
 لعضو المجلس الذاتية لسيرةا

 :   شخصيةهوية الال -1

 الناجي لـمين  الدكتور

 

 01/01/1961:   اريخ االزديادت  -

 سل :  مكان االزدياد -

   ،متزوج :العائلية الحالة  -
 

 :  العلمية هلتمؤلا -2

  .حافظ لكتاب هللا عز وجل  -

 ، شعبة الفقه وأصوله وأصول الدين، من دار الحديث لمية والحديث دكتوراه الدولة في العلوم اإلس -

 2000 سنةالحسنية، 

 1995سنة  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباطمن  دبلوم الدراسات العليا  -

 . 1992سنة ، شعبة علوم القرآن والحديث العلياخريج دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسالمية  -

 .1990 سنة، شعبة الدراسات اإلسالمية يةكلنفس المن  اإلجازة -

 ، علوم اقتصاديةالباكالورياشهادة  -

 .خريج المدرسة الكتانية التي كان يديرها العالمة عبد الرحمن بن الباقر الكتاني رحمه هللا، بمدينة سال -
 

 :   التجربة المهنية -3

 لتكوين الدراسات واألبحاث والجنة ، منسقة عضو المجلس العلمي المحلي للرباط  -

 .جامعة القرويين ،لحسنية للدراسات اإلسلمية العليا أستاذ التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث ا   -

نسق وحدة الفقه واألصول بالسلك األساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات  م  -

 .اإلسلمية العليا 

 .جهارستاذ زائر ومؤطر بعدة جامعات ومراكز بحثية داخل المغرب وخأ  -

 .عضو المجلس العلمي لمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسلمية العليا  -

 .ضو المجلس الداخلي لمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسلمية العلياع  -

 .عضو لجنة الدكتوراه بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسلمية العليا  -

 .مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسلمية العليارها تصد عضو تحرير مجلة الواضحة التي  -

 .عضو ُمحكَّم بعدة مراكز بحثية داخل المغرب وخارجه  -

 .مشارك في عدة ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية  -
 

 : البحوث والدراسات المنجزة -4

 .لقيم". طبعة دار ابن عفان ودار ابن االقديم والجديد في فقه الشافعي -

 .)تقديم وتحقيق(. عن الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب ليلج للشيخ خمناسك الح  -

 .. عن الرابطة المحمدية للعلماء بالمغربأبو الحسن الصغير: رائد المدرسة المالكية بالمغرب األقصى -

 .)بابا الوصايا والمواريث(". عن دائرة األوقاف بدبي الفقه المالكي بالدليل" -

 



". عن مؤسسة دار الحديث لقرن الثاني الهجري التأليف في مسائل الخلف الفقهي واألصولي في ا" -

 .الحسنية

" عن دار الكلمة للنشر  علقة اإلنتاج الفقهي بعلم أصول الفقه المدون: دراسة في مشروع التجديد" -

  .والتوزيع بمصر 

 .عن دار الكلمة بمصر". ء الفقهيةق اآلرامنهج البحث في التراث الفقهي: دراسة في كيفية توثي " -

 .عن دار الكلمة بمصر" اإلمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصوله من خلل آرائه الفقهية" -

-إلى عهد الشافعي  -رضي هللا عنهما-لحركة العلمية والقضائية بمكة المكرمة من عهد ابن عباس ا" -

 .عن دار الكلمة". -رحمه هللا

 .عن دار الكلمة بمصر.  قه في تعزيز قيم الوسطية واالعتدال لدى الشباب المسلمم علم أصول الف إسها -

 .". عن دار الكلمة بمصرتنمية الوقف وخطورة اندثاره على العمل الخيري" -

عن ". ما بين مالك والشافعي: دراسة في موقف التلميذ من الشيخ وفي الفروق األصولية بينهما" -

 .بمصر دار الكلمة 

 .إصدار دار الكلمة". والليث ومحمد بن الحسن الشيباني ما بين مالك " -

رحلت علماء المغربين األقصى واألوسط المكية وآثارها العلمية خلل القرنين السابع والثامن " -

  .عن دار الكلمة بمصر". الهجريين

 .وطأ بأبو ظبيعن مركز الم ". السنة النبوية وصلتها بالعمل وبالمذاهب الفقهية" -

 .عن دار الكلمة".  تأثر الشافعي بالبيئة المصريةدحض مقالة  " -

ال جديد في حكم بقاء المسلمة تحت زوجها غير المسلم: دراسة نقدية في ملمح منهج مدرسة  " -

 .سيصدر قريبا عن الدار المغربية للنشر والتوزيع". المنار

ار المغربية  سيصدر قريبا عن الد  ه.وأصول الفق حظ المذاهب األربعة من علمي مصطلح الحديث   -

 .للنشر والتوزيع

 


