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مل�يفي علي بن الفاضل محمم د واللقب: - السم Mohamed Fadhel Ben Ali LAFI ال
:الدراسية المرامحل

مص ص السلمية، ال دراسات - دكتوراه ،2001 سسسنة السودان، السلمية، درمان أم جامعة من العقي دة، تخ
مرسالة:  موضوع ي دراسمة العقائمد النصمرانية ممن خل لال ابن تيميمة ورحممة الم الهنمدي ومنهجيهمما ف

.كتابيهما الجواب الصحيح وإظهار الحق
مصسس ص السسسلمية، ال دراسسسات - ماجسسستير سسسنة السسسودان، السسسلمية، درمسسان أم جامعسسة مسسن العقيسس دة، تخ

مرسالة:  موضوع ،1996 .الحوار السلمي النصراني بالسودان م أبعاده الدينية والسياسيةال
1992 سنة السودان، السلمية، درمان أم جامعة من التربوية، والعلوم السلمية ال دراسات - بكلوريوس

الزيتونسسة، جامعسسة السسسلمية، للحضسسارة العلسسى المعه د السلمية، الشرعية لل دراسات الجامعية - الشهادة
1991 سنة

1988 سنة م دنين، قابس، طريق معه د آداب، تخص ص (باكالوريا)، الثانوية - شهادة
:المهنية الخبرة

السعودية العربية المملكة طيبة، جامعة الداب، كلية الديان، وتاريخ العقي دة : أستاذ2016 - 2015 س
/ بسوسسسة المقارنسسة والديسسان الحضسسارات حسسوار �يفسسي وال دراسات البحوث بمركز : باحث2015-2013 س

تونس
السعودية العربية المملكة طيبة، جامعة الداب، كلية الديان، وتاريخ العقي دة : أستاذ2013-2012 س
الغربي) ليبيا. الجبل (جامعة بنالوت، القانون كلية الفقه، أصول : أستاذ2012-2011 س
 بباريس.EPHE العليا لل دراسات التطبيقية بالم درسة : باحث2012–2005 س
أ�يفريقيا) كن دا، أوروبا، (مكتب السلمي للفقه العالمية الهيئة عام أمين: 2011–2007 س
والثكنات والسجون بالمستشفيات العاملين المرش دين تكوين على : الشراف2010-2008 س

بسساريس بمسسسج د الغزالسسي المسسسلمين) بمعهسس د بسسالموظفين (يتعملسسق الفرنسسسية والمنيسسة العسكرية
الكبير.

الكبير. باريس بمسج د الغزالي بمعه د والمرش دين المئمة تكوين على : الشراف2010-2007 س
باريس. التاريخية، لل دراسات المتوسطي المركز : رمئيس2011-2006 س
الكبير. باريس مسج د الغزالي، الديان: معه د وتاريخ والففرق العقي دة : أستاذ2011-2003 س
الكبير. باريس مسج د الغزالي، بمعه د التربوية الملجنة : رمئيس2009–2006 س
باريس. السلمية، للحضارة العالي للمعه د البي داغوجي : الم دير2006-2005 س
باريس. النسانية، للعلوم الوروبي بالمعه د بالمراسلة ال دراسة قسم على : مشرف2005-2004 س
/ دبلسسن والبحسسوث، لل�يفتساء الوروبسي للمجلسسس العلميسة للمجملسسة الداريسسة الهيئسة : عضسو2005-2003 س

أيرلن دا.
باريس. النسانية، للعلوم الوروبي المعه د وال دراسات، البحوث بمركز : باحث2003-2001 س
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باريس. النسانية، للعلوم الوروبي الديان: المعه د وتاريخ والففرق العقي دة : أستاذ2005-2000 س
السسسلمية، للعلسسوم العسسالي الديسسان: المعهسس د وتاريسسخ الصسسل ح وحركسسات العقيسس دة : أستاذ2005-2000 س

باريس.
:العلمية السهامات

: بسوسةأ ـ بمركز البحوث والدراسات في محوار الحضارات واليديان المقارنة
ووال م المحاضرات والندوات :أ

الحضسسارات حسسوار ) لمركسسز2017-2014( العلمسسي البرنامسسج إعسس داد اجتماعسسات جميسسع �يفسسي - المشسساركة
المقارنة والديان

المركز عق دها التي والمحاضرات الن دوات جميع �يفي - المشاركة
المركز عق دها التي ال دراسية اليام جميع �يفي - المشاركة

منها:  بالمركز، محاضرات - تق ديم
بسالمركز، المحاضسرات بقاعسة ،2014  مسارس21 الحضسسارية: الجمعسة البحسسوث �يفي منهجية مسامئل  س1

بسوسة
بسوسة بالمركز، المحاضرات بقاعة ،2014  ماي30 الديان: الجمعة حوار إلى م دخل  س2
بسوسة بالمركز، المحاضرات بقاعة ،2014  جوان26 والضوابط: الخميس الح دود ال ديني؛ الحوار  س3
المحاضسسرات بقاعسسة ،2014  جويلية31 مست ديرة): الخميس (مامئ دة النبوية السمنة �يفي الحضارية القيم  س4

بسوسة بالمركز،
 نموذجا.La Tunisie Catholique الفرنسي الحتلل صحا�يفة خلل من تونس �يفي المسيحي الحضور  س5

،2015  مسساي�27/28يفسسي:  اهتمامهسسا، ومجسسالت حضسسورها بتسسونس؛ ال دوليسسة: المسسسيحية النسس دوة ضسسمن
بسوسة.

:ثانيا م البحوث العلمية المحوكمة
مرازي؛ النصراني سؤال س وترجمة. وتحقيق تق ديم لل
مسسات. الليات، القضايا، المفهوم، الديان؛ حوار س المؤ
La و الزيتونية المجملة بين الج دلية القضايا س  Tunisie  Catholiqueبـصـديد( س مقارنة موضوعية دراسة  س

)النجاز
: بسوسةمحوار الحضارات واليديان المقارنةالبحوث والدراسات في ب ـ خارج مركز 

- سابقا / م دنين ببنقردان العزيز عب د بن عمر بجامع خطيب - إمام
مسس - عضو بريطانيا لن دن، المسلمين، للعلماء العالمي للمتحاد مؤ
الكويت السلمي، للفقه العالمية للهيئة مؤسس - عضو
الهاشمية الردنية المملكة للوسطية، العالمي المنت دى - عضو
الهاشمية الردنية المملكة التج دي د، كتاب لرابطة مؤسس - عضو

أيرلن دا العرب، والدباء الكتاب رابطة - عضو
/ أيرلن دا والبحوث لل�يفتاء الوروبي للمجلس العلمية المجملة إدارة هيئة - عضو
وال دولية القليمية والحوارات والملتقيات والن دوات والملجان المؤتمرات من الع دي د �يفي - شارك

مختلفة مواضيع �يفي وبحثية علمية جهات عم دة - استكتبته
مسسات عم دة برامج وضع على الشراف �يفي - شارك المتحسس دة الوليات هولن دا، باريس، وبحثية؛ جامعية مؤ

المريكية...
والنجليزية والفرنسية العربية بالملغات؛ المترجمة العلمية العمال من الع دي د على - أشرف

�يفسسي السسسلمية والتربويسسة والعلمية ال دينية المؤسسات مختلف �يفي وتكوينية تربوية دورات على - الشراف
الزكاة �يفقه ال دعوة، �يفقه السيرة، �يفقه السيرة، الوروبية: العقي دة، ال دولة وبعض �يفرنسا

بفرنسا مسلمين أعمال ورجال لتجار الزكاة �يفقه مجال �يفي - مستشار
2007 الكبير باريس بمسج د السلمية، للعلوم الغزالي بمعه د الطالب، دليل - أنجز
:المنشورة المعمال

:أ ـ المؤللافات
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ملب محمكسم إلكسستروني (بالشتراك). منهج عق دية مصطلحات بالم دينسة طيبسة بجامعسة بعس د عسن التعليسم لط
.2016 طيبة، السعودية. طبعة: جامعة العربية / المملكة المنمورة

مرامئيسن السرامئيلية الشرعية الحكام �يفي الخضر كتاب: شعار خلل من اليهودية الشخصية الحوال �يفقه للق
)2015 تونس قابس، السريعة، (مطبعة

مرازي النصراني سؤال )2015 تونس قابس، السريعة، (مطبعة لل
ملب محمكسسم إلكتروني (بالشتراك). منهج السلمية العلوم �يفي البحث مناهج بجامعسسة بعسس د عسسن التعليسسم لط

.2014 طيبة، السعودية. طبعة: جامعة العربية / المملكة المنمورة بالم دينة طيبة
2013 المنورة، الم دينة الزمان، (دار السلمية العلوم �يفي البحث مناهج(
تسسونس، قسسابس، السسسريعة، مطبعسسة(ال التشريع وضوابط الج دي د ال دستور رو ح التونسية؛ الحضارية الهوية

2012(
2012 تونس، قابس، السريعة، مطبعة(ال الحرية ح دود وآ�يفاق النسان حقوق والمسؤولية؛ الحرية(
2011 تونس، قابس، السريعة، مطبعة(ال الكريم القرآن �يفي الصل ح رسالة(
2011 تونس، قابس، السريعة، مطبعة(ال الصل ح تأصيل �يفي رؤية المعاصر؛ السلمي الخطاب(
2011 تونس، قابس، السريعة، مطبعة(ال منهجية تاريخية دراسة والمذاهب؛ الففرق عن دراسة(
مسس دنين، الم دينسة، - �يفرنسسسي) (مطبعسسة (عربسسي السسلمية العقامئس د دراسسة إلسى مس دخل مع اليمان؛ أصول

)2010 تونس،
LES FONDEMENTS DE LA FOI, Avec une introduction à l’étude des dogmes de  l’Islam

العسسالمي (المعهسس د مقارنة منهجية دراسة الهن دي؛ ال ورحمت تيمية ابن النصرانية: منهجية العقامئ د دراسة
).2007 المريكية الممتح دة الوليات السلمي، للفكر

مسطي (المركز النتماء واشكالية الهوية صراع المفتوحة؛ الزمة إلى الحوار من السودان لل دراسات المتو
).2007 مصر المنصورة، الكلمة، ودار �يفرنسا، باريس، المتاريخية،

2006 الكلمة، (دار المقارنة الديان تاريخ �يفي منهجية مقم دمة.(
2005 الكلمة، (دار التج دي د وشروط النظرية السلمي: المبادئ ال ديني الخطاب.(
الكلمسسة، السسسودان" (دار "مثسسال الشسسرعية الضسسوابط وتح ديسس د المصطلحات ال ديني: تأصيل الحوار تأصيل

2005.(
2005 الكلمة، (دار والمذاهب الففرق �يفي محاضرات.(
من �يفي المفي د المختصر ).2005 الكلمة، (دار التجوي د �يف
2005 الكلمة، (دار الجامعية والرسامئل العلمية البحوث كتابة �يفي الج دي د...(

:ب ـ البحوث المحلكمة
النسسسانية، للعلسوم الوروبسسي بالمعهسس د وال دراسسسات البحسسوث مركسسز (مجملسسة الحضسساري الحوار �يفي مقم دمة

)2003 باريس
والبحوث، لل�يفتاء الوروبي المجلس (مجملة التج دي د وشروط النظرية السلمي: المبادئ ال ديني الخطاب

)2004 أيرلن دا دبلن،
الوقسساف، وزارة وال دراسسسات، البحسسوث (مركسسز الخر وحوار الذات الرشي د: خطاب السلمي الخطاب

)2005 قطر
العالميسة أ�يفريقيسا جامعسة ملتقسى نموذجا" (أعمال "السودان المسيحي السلمي للحوار الحضارية البعاد

)2006أ�يفريقيا"  �يفي السلم من  قرنا14" بالخرطوم
2007 الخرطوم المعر�يفي، التنوير (مركز الحرية ح دود آ�يفاقو النسان حقوق: والمسؤولية الحرية(
،وال دراسسات، للمعلومسات ثساني آل السس عب د بن علي الشيخ (وقفية شروطه مستوياته، الصل ح: مفهومه

)...2007 قطر
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السسسلمية ال دراسسسات كليسسة (مجملسسة مسسستقبلية ورؤيسسة السسسس المعاصسسر: المنطلقسسات، السلمي الخطاب
)2011 العربية، مصر / جمهورية بالمنصورة للبنات والعربية

ة وال دولسة الصل ح: المجتمع �يفي الكريم القرآن منهج للبنسات والعربيسة السسلمية ال دراسسات كليسة (مجمل
)2012 العربية، مصر / جمهورية بالمنصورة

السسسلمية ال دراسسسات كليسسة (مجملسسة مؤسسسساته مسسن نمسساذج ودراسسسة الفرنسسسي: عسسرض الستشراق تاريخ
)2012 العربية، مصر / جمهورية بالمنصورة للبنات والعربية

:ب ـ بحوث المؤتمرات والملتقيات
الوروبسسي بالشتراك: المجلس أوروبا، �يفي الت دمين (ن دوة معاصرة إسلمية ال ديني: رؤية الخطاب نق د �يفي

)12/07/2002-11 باريس ،ECFR، IIIT France والبحوث لل�يفتاء
مركسز السسسلم)، �يفسي الثسساني: التسسسامح الس دولي (المسؤتمر أهسس دا�يفه موضسسوعاته، أسسسسه، السس ديني؛ الحسوار

/ السسسلمية وال دراسسسات الشسسريعة كليسسة سسس بباريس النسانية للعلوم الوروبي / المعه د وال دراسات البحوث
.2003-09-01 / 08-31 الكويت: باريس جامعة

2004-06-26الشهرية:  الن دوة برنامج ضمن آخن، �يفي السلمي (المركز السلمي ال ديني الخطاب(
2008 المكمرمة، مكة الكبرى، الحج (ن دوة المالكية �يفقهاء عن د الحج �يفي الستطاعة شرط(
12 اسسسطنبول السسسلمي، للفقسسه العالميسسة (الهيئسسة السسسلمي الفقسسه �يفسسي المسسرأة وضسسعية حسسول تعليسسق –

13/03/2009(
الجامعسسات برامسسج مسسن نمسساذج ودراسسسة عسسرض ؛والتعسسايش التفسساهم رو ح تنمية �يفي ال ديني المشترك دور

مسسات �يفي ال دينمية العلوم ت دريسالزيتونة:  جامعة (ن دوة الفرنسية 25 - 24 - 23 (تونس العالي المتعليم مؤ
/02 /2010(

الفرنسسسي الو�يفسس د ضسسمن (زيارة الجنوب انفصال بع د ما السودان �يفي المسيحية السلمية العلقات مستقبل
)04/03/2011  إلى24/02 من للسودان،

29/03  السلمية، الثقا�يفة عاصمة (تلمسان والوسامئل للشروط ج دي دة رؤية ؛الثقا�يفات حوار إلى م دخل-
01/04-2011(

الهاشسسمية، الردنيسسة المملكسسة عمسسان، الهاشسسمية، (السس دروس الكريسسم القسسرآن يحسسم ددها كمسسا الصل ح رسالة
12/08/2011(

النشسساط "الربيسسع العربسسي" (ضسسمن �يفعاليسسات المغربية بالح داث الجاريسسة - تأمثر الثقا�يفة العربية المشرقية
 بجامعسسة طيبسسة / الم دينسسة المنسسورة، المملكسسة العربيسسةالثقا�يفي والجتمسساعي لكليسسة الداب والعلسسوم النسسسانية

)...2012 أكتوبر 16السعودية، 
:الطبع تحت المعمال

2 طبعة الهن دي؛ ال ورحمت تيمية ابن النصرانية: منهجية العقامئ د دراسة.
السلم �يفي السرة نظام
المالكية السادة مذهب على العبادات �يفقه �يفي الوجيز
القيرواني زي د أبي ابن رسالة
الفرنسسسية؛ بالملغسسة القيروانسسي زيسس د أبسسي ابسسن رسسسالة LA  RISÂLAT D’IBN  ABÎ  ZAYD  AL-

QAYRAWÂNÎ

الفقه أصول
ال دعوة �يفقه
القرآن علوم

:الدورات والتربصات
، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة، الم دينسسة04/11/2015س النزاهة العلمية �يفي البحث العلمسسي: 

المنورة.
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، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة18/11/2015-15س اللقاء التعريفي لعضاء هيئة الت دريس الج دد: 
طيبة، الم دينة المنورة.

عمادة التطوير الجامعي، جامعسسة طيبسسة، الم دينسسة، PDF: 19/11/2015س إنشاء المكتبات اللكترونية 
المنورة.

، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة،23/11/2015س مهارات اتخاذ القرارات وحسسل المشسسكلت: 
الم دينة المنورة.

، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، الم دينة المنورة.25/11/2015س مهارات البحث العلمي: 
، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة،30/11/2015:سس 1س تسويق الذات س مهسسارات مقابلسسة العمسسل 

الم دينة المنورة.
، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة، الم دينسسة07/12/2015سسس مهسسارات إدارة السسوقت وتنظيمسسه: 

المنورة.
، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، الم دينة المنورة.09/12/2015س بناء وإدارة �يفرق العمل: 

، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة، الم دينسسة13/12/2015سسس مواجهسسة الفسسساد مسسسؤوليتك أول: 
المنورة.

، عمسسادة التطسسوير الجسسامعي، جامعسسة طيبسسة،16/12/2015س السكرتارية س إدارة الوقت وضغوط العمل: 
الم دينة المنورة.

، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، الم دينة المنورة.21/12/2015س مهارت التفكير: 
، عمسادة التطسوير الجسامعي، جامعسة طيبسة،23/12/2015س البحث الفعال عن المعلومات �يفي النترنت: 

الم دينة المنورة.
/سس 7 – 6وصناعة ال�يفلم:  3Dس تكنولوجيا  /سس 04  عمادة التطوير الجامعي، جامعسسة طيبسسة،،سس 2016 

الم دينة المنورة.
، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، الم دينة المنورة.2016 / 04 / 14س حقوق الملكية الفكرية: 

:والخيرية النسانية المشاريع
رةGLGE France مؤسسسسة رمئيس س الغاثسسة السس دولي؛ النسسساني الفرنسسسية: العمسسل مسساء قطسسرة حليسسب : قط

والتعمير.
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