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 جبامعة السلطان موالي سلامين لكية اآلداب والعلوم يف احلوار ادليين واحلضاري ادلكتوراه ،

 .اململكة املغربية/بين مالل -اإلنسانية

 ختصص احلوار ادليين والثقايف يف احلضارة اإلسالمية، جبامعة  -يف الفكر اإلساليم املاجس تري

 .املغرب/بين مالل -سانية لكية اآلداب والعلوم اإلن -السلطان موالي سلامين

  جبامعة السلطان موالي سلامين لكية اآلداب والعلوم  رك  دراسا  املعرةة واحلضارةمبابحث

 .اململكة املغربية/بين مالل -اإلنسانية

  اململكة املغربية/الرابط -ملرك  املغر ي لردراسا  وابأاحا  املعارةابابحث. 

   الندوة ادلولية للجهود العلمية  مهناوادلولية،  الوطنيةشارك يف العديد من الندوا  العلمية

: بدراسة حممكة حول ،م1122 ململكة العربية السعودية،ا -بن العثميني، جبامعة القصمياللش يخ 

 .مهنج الش يخ العثميني يف دراسة العقيدة السلفية الصحيحة

  مضن أعامل الندوة  ،"معامل املهنج اإلصاليح اخلردوين ومدخل القراءة الس ننية" موسومة بـ مداخةلهل

اململكة املغربية، بتعاون بني / بين مالل -اليت نظمت برحاب لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية ادلوليةالعلمية 

لس العلم  خمترب مقاصد الويح والتواصل احلضاري، ومرك  دراسا  املعرةة واحلضارة بنفس اللكية، واجمل

 :، حول1121دجنرب  21-21ةريجينيا، أايم  -ببين مالل، واملعهد العامل  للفكر اإلساليم -احمليل

 ."مدارس ومناجه -اإلصالح يف الغرب اإلساليم"
 يف أبريل " املرشوع العلم  لعبد الوهاب املسريي"املنتدى الفكري حول  شارك يف أشغال

 .املغرب -ابلبيضاء ،م1112

 املغرب -، ابلرابط1112يف نونرب املنتدى ابأول للباحثني يف العلوم الاجامتعية يف  شارك. 



 بدار اللكمة، مرص السنن الاجامتعية ومنطق التداةع والتعارف احلضاري

 .م1121العربية، الطبعة ابأوىل 

  التأسيس النظري للوع  بسنن التعارف احلضاري وتطبيقاهتا يف القرآن

اجل ء " معجم السنن اإللهية يف القرآن الكرمي والس نة النبوية والتارخي"يف إطار معل جامع   الكرمي

 .م1121 -1121اململكة املغربية، املومس  -تطوان، لهيةمجموعة البحث يف السنن اإلابأول، يرشف عليه 

 إصدار املرك   منالاصدار الثاين، 1121-1122 -تقرير احلاةل ادلينية ابملغرب  إعدادشارك يف

 (.مؤلف جامع ).املغر ي لردراسا  املعارة، الرابط، املغرب

 إصدار املرك   منالاصدار الثالث، 1121-1122 -تقرير احلاةل ادلينية ابملغرب شارك يف إعداد

 (.مؤلف جامع )الرابط، املغرباملغر ي لردراسا  املعارة، 

 ادلولية علميةالال  اجملاجلرائد الوطنية، و و  ابملواقع اإللكرتونية، منشورةعدة مقاال   هل ،

، منشور مبجةل ادلاع  الشهرية الصادرة عن دار التداةع التعاوين ومقصد التعمري احلضاري: مهنا

 .21: ، الس نة 2: العدد ،م1121أغسطس  -يوليو= هـ  2122ديوبند ، شعبان  العلوم

  املنشور مبجةل ، ابأقليا  املسلمة يف الغرب ومأزق احلراي  الفردية وادلينية: حول مقالكام هل

 . م1121، يف يناير 112الوع  اإلساليم، العدد 

 ...وغريها من املقاال 
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