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 الشهادات العلمية
 شهادة الثانوية العامة األزهر القاهرة. 

  القاهرة في الشريعة والقانون جامعة األزهرالمزدوجة اإلجازة. 

  فاس.دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الشريعة والقانون كلية الشريعة 

 دكتوراه في الفقه المقارن بالقانون الوضعي كلية الشريعة فاس. 

 دكتوراه في المالية اإلسالمية كلية اآلداب جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس. 

 .التدريبية والشهادات المتخصصة بعض الدورات
  ساعة  36 . ظبي المعتمد أبوشهادة المصرفي اإلسالمي  

 والتحكيم في المالية اإلسالمية شهادة المصالحة، 

   ساعة 52 .دبي اإلمارات العربية 

  ساعة    52. تونس ،المحاسب القانوني اإلسالميشهادة 

 المحاسبة العامة.  La comptabilité générale    فاس 

  شهادة التدقيق والمراقبة الشرعية للمؤسسات المالية 
  رقابة. اإلسالمية مؤسسة

 .والعضوية في بعض اللجان .السابقة المسميات الوظيفية
  العربية.في اإلمارات  مركز االفتاءكان مفتيا في المعامالت المالية 
  أبو ظبي المركزية في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف كان عضو اللجنة الشرعية. 
 أبو ظبي. واألوقاف  ألبحاث في الهيئة العامة للشؤون اإلسالميةاكان باحثا في قسم الدراسات و 
 أبو ظبي. الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف  كان عضو اللجنة اإلعالمية في 
  "كان مفتيا معتمدا  في عدة برامج إعالمية منها: "الركن الثالث". "يستفتونك" " البيت السعيد 
  في جريدة االتحاد اإلماراتيةمرات عديدة  كتب 
   األسرية.للتنمية كان مستشارا  لمؤسسة الشيخة فاطمة 

 والعضوية في بعض اللجان المسميات الوظيفية الحالية

  في كلية الشريعة فاسالمالية أستاذ فقه المعامالت.  
 البيضاء.الدار  ،دبي، مستشار لمجموعة المعالي 
  المغربالتشاركي مستشار لبنك اليسر.  
 المغرب ،مستشار الجمعية المهنية للمالية التشاركية. 
 عضو الهيئة الشرعية  لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين.  
  اللغات والتواصل كلية الشريعة فاسعضو مختبر. 
 وجدة الدراسات اإلسالمية وقضايا المستقبل كلية االداب عضو مختبر. 

  في مجلة دار المشورة المحكمة قطراألبحاث عضو لجنة تحكيم. 

  إدارة األوقاف في المصارف اإلسالمية. مشروع  اإلسالمي إلعداد الدولي للوقفعضو المعهد 

 بوعةالمط األعمال العلمية

 متكافل الوقف وبناء مجتمع آمن.  
 مطبوع باسم الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ابو ظبي النظر الشرعي ومقتضيات العصر بين  على الوقف نظارةالوجيز في أحكام ال. 
 األجوبة الناصعة عن االسئلة النافعة في مقاصد الشريعة 

 

   .ساعة 16دورة في التواصل. أبو ظبي اإلمارات العربية  

  .ساعة 16شهادة في منهج الفتوى أبو ظبي اإلمارات العربية 

  . ساعة 24دورة في التخطيط االستراتيجي، أبو ظبي اإلمارات العربية 

  دورة في حساب زكاة الشركات وفق النظام المحاسبي الدولي، أبو ظبي اإلمارات

 ساعة 52العربية. 
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  اآلمنة.الحياة ناء اإلسالمية منهج لبالوسطية  
 المطالب الضرورية في شرح المقتضيات القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية 
  لجامعة الملك عبد العزيزرسميا كتاب: "رخصة اإلدارة االحترافية لألوقاف" مقدم . 
 78 سؤاال وجوابا في االقتصاد اإلسالمي والمالية اإلسالمية والبنوك التشاركية. 

  موظفي المؤسسات المالية التشاركية.الدليل إلى أخالقيات 

 المقاالت واألبحاث العلمية المنشورةبعض 
 عقود الخيارات نظر منهجي لبناء الحكم الشرعي. 
 الضمان بالمقابل في الفقه اإلسالمي دراسة تعليلية. 
  دراسة فقهية  ربح ما لم يضمن. 
 .تحقيق اإلجماع في مسألة الضمان بالمقابل 
  بيع الدين بالدين تحقيق اإلجماع في مسألة 
 لتمويل الشخصيالشرعية لضوابط ال.  
 .بناء جيل المعرفة في المالية اإلسالمية 

 

 .اإلسالمي منشورة في مجلة المنارالوحاث في الوقف األبمقاالت وبعض ال
 

 .التالزم بين الفتوى الشرعية والوسطية الواعية 
 الوقف مفهومه وأهميته. 
 الوقف والحج 
   الوقف وبناء المعرفة 
  االقتصاديةالوقف والتنمية 
 مجال الوقف حضن مديد 

 العملية الخبرات بعض 
  مصاريف الوقف للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقافمطويات في أعد. 

 أبو ظبي. للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف) األب واألم (  الصك الوقفي أعد 

 كان عضو لجنة إعداد قانون الوقف في اإلمارات العربية. 

 في صياغة  تعديل قانون التسنيد  ومرسوم صكوك اإلجارة في المغرب أسهم. 

 أسهم في تعديل معيار الوقف  لهيئة والمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين. 

 الصكوك السيادية في المغرب هيكلة الذي اشتغل على كان عضو الفريق.  

 تجات لصندوق الضمان المركزي.كان عضو الفريق الذي اشتغل على هيكلة المن 

  المنتجات. بعض كان عضو الفريق الذي اشتغل مع البنك اإلسالمي للتنمية في تطوير 

 .قدم دورات تكوينية مع البنك اإلسالمي للتنمية في الصكوك والمعايير الشرعية 

  عزيزلطلبة الماجستير في جامعة الملك عبد ال كتاب رخصة اإلدارة االحترافية لألوقاف"أعد  " 

  واألسواق الماليةألوقاف الكويت في التكامل بين قطاع األوقاف والبنوك اإلسالمية وشركات التأمين التكافلي  ابحثقدما 

  الصكوك في مركز االقتصاد اإلسالمي الكويت مشروع قانونشارك في إعداد. 

  وماليزيا والبحرين والكويت وقطر والسعودية وتونس والجزائر واسبانيا  مشاركة في كل من ألمانيا  40شارك في عدة ندوات محلية ودولية تزيد عن

 إضافة إلى المغرب .

  المعهد الدولي  للوقف اإلسالمي  يشتغل في فريق إعداد مشروع إدارة األوقاف في المصارف اإلسالمي من خالل 

 ؤسسات المالية اإلسالمية البحرينلهيئة والمحاسبة والمراجعة للمفي المشاركات الزراعية  الدراسة العلمية يعد. 

 البحرين. لهيئة والمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةبالمشاركات الزراعية صياغة المعايير المتعلقة يقوم ب 

  يقوم بالتدقيق لمؤسسات مالية تشاركية 

 سنوات 10منذ تخصصات المالية اإلسالمية  بعض في  يدرب. 

 وكذا حساب زكاة الشركات.  ،استثمارهفي صناديق الوقف و يدرب 

 ماسترات في المغرب. 5لمالية اإلسالمية في يدرس ا 

  يشرف على عدة رسائل دكتوراه. 

 يشتغل مع فريق مؤسسة المعالي الذي يواكب عمل البنوك التشاركية. 

 .تطبيقات في المصارف اإلسالمية بين األصل والمآل 
 . التنمية االجتماعية في التصور الشرعي مرتكزات وأساليب 
 .معالم النظر الشرعي في حفظ الصحة 
 .األزمة االقتصادية العالمية والنموذج اإلسالمي المطلوب 
  األموال الربويةالتقريرات األولية في تعليل 
  معالم أولية لإلطار المقاصدي في موضوع االستثمار المسؤول اجتماعيا مقدمات

 وتطبيقات

  نوازل الوقفمفردات المنهج الشرعي في تحرير 
  موقع الوقف في المنظومة الفقهية 
 المبدئية الشرعية في وقف النقود وأثرها في تعمير األوقاف 
  في االم مقاصده ومرتكزاتهالوقف 


