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  	��ة ذا���
  

  Mohamed Fadhel LAFI       الّالفي بن علي محّمد الفاضل :االسم والّلقبأّوال ـ 
  :والترقيات والشهائد العلمية المراحل الدراسيةثانيا ـ 

  .جبامعة الزيتونة، اجلمهورية التونسية 2017بعنوان /  2018، ختّصص أصول الّدين، يف جوان عايلالتعليم للأستاذ حماضر  -
  .اجلمهورية التونسية. ، جبامعة الزيتونة2015جويلية  6، يف "أصول الدين"يف العلوم اإلسالمية  التأهيل اجلامعي -
ا�
 : ، موضوع الّرسالة2001سنة  ، السودان،من جامعة أم درمان اإلسالمية الدراسات اإلسالمية، ختّصص العقيدة،دكتوراه  -

�� هللا ا����ي و�������� ��  ������ ور���درا	� ا�()�'� ا����ا&�� �
 %$ل "!������ ا�� اب ا�
+�  .وإظ��ر ا�

: ، موضوع الّرسالة1996سنة  ، السودان،من جامعة أم درمان اإلسالمية ، ختّصص العقيدة،الدراسات اإلسالميةماجستري  -
  .ا�� ار ا4	$�� ا����ا&� ���. دان ـ أ�(�ده ا��/��� وا�.��	��

  1992سنة  ، السودان،ات اإلسالمية والعلوم الرتبوية، من جامعة أم درمان اإلسالميةالدراسبكلوريوس  -
  1990سالمية، املعهد األعلى للحضارة اإلسالمية، جامعة الزيتونة، سنة اإلالشهادة اجلامعية للدراسات الشرعية  -
  1988، ختصص آداب، معهد طريق قابس، مدنني، سنة )باكالوريا(شهادة الثانوية  -

 :ـ الخبرة المهنية ثالثا

  باحث مبركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة: 2021 -2013ـ 
  العقيدة واألديان املقارنة: املعهد العايل للحضارة اإلسالمية جبامعة الزيتونة/ دروس عرضية : 2021 – 2019ـ 
  داب، جامعة طيبة، اململكة العربية السعوديةكلية اآل أستاذ العقيدة وتاريخ األديان،: 2017 -  2015ـ 
  ، كلية اآلداب، جامعة طيبة، اململكة العربية السعوديةالعقيدة وتاريخ األديانأستاذ : 2013-2012ـ 
  .ليبيا) جامعة اجلبل الغريب(أستاذ أصول الفقه، كلية القانون بنالوت، : 2012-2011ـ 
  .بباريس EPHE راسات العلياباحث باملدرسة التطبيقية للد: 2012–2005ـ 
يتعّلق (اإلشراف على تكوين املرشدين العاملني باملستشفيات والسجون والثكنات العسكرية واألمنية الفرنسية : 2010-2008ـ 

  .مبعهد الغزايل مبسجد باريس الكبري) باملوظفني املسلمني
  .سجد باريس الكبرياإلشراف على تكوين األئمة واملرشدين مبعهد الغزايل مب: 2010-2007ـ 
  .باريس ،رئيس املركز املتوسطي للدراسات التارخيية: 2011-2006ـ 
  .معهد الغزايل، مسجد باريس الكبري: وتاريخ األديانوالِفرق أستاذ العقيدة : 2011-2003ـ 
  .رئيس الّلجنة الرتبوية مبعهد الغزايل، مسجد باريس الكبري: 2009–2006ـ 
  .يداغوجي للمعهد العايل للحضارة اإلسالمية، باريساملدير الب: 2006-2005ـ 
  .ملعهد األورويب للعلوم اإلنسانية، باريسبامشرف على قسم الدراسة باملراسلة : 2005-2004ـ 
  .أيرلندا/ لمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، دبلن ل عضو اهليئة اإلدارية للمجّلة العلمية: 2005-2003ـ 
  .البحوث والدراسات، املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية، باريسباحث مبركز : 2003-2001ـ 
  .املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية، باريس: ديانأستاذ العقيدة والِفرق وتاريخ األ: 2005-2000ـ 
  .املعهد العايل للعلوم اإلسالمية، باريس: أستاذ العقيدة وحركات اإلصالح وتاريخ األديان: 2005-2000ـ 

  :اإلسهامات العلميةـ  رابعا
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  :أّو7 ـ ا�����6ات وا���وات
  ، بقاعة احملاضرات باملركز، بسوسة2014مارس  21اجلمعة : ـ مسائل منهجية يف البحوث احلضارية 1
  ، بقاعة احملاضرات باملركز، بسوسة2014ماي  30اجلمعة : ـ مدخل إىل حوار األديان 2
  ، بقاعة احملاضرات باملركز، بسوسة2014جوان  26 اخلميس: ـ احلوار الديين؛ احلدود والضوابط 3
  ، بقاعة احملاضرات باملركز، بسوسة2014جويلية  31اخلميس ): مائدة مستديرة(ـ القيم احلضارية يف السّنة النبوية  4
ضمن الندوة   .منوذجا La Tunisie Catholiqueـ احلضور املسيحي يف تونس من خالل صحافة االحتالل الفرنسي  5
  .، بسوسة2015ماي  27/28: املسيحية بتونس؛ حضورها وجماالت اهتمامها، يف: دوليةال
 28اخلميس : ـ عالقته بالنصوص الكتابية ومدى تأثّره بالنصوص اإلسالمية قه األحوال الشخصية لفرقة اإلسرائيليني القرّائنيفـ  6

  .، بقاعة احملاضرات باملركز، بسوسة2017سبتمرب 
مساحة األديان : دراسي من تنظيم وزارة الشؤون الدينية بتونس حتت عنوان يوم ضمن. عي للتعامل مع  اآلخرالتأصيل الشر ـ  7

  .، قاعة احملاضرات مبتحف باردو بتونس2017أكتوبر  26يوم  .دعم للتعايش ودحض للتطّرف
نب النظري مع التطبيق على احلالة اجلا: سعر الصرف، ختفيض قيمة العملة واإلصالح اهليكلي"تقدمي كتاب مداخلة ضمن، ـ  8

  .بالدار اجلامعية األوروبية للنشر أملانيا 2017جوان  06يف  نشر. عبد امللك الظاهري/ للدكتور " التونسية
 9منري العبّاسي، يوم / ، تقدمي الدكتور بعض مظاهر التواصل احلضاري من خالل الفكر اإلداري :ـ مداخلة ضمن، حماضرة 9

  .اعة املركز بسوسة، ق2017 نوفمرب
، 2017أكتوبر  12مصّدق اجلليدي، يوم / ، تقدمي الدكتور األسس الرتبوية ملكافحة التطّرف: مداخلة ضمن، حماضرةـ  10

  .قاعة املركز بسوسة
 09منري العّباسي، يوم / ، تقدمي الدكتور بعض مظاهر التواصل احلضاري من خالل الفكر اإلداري :مداخلة ضمن، حماضرةـ  11

 .، قاعة املركز بسوسة2017نوفمرب 

  ، سوسة2017نوفمرب  11منصف ونّاس، يوم / املشروع اإلياليف حول اإلرهاب، رئاسة الدكتور : ـ مداخلة ضمن، اجتماع 12
 23كوثر السويسي، يوم / ، تقدمي الدكتورة مراكز البحوث والدراسات يف العامل العريب والغريب: مداخلة ضمن، حماضرةـ  13
  .، قاعة املركز بسوسة2017مرب نوف

التعايش بني األديان يف تونس دعم للسياحة ومقاومة : الندوة الوطنية حول: اآلخر يف الفكر اإلسالمي، ضمن: ـ ورقة علمية 14
  .تونس/ ، طربقة، والية جندوبة 2018فرباير / فيفري  01يناير و/ جانفي  31. اإلرهاب

، قاعة 2018جانفي  11  نصر الفاهم، يوم/ ، تقدمي الدكتور مدخل للسلم االجتماعي املواطنة :حماضرة ـ مداخلة ضمن، 15
  .املركز بسوسة

، قاعة 2018فيفري  22سامية فطوم، يوم / ، تقدمي الدكتورة اخلطاب الديين املتطرف والتكفري :ـ  مداخلة ضمن، حماضرة 16
  .بسوسة املركز
/ ، تقدمي الدكتور قراءة يف إشكالية التعايش والصراع: ية بني الشمولية واحلصراحلضارات اإلنسان :مداخلة ضمن، حماضرةـ  17

  .، قاعة املركز بسوسة2018أفريل  05 :عبد اهللا بلحاج، يوم
، قاعة املركز 2018أفريل  19عمر عبدالالوي، يوم / ، تقدمي الدكتور املدرسة التلمودية بالقريوان :مداخلة ضمن، حماضرةـ  18

  .بسوسة
  .، بفندق، املنطقة السياحية بسوسة2018أفريل  20اجتماع مشروع البحث اإلياليف حول مكافحة اإلرهاب، يوم  ـ 19
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حوار األديان واحلضارات : دوليةالندوة ال: ، ضمن2018ماي  04، يوم مقاربة دينية ملقاومة التطّرف: ـ ورقة علمية بعنوان 20
  .م 2018ماي  4 – 3جربة؛ اخلميس واجلمعة / ارة الشؤون الدينية بتونس وز : من أجل جماة التطّرف واإلرهاب ـ تنظيم

، قاعة 2018ماي  24عفيفة محزة، يوم / ، تقدمي األستاذة حرية الضمري يف الدستور التونسي :مداخلة ضمن، حماضرةـ  21
  .املركز بسوسة

 20، يوم عبد ايد بن عمارة/ الدكتور  لبحث العلميـ لقاء علمي مع املدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العايل وا 22
  .املقارنة بسوسة، قاعة املركز األديانو حول؛ آفاق البحث العلمي مبركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات  2018سبتمرب 

الغلّو يف الدين : باملركز حول، ضمن يوم دراسي أسبابه، آثاره، عالجه: ين والتطّرف الفكريالغلو يف الدّ : ـ ورقة علمية بعنوان 23
  .، قاعة املركز بسوسة2018أكتوبر  04والتطّرف الفكري، يوم 

دراسة تطبيقية على الدساتري التونسية : حقوق األقليات الدينية بالدولة التونسيةحرية  :مداخلة ضمن، حماضرةـ  24
  .ملركز بسوسة، قاعة ا2018أكتوبر  18نصر الفاهم، يوم / ، تقدمي الدكتور املتعاقبة

، تقدمي الدكتور 2020-2016للمخطط اخلماسي للتنمية للتوجهات العامة قراءة نقدية  :مداخلة ضمن، حماضرةـ  25
  .، قاعة املركز بسوسة2018 نوفمرب 01، يوم عبد امللك الظاهر/ 

نوفمرب  01، يوم 2019ة لسنة تقدمي مقرتح برنامج عمل مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنـ  26
  .ويتكّون من ثالثة حماور .2018

: دوليةالندوة ال: ، ضمن2018نوفمرب  13، يومي مقاربة دينية وسياسية يف معاجلة الظاهرة: اإلرهاب: ورقة علمية بعنوان ـ 27
؛ سوسة/  واألديان املقارنة بسوسةت يف حوار احلضارات مبركز البحوث والدراسا: ـ تنظيم لرهاب؛ مقاربات يف املشكل واحللو اإل

  .م 2018 نوفمرب 14 – 13اخلميس واجلمعة 
مركز البحوث والدراسات يف بإشراف مدير " لرهاب؛ مقاربات يف املشكل واحللو اإل"ـ لقاء تقييمي للّندوة الّدولية  28

  .، بقاعة املركز2018نوفمرب  29، يوم حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسة

نوفمرب  29، يوم مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسةتقدمي طلب ملدير ـ  29
  .للتعجيل بإصدار العدد األّول من جمّلة املركز احملّكمة 2018

نوفمرب  29، يوم مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسةـ تقدمي طلب ملدير  30
  .لتحيني السرية الذاتية للباحثني ونشاطهم على موقع املركز 2018

، 2019يف حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسة لسنة ـ تقدمي مقرتح حمور البحث اجلماعي ملركز البحوث والدراسات  31
  .2018ديسمرب  06يوم 
: ، عنواا2019واألديان املقارنة بسوسة لسنة يف حوار احلضارات ـ تقدمي مقرتح ندوة دولية مبركز البحوث والدراسات  32

  .أسباا، مالحمها، آثارها على جنوب املتوّسط: الظاهرة الدينية يف أوروبا
، تقدمي العوائق املؤسسية واالبستمولوجية للبحث العلمي يف جمال العلوم اإلسالمية :ـ مداخلة ضمن، حماضرة 33

  .، قاعة املركز بسوسة2018ديسمرب  10مصّدق اجلليدي، يوم / الدكتور 
ديسمرب  10، بإشراف املدير العام واملدير العلمي، يوم 2019ـ اجتماع علمي لتحديد موضوع ندوة املركز الّدولية لسنة  34

  .، قاعة املركز بسوسة2018
  2019جانفي  04وم ـ تقدمي طلب رمسي حلصول األساتذة والباحثني على بطاقة مهنية لتسهيل مهامهم العلمية والبحثية، ي 35
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مقاربة منهجية يف حوار األديان من خالل كتاب إظهار احلق لرمحت اهللا اهلندي، : ـ تقدمي مقرتح لعقد حلقة حوارية بعنوان 36
  .2019جانفي  04يوم . 2019فيفري  07يوم بتاريخ أّويل 

، بقاعة 2019 فيفري 07اخلميس : نديمقاربة منهجية يف حوار األديان من خالل كتاب إظهار احلق لرمحت اهللا اهلـ  37
  .احملاضرات باملركز، بسوسة

  :، وعناوينها2018فيفري  18ـ تقدمي مشاريع حبثية لوزير الشؤون الدينية التونسية، يوم اخلميس  38
  .املوسوعة الفقهية التونسية: ـ مقرتح مشروع
  ).وما أمكن من لغات أخرى(باعته وإهدائه للتونسيني باملهاجر ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل الّلغة الفرنسية وط: ـ مقرتح مشروع

  .ترمجة وطباعة كتب الثقافة الدينية وإهدائها للتونسيني باملهاجرـ 
  .ـ تصّورنا ملستقبل االستفادة من مسجد باريس الكبري

: ، ضمن2019 مارس 27، يومي عرفة الدينيةوتعزيز امل رسالة اإلمام اخلطيب والّرتبية الّروحية واألخالقية: ورقة علمية بعنوانـ  39
 28 – 27 اخلميسو  األربعاء؛ اإلدارة اجلهوية بقابس/  وزارة الشؤون الدينية بتونس: ـ تنظيم رسالة اإلمام اخلطيب: الّلقاء احلواري

  .م 2019 مارس
حمّمد الشتيوي، / الدكتور  ، تقدميالتأويل من االستعمال القرآين إىل التوظيف االصطالحي :مداخلة ضمن، حماضرةـ  40
  .، قاعة املركز بسوسة2019فيفري  28يوم 
مارس  7، يوم )راضي(حيي حمّمد / ، تقدمي الدكتور )راضي(املشروع الفكري ليحي حمّمد  :مداخلة ضمن، حماضرةـ  41

  .، قاعة املركز بسوسة2019
، 2019أفريل  4نصر الفاهم، يوم / الدكتور ، تقدمي مناهج البحث عند علماء املسلمني :مداخلة ضمن، حماضرةـ  42

  .قاعة املركز بسوسة
: ، ضمن2019 أفريل 6، يومي بني الوظيفة والّتوظيفرسالة اإلمام اخلطيب : تقدمي ورقة علمية بعنوانـ  43

 سبتال؛ فصةاإلدارة اجلهوية بق/ وزارة الشؤون الدينية بتونس : رسالة اإلمام اخلطيب ـ تنظيم: الّلقاء احلواري
  .م 2019 أفريل 7 – 6 ألحدوا

: ، ضمن2019 أفريل 8، يومي بني الوظيفة والّتوظيفرسالة اإلمام اخلطيب : تقدمي ورقة علمية بعنوانـ  44
 االثنني؛ بلياإلدارة اجلهوية بق/ وزارة الشؤون الدينية بتونس : رسالة اإلمام اخلطيب ـ تنظيم: الّلقاء احلواري

  .م 2019 أفريل 9 – 8 الثالثاءو 
 أفريل 18، يوم مصّدق اجلليدي/ ، تقدمي الدكتور املشروع اإلصالحي للطّاهر ابن عاشور :مداخلة ضمن، حماضرةـ  45

  .، قاعة املركز بسوسة2019
 2عبد اهللا بلحاج، يوم / ، تقدمي الدكتور هجرة األدمغة العربية ؛ أسباا، دوافعها، نتائجها :مداخلة ضمن، حماضرةـ  46

  .، قاعة املركز بسوسة2019ماي 
حركة التثاقف بني ضفيت املتوّسط؛ : تارخيية التثاقف وجدل األنا واآلخر، ضمن الندوة الدولية: ـ رئيس اجللسة األوىل 47

تنظيم مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات . ، املنستري2019نوفمرب  13ـ  12يف . التجّليات، اخللفيات والتحديات
  .تونس/ ملقارنة بسوسة واألديان ا
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حركة التثاقف بني ضفيت املتوّسط؛ : حوار األديان واالعرتاف باآلخر، ضمن الندوة الدولية: مقّرر اجللسة السادسةـ  48
تنظيم مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات . ، املنستري2019نوفمرب  13ـ  12يف . التجّليات، اخللفيات والتحديات

  ...تونس/ رنة بسوسة واألديان املقا
، قاعة احملاضرات 2020جانفي  23 اخلميس. مؤسساته، براجمه ورموزه: الشأن الديين بتونس: ـ تقدمي ورقة علمية بعنوان 49

  .باملركز بسوسة
الشباب : ضمن؛ يوم دراسي. دور الشباب يف حركة احلوار احلضاري؛ اآلليات، املضامني، املؤّسسات: تقدمي ورقة علميةـ  50

  .، بقاعة احملاضرات باملركز بسوسة2020أكتوبر  01يوم . الواقع وآفاق املستقبل: ومشكالت احلضارة
، قاعة املركز 2020نوفمرب  12، يوم اخلميس تحّدياتالتداعيات وال: جائحة كورونا :مداخلة ضمن، اليوم الدراسيـ  51

  .بسوسة
اجلدل الّديين أو الردود اإلسالمية حنو صياغة جديدة لعلم الكالم، ضمن، اليوم : ـ تقدمي ورقة علمية بعنوان 52

، مبركز 2020ديسمرب  03يوم اخلميس . اإلصالح والّتجديد يف الفكر الّديين والقيمي والّرتبوي: الدراسي
  .لبحوث والّدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسةا

، بقاعة 2021فيفري  18يوم اخلميس . دور الفلسفة يف العصر احلديث: ـ مداخلة ضمن اليوم الدراسي 53
  .احملاضرات باملركز بسوسة

يوم . سي واالقتصادياإلصالح االجتماعي والسيا: إصالح اتمع والّدولة: ــ مداخلة ضمن اليوم الدراسي 54
  ...، بقاعة احملاضرات باملركز بسوسة2021مارس  04اخلميس 

��9ّ�  :=�&�� ـ ا�>� ث ا�(:��� ا��
  .ـ حوار األديان؛ املفهوم، القضايا، اآلليات، املؤّسسات

  ـ دراسة موضوعية مقارنة ـ La Tunisie Catholiqueـ القضايا اجلدلية بني اّلة الزيتونية و 
  ."منتغمري وات. و"للمستشرق  "حمّمد يف مّكة"ص أو املؤثّرات اليهودية املسيحية من خالل كتاب التناـ 
  .قراءة يف مستقبل أنثروبولوجيا األديان بتونس –التعايش الديين بتونس بني املرجعيات األصولية واخلربة االجتماعية ـ 
  .مقاربة دينية وسياسية يف معاجلة الظاهرة: اإلرهابـ 

  .أسبابه، آثاره، خطره على األمن القومي، عالجه: طّرف الديينـ الت
  .دراسة حضارية تطبيقية ـ تونس منوذجا: واحلكم الّرشيد" احلكم احملّلي"الالّمركزية ـ 
  ).يف طور اإلعداد(التأسيس وشروط التجديد : علم الكالمـ 
  :ا�C7اف و���A@� ا�>� ث ا�(:��� وا��	�'? ا����(��ـ  ��<�=

  .ر وناقش العديد من رسائل املاجستري والدكتوراهـ أطّ 
��ّ�D �E@&أ:  

  سابقا -  مدنني/ قردان بنإمام خطيب جبامع عمر بن عبد العزيز ب -
 ، لندن، بريطانياعضو مؤّسس لالّحتاد العاملي للعلماء املسلمني -

  عضو مؤسس للهيئة العاملية للفقه اإلسالمي، الكويت -
  لوسطية، اململكة األردنية اهلامشيةعضو املنتدى العاملي ل -
  لرابطة كتاب التجديد، اململكة األردنية اهلامشيةعضو مؤسس  -
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  عضو رابطة الكتاب واألدباء العرب، أيرلندا -
  أيرلندا/ عضو هيئة إدارة اّلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث  -
  .لعلميةجلان حتكيم علمية يف العديد من اّالت اعضو  -
  جلان مناقشة الرسائل اجلامعية يف عّدة جامعات أجنبيةعضو  -
  العديد من املؤمترات والّلجان والندوات وامللتقيات واحلوارات اإلقليمية والدولية شارك يف -
  استكتبته عّدة جهات علمية وحبثية يف مواضيع خمتلفة -
  ...؛ باريس، هولندا، الواليات املتحدة األمريكيةوحبثيةشارك يف اإلشراف على وضع برامج عّدة مؤّسسات جامعية  -
  أشرف على العديد من األعمال العلمية املرتمجة بالّلغات؛ العربية والفرنسية واإلجنليزية -
: وبيةبوية اإلسالمية يف فرنسا وبعض الدولة األور اإلشراف على دورات تربوية وتكوينية يف خمتلف املؤسسات الدينية والعلمية والرت  -

  فقه الدعوة، فقه الزكاةفقه السرية، العقيدة، السرية، 
  مستشار يف جمال فقه الزكاة لتجار ورجال أعمال مسلمني بفرنسا -
  2007سجد باريس الكبري مبللعلوم اإلسالمية،  عهد الغزايلمب، دليل الطالب أجنز -
  .2017املنورة  ينةجلوالة جامعة طيبة، باملددليل القائد الكشفي ) باالشرتاك(أجنز  -

  :المنشورة األعمالـ  خامسا
  :أ ـ ا'()'ّ%$ت

 ).2020دار التنوير للرتمجة والّنشر، باريس (مقاربة دينية وسياسية يف معاجلة الظاهرة : اإلرهاب •

 ).2019دار التنوير للرتمجة والّنشر، باريس (دور الطّرق الّصوفية زمن العوملة ـ الطريقة الّشيخية الّشاذلية منوذجا ـ  •

 Karl للمستشرق كارل غوتلب بفندر أّول ترمجة عربية للمقال األصلي. م 19اجلدل اإلسالمي املسيحي باهلند خالل القرن  •

Gottlieb PFANDER   ف كتاب2019دار التنوير للرتمجة والّنشر، باريس (. "إظهار احلقّ "والّذي بسببه أُل.( 

دار التنوير (ـ قراءة يف مستقبل أنثروبولوجيا األديان بتونس ـ صولية واخلربة االجتماعيةبني املرجعيات األ يين بتونسالتعايش الدّ  •
 )2018للرتمجة والّنشر، باريس 

 ) 2017دار التنوير للرتمجة والّنشر، باريس ( La Tunisie catholiqueالقضايا اجلدلية بني اّلة الزيتونية و  •

دار التنوير للرتمجة ( "منتغمري وات. و"للمستشرق " حمّمد يف مّكة"من خالل كتاب   التناص أو املؤثّرات اليهودية املسيحية1
 )2017والّنشر، باريس 

دار التنوير للرتمجة والّنشر، باريس ( ـ دراسة نظرية وتطبيقية ميدانية املفهوم، القضايا، اآلليات، املؤّسسات؛ حوار األديان •
2017( 

 )2017اشر املتمّيز، املدينة املنّورة، النّ (دية مقّدمة يف املصطلحات العق •

 )2017، باريس للرتمجة والنشر التنوير دار(األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية لإلسرائيليني القرّائني؛ تقدمي وحتقيق  •

 )2016املدينة املنّورة، / مكتبة النصيحة، الناشر املتمّيز (تاريخ األديان  •

 )2016املدينة املنّورة، / ، الناشر املتمّيز )د حممد الساعديفه. باالشرتاك مع د(أركان اإلميان  •

 .2016جامعة طيبة، : طبعة ،منهج إلكرتوين حمّكم لطّالب التعليم عن بعد جبامعة طيبة باملدينة املنّورة. األديان •

اململكة العربية / ملنّورة لطّالب التعليم عن بعد جبامعة طيبة باملدينة احمّكم منهج إلكرتوين ). باالشرتاك(مصطلحات عقدية  •
 .2016جامعة طيبة، : طبعة. السعودية

 )2016دار التنوير للرتمجة والنشر، باريس ( من أجل نشر الثقافة اإلسالمية: حتت عنوان؛ 5إىل  1مرّقمة من كتب   5[ •
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 .]ـ نظام األسرة يف اإلسالم/  القرآنـ علوم /  ـ فقه الدعوة/  ـ الوجيز يف فقه العبادات على مذهب السادة املالكية/  ـ أصول الفقه

مطبعة السريعة، (شعار اخلضر يف األحكام الشرعية اإلسرائيلية للقرّائني : األحوال الشخصية اليهودية من خالل كتابفقه  •
 )2015قابس، تونس 

 )2015السريعة، قابس، تونس  طبعةامل( ؛ تقدمي وحتقيق وترمجة إىل الّلغة الفرنسيةسؤال النصراين للرّازي •

/ جبامعة طيبة باملدينة املنّورة  التعليم عن بعدلطّالب حمّكم منهج إلكرتوين ). باالشرتاك(مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية  •
 .2014، جامعة طيبة: ةطبع. اململكة العربية السعودية

 )2013الزمان، املدينة املنورة،  دار(حث يف العلوم اإلسالمية مناهج الب •

 )2012طبعة السريعة، قابس، تونس، امل(ية التونسية؛ روح الدستور اجلديد وضوابط التشريع اهلوية احلضار  •

 )2012طبعة السريعة، قابس، تونس، امل(واملسؤولية؛ حقوق اإلنسان وآفاق حدود احلرية احلرية  •

 )2011طبعة السريعة، قابس، تونس، امل(رسالة اإلصالح يف القرآن الكرمي  •

 )2011طبعة السريعة، قابس، تونس، امل(أصيل االصالح اصر؛ رؤية يف تطاب اإلسالمي املعاخل •

 )2011طبعة السريعة، قابس، تونس، امل(دراسة عن الِفرق واملذاهب؛ دراسة تارخيية منهجية  •

 )2010، تونس، مطبعة املدينة، مدنني( )فرنسي -عريب ( أصول اإلميان؛ مع مدخل إىل دراسة العقائد اإلسالمية •
• LES FONDEMENTS DE LA FOI, Avec une introduction à l’étude des dogmes de  l’Islam 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ( دراسة منهجية مقارنةمنهجية ابن تيمية ورمحت اهللا اهلندي؛ : دراسة العقائد النصرانية •
  ).2007لواليات املّتحدة األمريكية ا
املركز املتوّسطي للدراسات التّارخيية، باريس، فرنسا، ( صراع اهلوية واشكالية االنتماء ؛السودان من احلوار إىل األزمة املفتوحة •

 ).2007ودار الكلمة، املنصورة، مصر 

 ).2006دار الكلمة، ( مقّدمة منهجية يف تاريخ األديان املقارنة •

  ).2005دار الكلمة، (املبادئ النظرية وشروط التجديد : اخلطاب الديين اإلسالمي •
 ).2005دار الكلمة، " (مثال السودان"تأصيل املصطلحات وحتديد الضوابط الشرعية : يل احلوار الديينتأص •

 ).2005دار الكلمة، ( حماضرات يف الِفرق واملذاهب •

 ).2005دار الكلمة، ( املختصر املفيد يف فّن التجويد •

 )2005دار الكلمة، ( اجلديد يف كتابة البحوث العلمية والرسائل اجلامعية •

  :FGHث ا'()C)Dات وا'(A@?<$تب ـ 
 ،ECFR الس األورويب لإلفتاء والبحوث : ندوة التديّن يف أوروبا، باالشرتاك(رؤية إسالمية معاصرة : يف نقد اخلطاب الديين •

IIIT France 12/07/2002-11، باريس( 

املعهد / ، مركز البحوث والدراسات )اإلسالمالتسامح يف : املؤمتر الدويل الثاين(احلوار الديين؛ أسسه، موضوعاته، أهدافه  •
 .2003-09-01/  08-31باريس : جامعة الكويت/ األورويب للعلوم اإلنسانية بباريس ـ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 )2004-06-26: املركز اإلسالمي يف آخن، ضمن برنامج الندوة الشهرية(اخلطاب الديين اإلسالمي  •

 )2008ندوة احلج الكربى، مكة املكّرمة، (حلج عند فقهاء املالكية شرط االستطاعة يف ا •

 )13/03/2009 – 12اهليئة العاملية للفقه اإلسالمي، اسطنبول ( تعليق حول وضعية املرأة يف الفقه اإلسالمي •

: ندوة جامعة الزيتونة(؛ عرض ودراسة مناذج من برامج اجلامعات الفرنسية يف تنمية روح التفاهم والتعايش دور املشرتك الديين •
 )2010 /02/ 25 - 24 - 23تونس (تدريس العلوم الدينّية يف مؤّسسات الّتعليم العايل 
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 24/02، من الوفد الفرنسي للسودانضمن زيارة (مستقبل العالقات اإلسالمية املسيحية يف السودان ما بعد انفصال اجلنوب  •
 )04/03/2011إىل 

- 01/04- 29/03تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية،  ( ديدة للشروط والوسائلرؤية ج ؛مدخل إىل حوار الثقافات •
2011( 

 )12/08/2011الدروس اهلامشية، عمان، اململكة األردنية اهلامشية، (رسالة اإلصالح كما حيّددها القرآن الكرمي  •

 لكلية واالجتماعي الثقايف النشاط فعاليات ضمن( "العريب الربيع" اجلارية باألحداث املغربية - املشرقية العربية الثقافة تأثّر •
 ...)2012 أكتوبر 16 السعودية، العربية اململكة املنورة، املدينة / طيبة جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب

 الشؤون وزارة تنظيم .للتطّرف ودحض للتعايش دعم األديان مساحة الدراسي؛ اليوم ضمن .اآلخر مع للتعامل الشرعي التأصيل •
 .2017 أكتوبر 26 اخلميس يوم التونسية، باجلمهورية نيةالدي

  :اPQRادMN مCحJA ـ FGHث  ج
  .حنو صياغة جديدة لعلم الكالم ؛اجلدل الّديين أو الردود اإلسالميةـ 

  .بالّلغة العربية واإلجنليزية والفرنسية. ـ موسوعة املصطلحات الدينية
  رب من كالم خري البشر حمّمد صلى اهللا عليه وسّلمـ املعاين الزكية للنفائس احملّمدية؛ دروس وعِ 

Mélange, Textes choisis sur l’Islam et les musulmans : Foi, pratique, éthique, comportement, 
éducation, société… 

 :الدورات والتربصاتـ  دساسا
  .جامعة طيبة، املدينة املنورة ، عمادة التطوير اجلامعي،04/11/2015: ـ النزاهة العلمية يف البحث العلمي

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة18/11/2015-15: ـ اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد
  .عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة، PDF: 19/11/2015ـ إنشاء املكتبات اإللكرتونية 

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة23/11/2015: لقرارات وحل املشكالتـ مهارات اختاذ ا
  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة25/11/2015: ـ مهارات البحث العلمي

  .ة، املدينة املنورة، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيب30/11/2015: 1ـ تسويق الذات ـ مهارات مقابلة العمل 
  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة07/12/2015: ـ مهارات إدارة الوقت وتنظيمه

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة09/12/2015: ـ بناء وإدارة فرق العمل
  .وير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة، عمادة التط13/12/2015: ـ مواجهة الفساد مسؤوليتك أوال

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة16/12/2015: ـ السكرتارية ـ إدارة الوقت وضغوط العمل
  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة21/12/2015: ـ مهارت التفكري

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة23/12/2015:  اإلنرتنتـ البحث الفعال عن املعلومات يف
  .عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة، 2016/  04/  7 – 6: وصناعة األفالم 3Dـ تكنولوجيا 

  .ية الكشافة العربية السعوديةمجع. ، جوالة جامعة طيبة2016/  04/  9 – 7: ـ خميم النصر الكشفي باملدينة املنورة
  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة2016/  04/  14: ـ حقوق امللكية الفكرية

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورةSPSS :28  /04  /2016الربنامج االحصائي ـ 
  .، مجعية الكشافة العربية السعودية03/05/2016إىل  29/04من : ـ الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية

  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة2016/  09/  20: خطة اإلرشاد األكادمييـ 
  .، نادي إنسان جبامعة طيبة2016/  09/  27 – 25: )تاريخ املدينة املنورة منذ العهد النبوي إىل اآلن( 2مرشد ـ 
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  .، جوال جامعة طيبة2016/  10/  13م،  2016/ هـ  1437اختتام برنامج إجناز عشائر جوالة جامعة طيبة لعام ـ 
  .، عمادة التطوير اجلامعي، جامعة طيبة، املدينة املنورة2016/  10/  26: ـ برنامج التواصل املباشر مع الطّالب

 ، جوالة جامعة طيبة، املدينة املنورة2016/  12/  28: يه العلميالطّالب من اإلرشاد إىل التوج: تقدمي دورة بعنوانـ 
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  ـ القراءة والبحث العلمي
  ؛ جهة مدننيـ عضو الكشافة التونسية
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