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 لدكتور عمرو مصطفى الوردانيا -الذاتية السرية 

 أميـن الفتـوى ومديـر التدريـب بدار اإلفتاء املصرية

 : البيانات الشخصية

 . عمرو مصطفى حسنين رفاعي الوردانياالســــــــــــــم : 

 . م15/5/1971تاريخ امليـــــــالد: 

 . متزوج ولي ثالثة أوالدالحالة االجتماعية : 

 . التدريب ورئيس وحدة اإلرشاد الزواجي بدار اإلفتاء املصريةأمين فتوى ومدير  :  الوظيفة الحالية

 01003834110رقم الهاتف : 

 nooralazhar@gmail.com  اإللكترونيالبريدي 

 :  املؤهـل العلمي

 م . 1993عام جامعة القاهرة من دار العلوم بكالوريوس  .1

م بتقدير ممتاز 2001 املاجستير في الشريعة اإلسالمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة .2

  "منهج شريح القاض ي الفقهي دراسة منهجية فقهية  "عن رسالة بعنوان 

م بتقدير ممتاز 2013في الشريعة اإلسالمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة    الدكتوراه .3

مقارنة  املالية من منظور الفقه اإلسالمياألنشطة العاملة في مجال األوراق "عن رسالة بعنوان 

 "بالقانون املصري 

 :الخبرات واملناصب

حصــلع علا ا في ا األنشــطة  الت املالية ؛ حيث درجة الدكتوراهمتخصــف في بثوو ودراســات املعام -1

 العاملة في مجال األوراق املالية من منظور الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون املصريا.

ا للجان الشـــرعية في بع   -2 ا وعاـــوو مؤســـســـات التمويل واالســـمجمار في مجاالت البنوك و أعمل رئيســـو

 متعددة .

ومن أهم هذه الفتاوى : ، م 2004أعدُّ الفتاوى االقتصــــــــــــادية املعاصــــــــــــرة في دار اإلفتاء املصــــــــــــرية من  -3

 نوك .الفوركس ، والمسويق الشبكي الكيونع ،إيداع املال في البو كوين ، تتداول البي
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م  2005رئيس اللجنة االقتصادية بدار اإلفتاء املصرية منذ كانع تابعة ملفتي الديار املصرية من سنة  -4

م  ، ثم  عندما أعيد عملها وصــارت تابعة للجنة أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصــرية من عام 2012إلى 

والعقود املالية املستثدثة  ، وهذه اللجنة تناقش املداخل االقتصادية للمعامالت املعاصرةم 2014

 التي يطلب فا ا الفتوى .

لع دار اإلفتاء املصرية في مناقشات مقترح قانون الصكوك بوزارة املالية املصرية عام  -5
َّ
 م .2012مج

تجربة  لالطالع علىاملصــــــــــــرية ممجلة في وزارة املالية مل عاــــــــــــوين من الوزارة  أوفدت من قبل الدولة -6

  م .2014المي الدولي بجدة عام إصدار الصكوك بالبنك اإلس

أســـــســـــع منظومة عمل عدد من لجان الرقابة الشـــــرعية بعدد من مؤســـــســـــات التمويل و االســـــمجمار  -7

 املالية .

أنشـــــــــــفت وحدة الحفا  على األســـــــــــرة في مركز التدريب بدار اإلفتاء املصـــــــــــرية والتي من أهم برامجها :  -8

افق الزواجي . يلى الزواج ، ولجنة اإلرشاد الزواجتفهيل املقبلين ع  ، وبرنامج التو

للمشــــــــــــت لين م إلى اآلن  2004من عام ســــــــــــاعة تدري ية خمس عشــــــــــــرة ألف  15.000دربع ما يعادل  -9

بالعلوم الشـــــــــــرعية  متصـــــــــــلبالعلوم الشـــــــــــريعة من مفتين ودعاة وشـــــــــــباج املجقفين في أك ر من مجال 

 والقيم والحاارة .

ا  داخل مصـــــــــــر  وخارجها ، مم م عدد من مفتي ســـــــــــمائة ألف وخم  1500بتفهيل أك ر من  قمع -10 مفتيو

دول مجل قيرقيزســتان وكازاخســتان ، وعدد من أعاــاء دور الفتوى ولجا  ا في عدد بالدهم ونواب م في 

ونيجيريا وتونس وســــــــــــن افورة من الدول مجل داغســــــــــــتان والبوســــــــــــنة واليونان وماليزيا وأندونيســــــــــــيا 

 وباكستان .

وإعــداد مســـــــــــــاقــا  ــا وبرامجهــا م ، 2004عــام دار اإلفتــاء املصــــــــــــريــة قمــع بــءنشـــــــــــــاء إدارة التــدريــب بــ -11

بتكليف من فاــــــــــــيلــة اإلمــام العالمــة الــدكتور علي جمعــة مفتي جمهوريــة مصــــــــــــر العربيــة التــدري يــة 

 السابق .

أحاضــر بكلية الدفاع الوط ي بفكاديمية ناصــر العســكرية على املداخل والنماضج الحاــارية للعلوم  -12

 الدينية . 

ا  سجلس أمناء أكاديمية الداعية املعاصـر  -13 ا ونائبو ا أكاديميو أقوم باإلشـرا  العلمي باعتباري مسـمشـارو

التي  التي يرأس مجلس أمنــاا ــا اإلمــام العالمــة الــدكتور علي جمعــة عاــــــــــــو هي ــة كبــار العلمــاء بــاألزهر 
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اقلتقوم بتفهيل الدعاة  واإلدارة  اد واإلعالم كاالجتماع واالقتصـــــــــ من األئمة والوعا  على علوم الو

والنفس والعلوم الســــــــــــيـاســــــــــــيـة من مكونـات الـدولـة وتثليـل التيـارات املعـاصــــــــــــرة من مـدخـل العلوم 

 .ودراسة العلوم الشرعية من مداخل جديدة  وقاايا األمن القومي وقراءة الجمال االجتماعية 

الفكر املتطر  وقد  أعمل في مجال التنشــــــــــــ ة والتفهيل والتدريب لقادة الرأي الدي ي على مواجهة -14

واملكســــــــــــيك ، وبيرو ، ، وأســــــــــــبانيا وأمريكا ، ( ، UKدول : اململكة املتثدة )  مل دعاةقمع ب ذا العمل 

، والســــــــــــويد ، والجزائر ، وامل رج ، وتونس ، وبلجيكا واإلكوادور ، وفنزويال ، واألرجنتين ، ، والبرازيل 

، وباكســـــتان ، ، وتايالند وأندونيســـــيا ، ماليزيا ســـــن افورة ، و و والشـــــيشـــــان ، وداغســـــتان ، ، واليونان 

 . والهند

 حزمة من العلوم الجديدة الخاصة باإلفتاء وهي :  -وأصنف في  -لتفسيس أسعى  -15

  وضبط العملية اإلفتائية وإنشاء نظم لها علم إدارة الفتوى املهتم بمفسسة الفتوى .  

  وكيفيــة إيجــاد بــه  ااسجتمل وتــفثرهــوعلم اجتمــاع الفتوى املتصــــــــــــــل بكيفيــة تــفثير اإلفتــاء في

 .الشائكة  اسجتمل حلول إفتائية لقاايا

  وعلم نفس الفتوى وهو الــذي يمنــاول بــالــدراســــــــــــــة كيفيــة التــفهيــل النف ــــــــــــ ي للمفتي وكيف

  .يتعامل مل أنماط بعيم ا من املستفتين 

  وعلم إعالم الفتوى وهو الــــذي يــــدرس قاـــــــــــــــايــــا اإلفتــــاء وامليــــديــــا من كيفيــــة التعــــامــــل مل

 .السوشيال ميديا 

قمع بتقديم اســــــــــــمشــــــــــــارات تطويرية ملؤســــــــــــســــــــــــات إفتائية في ســــــــــــن افورة ووالية صــــــــــــباح بماليزيا  -16

 وأندونيسيا وباكستان ومركز اإلفتاء في اإلمارات العربية املتثدة .

 ها : لي عدة مصنفات وأبثاو أهم -17

  منهج شريح القاض ي الفقهي دراسة تفصيلية فقهية. 

  األنشطة العاملة في مجال األوراق املالية من منظور الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون املصري.  

  الجديد في علوم اإلفتاء. 
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وحيــاة ( ، وهو دليــل خــاب بتــفهيــل  خــاب بمشــــــــــــروع ) قيماد دليــل تــدريلي على القيم قمــع بــءعــد -18

وإيجاد  ةالشــــباج على القيام بمبادرات دعتمد بشــــكل أســــالــــ ي على تفعيل القيم في حيا  م املعاصــــر 

 حلول ملشكالت اسجتمعات من مدخل قيمي . 

عاـــــــو مؤســـــــس باللجنة العليا لزســـــــر البديلة بوزارة التاـــــــامن والتي تقوم بالتخطيط واإلشـــــــرا   -19

 ملنظومة األسر البديلة بجمهورية مصر العربية . واملتابعة والتطوير 

لي برنــامج خــاب أدرج فيــه على تفكيــك الفكر املتطر  ، تــدرج عليــه أك ر خمســــــــــــمــائــة متــدربــا من  -20

 ودول حوض النيل وغرج إفريقيا . UKتايالند وماليزيا واململكة املتثدة 

واإلرهابيين الذين يمارسون اإلرهاج أو يثرضون  بمقابالت مل عدد من قادة الفكر املتطر  قمع  -21

هـــذه أهم ، ومن  ب رض الوقو  على املـــداخـــل الفعـــالـــة في مواجهـــة اإلرهـــاج والفكر املتطر عليـــه 

 .املقابالت ما تم في أندونيسيا 

م االســمشــارات للمؤســســات البثجية والرســمية مجل -22 ِّ
املركز القومي  أكاديمية ناصــر العســكرية و  أقد 

في مجال إدارة التطر  وخاصــــــــــة في مجال تفســــــــــيس اسجالس واملراكز لشــــــــــرق األوســــــــــط لدراســــــــــات ا

 .اسختصة بمكافثة التطر  واإلرهاج

مل عدد من مؤســـســـات الدولة مجل رئاســـة الجمهورية ووزارة الشـــباج ودار اإلفتاء املصـــرية أشـــارك  -23

قومية ملواجهة التطر  وســــــــــــياســــــــــــات وخطط اســــــــــــتراتيجيات في مجموعات عمل تنفيذية لوضــــــــــــل 

 . وخاصة في مجال دشريح العقل املتطر  

كرئاســة املعنية  مل عدد من املؤســســات  ل التثليلية لجهود مكافثة التطر أشــارك في ورا العم -24

 .  في مصر  املركز القومي لدراسات الشرق األوسطمكتبة اإلسكندرية و الجمهورية ووزارة الشباج و 

في إدارة وحدة عملية وهي إدارة التدريب بدار اإلفتاء املصـــــرية  عشـــــر ســـــنةأحد خبرة أك ر من  أمتلك -25

 املتطرفة . الفتاوى مواجهة في  كيفية اسمجمار املنهج املعتدل علىلتفهيل املفتين 

 أحاضر في البرنامج الرئال ي لتفهيل قادة الشباج في أكاديمية ناصر العسكرية . -26

اع بفكاديمية ناصـــــر العســـــكرية كان من أهم هذه األعمال في كلية الدف  في األعمال البثجيةأشـــــارك   -27

كلية الدفاع الوط ي بفكاديمية الفي إعداد وتنفيذ وعرض البثث الرئي ــــــــــــ ي الذى نفذته املشــــــــــــاركة 

م تثع عنوان ا االستراتيجية املقترحة ملواجهة التطر  على ضوء 2017ناصر العسكرية في فبراير 

 . ه بثاور الفريق مثمود حجازي رئيس األركانوالذي تم عرضاملت يرات املعاصرة ا 
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التي تكاملة لتطوير الخطاج الدي ي امل قترحةاملرؤية أقدم مبادرات ملواجهة الفكر املتطر  مجل ال -28

 19وحتى  17املؤتمر الـدولى االعـالم ينتف : متثـدون فى مواجهـة التطر  ، فى الفترة من طرحت ـا في 

 .ة اإلسكندريم فى مكتبة 2017من يناير 

، مم ا بثث بفكاديمية ناصــــــر العســــــكرية إجازة زمالة كلية الدفاع الوط ي و و بثعدة أشــــــرفع على  -29

 .سالمية ملواجهة الفكر املتطر  ( ) االستراتيجية املقترحة للدول اإل  بعنوان 

، مم ا بثث بفكاديمية ناصــــــــــــر العســــــــــــكرية إجازة زمالة كلية الدفاع الوط ي و و بثعدة ناقشـــــــــــــع  -30

 االستراتيجية املقترحة لززهر الشريف ملواجهة الفكر املتطر  (.)  بعنوان

 

 وهللا ولى التوفيق ،

 

 


