنسق-

 بالقاهرة اإلسالمية  الجامعات برابطة" وأصوله الفقه" لجنة عضو -

 بالقاهرة االزهر لخريجي العالمية الرابطة عضو -

 أمين سر الجمعية الدولية للحضارة والفنون اإلسالمية بالقاهرةعضو مؤسس و-

بغزة وجباليا   االبتدائية للمحكمة الشرعية بالعمل قاضيا تدرج وحتى االن  1994منذ سنة  -

  محكمة استئناف خان يونس ل اثم رئيس ثم رئيسا لهامحكمة استئناف غزه ل اوودير البلح ثم عض

ورئيسا لنيابة االحوال   بغزةواالصالح االسري بالمحاكم الشرعية  لإلرشادومديرا عاما 

  استاذا و .العليا الشرعية بالمحكمة اوحاليا قاضي لعمله القضائي، باإلضافةالشخصية فيها 

 جامعيا غير متفرغ 

بدولة   ثم محكمة العين الشرعية بأبوظبيعمل بدائرة القضاء الشرعي  1994-1984منذ -

 المتحدة.االمارات العربية 

 2006 -2003 رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك االسالمي الفلسطيني -

 . شرعي سابق ومحكم بغزة اإلصالح  ةعضو لجن -

 مترات:   املؤ 
الفقه حضر العديد من المؤتمرات العلمية المتعلقة بالقضاء الشرعي والدراسات االسالمية و -

 :الدول العربية اهمها واالسالمية وجامعةالعربية  في عديد من الدول واصوله

وقدم  2007و 2006و  2004سنة  باإلماراتعدد من المؤتمرات العلمية بجامعة الشارقة  -

 وحصل على شهادات تقدير منها وهي:  المحكمة فيهاالعديد من االبحاث 

" الطالق  بحث بعنوان 22/2004-21العالج "  اآلثار، األسباب،مؤتمر " ظاهرة الطالق: *

 الشرعية وأضراره االسرية" آثاره

بحث   2006 / 13-11واآلمال"  الحاضر، الواقعمؤتمر" القضاء الشرعي في العصر  *

 الشرعي الفلسطيني"  أمام القضاءبعنوان" اصول المحاكمات في دعاوى االحوال الشخصية 

بحث بعنوان " منطلقات   2007/ 18-16مؤتمر" الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي"  *

 لحوار اسالمي معاصر"

الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية   التفتيش القضائيمؤتمر   -

 . 2007ابريل  12-8 الشارقة -مندوبا عن دولة فلسطين والذي عقد بدولة االمارات
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ودورهما  بعنوان" الفتوى واالجتهاد بحث 2003سنة  باألردنمؤتمر علماء بالد الشام الذي عقد  -

 .المعاصر"

 4-3 باألردنالمؤتمر الدولي " االمن االجتماعي في التصور االسالمي" جامعة آل البيت   -

حماية االسرة الفلسطينية في ضوء تشريعات وقوانين القضاء " بعنوان:.بحث محكم 2012تموز 

 الشرعي"  

األعضاء بين الحتمية الطبية والمنظومة القانونية   ةحول "زراعالمؤتمر الدولي الثالث  -

قسم العلوم  –كلية االنسانية واالجتماعية  –جامعة الوادي  –والضوابط الشرعية" بالجزائر 

. بحث محكم بعنوان " التشريح ونقل االعضاء بين المنع 2013/مارس 4-3االنسانية. 

 واالباحة " شرعا وقانونا" 

 بغزة. آفاق مستقبلية" الجامعة االسالمية العربي.يم العالي في الوطن المؤتمر الدولي " التعل -

 2013/يناير /  16-18

عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العالمي الثالث للعمارة والفنون االسالمية "عمارة  -

كلية   –" المنعقد بالجامعة االسالمية في الحضارة االسالمية بين الثوابت والمتغيرات المساجد

 .2013ابريل 24-21دسة بغزة الهن

-29" مؤتمر "القانون الدولي االنساني وحماية المدنيين واالعيان المدنية في القدس الشريف -

بحث  فلسطين. –كلية القانون والعلوم الشرطية اريحا  االستقالل.جامعة  2012ديسمبر  1

   الشريف.القدس  بعنوان" جهود علماء بالد االندلس )الدينية والقانونية والعلمية( في

المشاركة بمؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته في األزمة السورية والذي نظمته الهيئة   -

االسالمية العالمية للمحامين برابطة العالم االسالمي في اسطنبول بتركيا بتاريخ  

األمن اإلسالمي ودوره في تعزيز حماية  وتقدمت ببحث محكم بعنوان "  11/2013/ 19

 الشعوب"

العالم بين المهنية والضوابط الشرعية بالجامعة الحديثة للعلوم االمشاركة بمؤتمر  -

ببحث محكم بعنوان" االعالم العربي المعاصر  2013/ 12/ 16بتاريخ  والتكنولوجيا القاهرة

 بين الضوابط الشرعية والممارسات المهنية".

" االوروبية والنهضة الجزائر فياإلسالمية  والفنون ةدور العمار" الرابع يالمؤتمر الدول -

" بعنوان محكم ببحث  2014 يونيو 10-8 بالجزائر ةبقسنطين رعبد القاد االمير بجامعة المنعقد

 .شرعي منظور من والبنيان العمران وخصائص مواصفات

 م المؤتمر العا اجتماعات هامش على التي عقدت (الدولة بناء وفن المدينة صحيفة) ندوة -

 وجامعة إلسالميةا األميرعبدالقادرللعلوم جامعة  -لجزائربا اإلسالمية الجامعات لرابطة العاشر

بحث محكم ب المشاركة . 2014/يونيو / 8 اإلسالمية الجامعات رابطة  بإشراف ةقسنطين

 بعنوان" الحقوق الخاصة في ضوء وثيقة المدينة" 

 المجيزين  ومشروعية الممانعين أدلة بين والِعينة التورق بيع" بعنوان محكم بحثالمشاركة ب -
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  ، ، صيغتهماهيته"  اإلسالمي التمويل" الخامس لدولي ا اإلسالمي المقدس بيت مؤتمر إلى مقدم

 . فلسطين–الدينية  والشئون األوقاف وزارة م2014/ 5/ 27-26"مستقبله

سنة  والمجلس األعلى للشئون االسالمية مؤتمرات وزارة االوقاف المصرية المشاركة في -

 2014  -2009و  2008و 2007و 2006

وحصل  بغزةبالجامعة االسالمية في كلية الشريعة والقانون في االيام الدراسية المشاركة  -

  . 2006/ 6/5" الضريبة والزكاة وأثرهما في المجتمع " بتاريخ .اتقدير منهعلى شهادات 

 . 2007معاقين " و"الملتقى االبداعي الثالث لل

المشاركة في "الندوة الدولية للتناول االعالمي للرموز الدينية في ضوء القانون الدولي "   -

البحث  . عنوان2015/ 7/ 25-24 فرنسا –مدينة ليل  –بمعهد ابن سينا للعلوم االنسانية 

 "المهنية والممارسات الدينية الضوابط بين المعاصر اإلعالم"

األبحاث العلمية المتعلقة بالقضاء الشرعي والدراسات اإلسالمية وحقوق حكم العديد من  -

مة للعلوم اإلنسانية والدراسات اإلسالمية بمركز عضو بالمجلة العلمية المحك   واالنسان. وه

مة للجمعية العربية للحضارة والفنون  م بالمجلة العلمية المحك  جيل للبحث العلمي. وعضو محك  

 اإلسالمية.

عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي السنوي لالتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بعنوان  -

 على المواطنة وحقوق االنسان(  )التربية

 بدعوة رسمية منها لالطالع على تجاربها في القضاء  والجامعاتزار العديد من المحاكم  -

 2009دبي سنة  ومنها محاكمومناهج الدراسات االسالمية  واصول المحاكمات الشرعي

واالردن ومصر سنة 2000وقطر سنة  2000وسلطنة عمان سنة  2010وابوظبي سنة 

.2003 

 بالقضاء الشرعي العمل المتعلقةوالتدريبية وورشات حصل على عدد من الدورات العلمية  -

بالقاهرة سنة   قومي للدراسات القضائيةواهمها الدورة القضائية بالمركز ال واجراءات التقاضي

دعاوى النفقات والطالق والخلع شهر فبراير  تبإجراءاوالدورة القضائية المتعلقة  م2010

 .م2013

 الكتب واالبحاث المحكمة والمقاالت المنشورة والبرامج التلفزيونية منها:

 دار النهضة بمصر الشخصية( الناشرالتقاضي في دعاوى االحوال  )اجراءاتكتاب بعنوان -

 الشرعية ومتداول في المحاكم في فلسطينقضية في االحوال الشخصية( نشر اربعون) بعنوان كتاب  -

 البنك االسالمي بفلسطين  المالية( نشرهشرعية في المعامالت  اجابات) بعنوان كتاب  -

 بالقاهرة ( مركز االعالم العربي قاألخالق في بيان قضايا الطال  جامع)بعنوان كتاب  -

 عمان  –"يوميات قاضي شرعي " دار الثقافة  -
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 ومنشورة بمجالت علمية: بحاث محكمةأ -

كلية الشريعة والدراسات  –جامعة الشارقة مجلة الشرعية وأضراره االسرية"  آثارهالطالق "  -

 االسالمية" 

الشرعي الفلسطيني" جامعة   أمام القضاءاصول المحاكمات في دعاوى االحوال الشخصية "  -

 الشارقة.

 " منطلقات لحوار اسالمي معاصر" جامعة الشارقة  -

جامعة  –" الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي " نشر بالمجلة العلمية لكلية اصول الدين والدعوة  -

 م. 6325/2011رقم االيداع   2011-2010.االزهر فرع الزقازيق 

 . 2003" الفتوى واالجتهاد ودورهما المعاصر" مقدم لمؤتمر علماء بالد الشام   -

 االردن. –حماية االسرة الفلسطينية في ضوء تشريعات وقوانين القضاء الشرعي" جامعة آل البيت " -

 الجزائر. –الوادي   " جامعةوقانونا " التشريح ونقل االعضاء بين المنع واالباحة " شرعا   -

 . جهود علماء بالد االندلس )الدينية والقانونية والعلمية( في القدس الشريف" جامعة االستقالل" -

 اإلسالمية. رابطة الجامعات  والسنة.المنظومة االمنية في االسالم وتأصيلها الشرعي في الكتاب   -

 بالقاهرة.الجامعة الحديثة  –عية والممارسات المهنية االعالم العربي المعاصر بين الضوابط الشر -

 اإلسالمي مبرابطة العال للمحامين العالميةاإلسالمية  الهيئة  -االمن االسالمي ودوره في تعزيز حماية الشعوب  -

والشرائع بحث محكم بعنوان ) حق حماية األماكن الدينية بمدينة القدس في ضوء قوانين حقوق االنسان  -

 م.2018فبراير  21-20بتاريخ  2018الدينية ( مقدم الى مؤتمر الدوحة الدولي الثالث عشر لحوار األديان 

 : منها االليكترونية بعناوين من المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت والمواقع  دعد المقاالت:

فتاوى زيارة  - النزول آياتالقدس وماخصها من  –قراءة في قانون صندوق النفقة الفلسطيني  -
 قانون الفرق بين – ةالمصالحة الفلسطينيالسياحة السياسية في  -القدس بين االباحة والتحريم

الحالل والحرام في الزواج  –االسراء والمعراج حقيقة أم خيال –شريعة السماء وقانون الضعفاء
االسرى الفلسطينيين  -الهجرة النبوية " هجرة عزة وكرامة"  -االقتراب واالغتراب في الزواج –

 –تصور مقترح لتطوير القضاء الشرعي في فلسطين  –بين الواقع المرير وطموحات التحرير 
موقف االسالم من  .هر دين ودولةاألزمشيخة  –الحجة فضائل العشر األوائل من شهر ذي 

 .وسائل االعالم نلعدد من البرامج التلفزيونية في عدد م باإلضافة االبداع واالبتداع.

 *** 


