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 السيرة الذاتية              

                                                                                                                 

 أحمين  محمدالدكتور 

 الشخصية:  البيانات  •

 

 مغربي الجنسية 

 رئيس وحدة دعم التعلم  الحالية    الوظيفة

 2713 العنوان البريدي 

 mahmmaine@qu.edu.qa )العمل( البريد االلكتروني 

 mohd.ahmaine@gmail.com البريد االلكتروني )الشخص ي( 

 97444037481 هاتف العمل 

 

   التعليم: •

 

 / التخصص وجامعة التخرج   الوصف الدرجة العلمية 

وتطبيقاتها املعاصرة( ، تقدير:  دكتوراه في موضوع )النظرية العامة للمعاوضات في الفقه اإلسالمي  - 2009 شهادة الدكتوراه

 املغرب –مشرف جدا مع التوصية بالطبع،  جامعة محمد الخامس 
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ماجستير في مناهج البحث في العلوم اإلسالمية، في موضوع )القواعد املالية في املذهب املالكي من خالل    - 2003 شهادة املاجستير  

  -وتطبيقاتها املعاصرة( ،  تقدير : مستحسن ،  جامعة محمد الخامس   كتاب املقدمات املمهدات البن رشد 

 املغرب

 شريعة ، تقدير ممتاز ، كلية الشريعة ، جامعة قطر    بكالوريوس - 1998 شهادة البكالوريوس  

 

 األكاديمية: والرتب  الخبرات   •

 

 وحتى اآلن  2019   أستاذ مساعد  

 2015كلية الشريعة ربيع  أستاذ منتدب 

 

    :التأهيل املنهي •

 

   الوصف اسم الدورة  

  ل باستعما یسر لتدا  ز نعز  كیف

 "؟  بوینت ر لبو " ا لبرنامج لفعا

 2021\5\1التعليم في جامعة قطر، مركز التميز في  

  ديلحاا  ن لقر ا في یسر لتدا  سالیبأ

  معلو  لىا  داستناا  شرین لعوا

 لتكنولوجیا وا بألعصاا

 2020\11\2مركز التميز في التعليم في جامعة قطر، 

اإلسالمية ترشيد الخالف وإدارة التنّوعدورة  والدراسات  الشريعة  بجنيف،  بالت  بقطر  كلية  للسالم  قرطبة  معهد  مع  - 8  :التاريخعاون 

11/02/2020                 

 

 اللغات:  •

 

 املستوى  اللغة  

 ممتاز  العربية

 جيد   اإلنجليزية 

 جيد الفرنسية 
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 ي  لماإلنتاج الع •

 

 العلمية الرسائل   أوال:

   عنوانها الرسالة  

م ، بجامعة  2009: تاريخ املناقشة: النظرية العامة للمعاوضات في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة ،العنوان   رسالة الدكتوراه

 محمد الخامس في الرباط . 

 رسالة املاجستير 

 

)املقدمات املمهدات البن رشد(، تاريخ  القواعد املالية في الفقه املالكي وتطبيقاتها املعاصرة من خالل كتاب  

 ، بجامعة محمد الخامس في الرباط. 2003املناقشة: 

  

 

 

 األبحاث املنشورة في مجالت علمية محكمة    ثانيا:

 مكان وبيانات النشر  عنوان البحث  الرقم 

 م(2014)بحث مقدم إلى الملتقى الخامس للتأمين التعاوني أبو ظبي مايو  الضوابط الشرعية للتأمين وإعادة التأمين  . 1

  4- 3)بحث مقدم إلى ندوة الخدمات المالية اإلسالمية بجامعة محمد الخامس الرباط،   أدوار الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية   . 2
 م(. 2012دسمبر 

بالتعاون مع مركز   مقاصد األموال في القرآن الكريم   . 3 بلندن  )بحث مقدم إلى الدورة العلمية لمؤسسة الفرقان للتراث 
 م(. 2015ماي   المقاصد للبحوث والدراسات وجامعة محمد الخامس بالرباط في

 

 : الكتب املنشورة  ثالثا 

 مكان وبيانات النشر  الكتاب عنوان   الرقم 

 مطبوع.  )بحث في المفردات المالكية في المصارف اإلسالمية( دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي اإلسالمي   . 1

سلطان   أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية   . 2 ود  هادي،  بن  وليد  ود  غدة،  أبو  الستار  عبد  د  مع  الهاشمي(   )باالشتراك 
 مطبوع. 

 )مطبوع(.  مدخل إلى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية   . 3

مقاصد الموافقات )تسهيل لكتاب المقاصد في موافقات اإلمام   
 الشاطبي(  

 ،  دار الكلمة بمصر، عام (. 1) الطبعة

 

 

     اإلعداد قيد  العلمية   األعمال :رابعا

 الحالة   عنوان العمل العلمي الرقم 

  محاولة استكمال تنظير الفقه اإلسالمي.   . 1
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  قاعدة )كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم(.  . 2

   اإلنجاز( المقاصد في القرآن الكريم. )قيد معجم  . 3

  نظرية أكل المال بالباطل. )قيد اإلنجاز(  .4

  معالم النظرية البنكية اإلسالمية. )قيد اإلنجاز(  .5

  التنظير الفقهي.  .6

وتطبيقاتها  .7 اإلسالمي  الفقه  في  للتوثيقات  العامة  النظرية 
 المعاصرة. 

 

اإلسالمي   .8 الفقه  في  للتبرعات  العامة  وتطبيقاتها  النظرية 
 المعاصرة. 

 

في   .9 المسالك  أقرب  )تقريب  المالكية  عند  المعامالت  فقه 
 مذهب اإلمام مالك( 

  

   التطبيقات العملية في البنوك اإلسالمية.  . 10

   األحكام الشرعية للشيك.  . 11

   األسس الشرعية للفروع اإلسالمية.  12

   اإلسالمية عند إمام الحرمين. من األحكام القطعية للشريعة   13

   مقاصد األموال في القرآن الكريم  14

 

  عناوين الرسائل العلمية التي أشرفت عليها أو ناقشتها   •

 

 

 الوصف عنوان الرسالة أو العمل العلمي    الرقم

االسـتـصنـاع . 1 والرهـانات    عـقـد  النظـرية  الجوانـب  بـيـن 

 االقتصادية 

للباحث: محمد الشعيري املحجور، بجامعة عبد امللك  رسالة ماجستير،  

 م.  2020السعدي بتطوان باملغرب، سنة  

املدين املوسر في املصارف اإلسالمية   . 2 غرامات التأخير على 

 القطرية دراسة تأصيلية تطبيقية

 2019الشريعة جامعة قطر، رسالة ماجستير في كلية  

 2019رسالة ماجستير في كلية الشريعة جامعة قطر،  استثمار الوقف في قطر    .3

 

 املؤتمرات والندوات   •

 

 الوصف املؤتمر أو الندوة  عنوان  الرقم

الدورة العلمية لمؤسسة الفرقان للتراث بلندن ندوة   .1
بالتعاون مع مركز المقاصد للبحوث والدراسات  

 وجامعة محمد الخامس  

 م(. 2015بالرباط في ماي 
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بجامعة محمد   ندوة الخدمات المالية اإلسالمية   .2
 الخامس 

 م(. 2012دسمبر  4-3الرباط، 

3.    

 

 نشاطات علمية أخرى   •

 

 الوصف لنشاط عنوان ا الرقم

مناقش لعدد من رسائل الماجستير في المعامالت المالية    .1
 والمصرفية 

 كلية الدراسات اإلسالمية قطر 

 ( تونس - المغرب - قطرفي  ساعة تدريبية 200قدمت أكثر من )  ي المعامالت المالية والمصرفية  مدرب ف  .2

  سلسلة مقاالت في المصرفية اإلسالمية.   .3

  مقال: رمضان معجزة إصالحية.. ولكن. .4

  مقال: إقامة الصالة.  .5

  مقال: الجلسات التربوية.  .6

  مقال: الصغائر خطورتها وعالجها.  .7

  مقال: بركات ليلة القدر.  .8

  مقال: ربا األعراض.  .9

 

 اللجان األكاديمية واإلدارية  •

 

 الوصف نوع املشاركة  اسم اللجنة    الرقم

 وحتى اآلن  2020من خريف  عضو لجنة شؤون الطالب . 1

الفقه    .2 لقسم  العلمية  اللجنة  عضو 

 واألصول 

 إلى اآلن 2020 عضو

املعامالت املالية في لجنة تطوير مقررات    .3

 قسم الفقه واألصول 

 م 2019 عضو 

إلى   4 مدخل  مقرر  تطوير  لجنة  عضو 

 دراسة الفقه اإلسالمي 

 2019 عضو

 

 البرامج اإلعالمية التي شاركت فيها  أهم   •
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 الوصف العمل اإلعالمي  عنوان  الرقم

 قناة محمد السادس للقرآن الكريم باملغرب املالية اإلسالمية في قناة السادسة املغربية حوار حول  . 1

 https://www.dailymotion.com/video/x2v4x1k خواطر رمضانية في قناة الجزيرة مباشر  . 2

 

 اإلنجازات التي ساهمت فيها في خدمة الجامعات واملجتمع   •

 

 الدور   وصف اإلنجاز    الرقم

 إلى اآلن 2006 عضو الهيئات الشرعية في البنوك اإلسالمية في قطر  1

محاضرات في عدد من املؤسسات  املشاركة في عدد من املؤتمرات والندوات وتقديم   2

 الجامعية والبنكية 

 

  توجيه الباحثين الجامعيين في اختيار املوضوعات ومتابعة بحوثهم  3

  عضو املركز املغربي للبحوث والتربية في املذهب املالكي باملغرب  4

  االجتماعي ناشر لعدد من املقاالت في الصحف واملواقع اإللكترونية ووسائل التواصل   5

  1500مؤسس صفحة متخصصة في فقه األموال في الفيسبوك يتابعها أكثر من  6

متخصصة في املرأة في الفيسبوك يتابعها أكثر من  )وقري عينا( مؤسس وكاتب في صفحة  7

80,000 

 

 

 املقررات التي درستها خالل مسيرتي األكاديمية •

 

   اسم املقرر  الرقم

 ومستواه األكاديمي ) دبلوم ، بكالوريوس ، دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه  (  

 قطرفي جامعة  

 )باكلوريوس( فقه املعاوضات والتوثيقات   .  1

 )باكلوريوس( فقه املشاركات والتبرعات .  2

 باكلوريوس() فقه املعامالت املالية  .  3

 محمد الخامس في جامعة  
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 ، )ماستر( 2015الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية  سنة  .  1

 


