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 ندوة

 *تجديد مدرسة السلف

 

 :السرية الذاتية للمحاضر 

أمحد بـن عثمـا    سعادة الدكتور/ 

 .التوجيري

مرررررن مواليرررررد مدينرررررة تررررردة عرررررام      -

  .م1952

افتوسررررررء نرس مياحررررررل التعلرررررريا   -

دارس نار التوحيررررد مرررر   والقررررانو 

 .فبالااإل

م علررى نرتررة البكررالوريوس    ررال    1974حصررل عررام   -

والتاري  مرن كليرة ال بيرة  امعرة الييراث       اللغة االلي ية

 .ا آافل  سعون حالي 

                                      
 ،م2015 لنرروفم 13افوافررق رررر 1437اهمعررة غررية صررفي  أةيمررت مسررات   *

يلرس  سرابق مب ضرو  ع ،أمحرد برن عقمران التروجيي      سعانة الدكتورةدم ا 

وأناررررا  ،من مررة العدالررة الدوليررة ومنترردى السررالم العرراف  ومررديي  ىاليررور

 ا الُعمي .سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي  بن إبياري
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م علرررى نرترررة افررررراتسته   اللسرررانياف 1979حصرررل عرررام  -

بالواليرراف افتحرردة  " Oregon أورجيررون"الن ييررة مررن تامعررة   

 األمييكية.  

م على نرتة الردكتوراه    رال فلسرفة    1983حصل عام  -

افتحررردة  لواليرررافبا "Oregon أورجيرررون" ال بيرررة مرررن تامعرررة 

 األمييكية.  

ة  امعة افل  سرعون وعمرل   التحق بعد التةي  بكلية ال بي -

للكليرة   القسرا ال بيرة لرا عميرد      الرا رإليس ر   امسراعد   اأستاع 

 م.  1992م إىل عام 1986من عام 

    لس اليورى لدورت  متتابعت . اع  عضو  -

ب    لررررس أمنررررات النرررردوة العافيررررة لليرررربا    اعمررررل عضررررو   -

 .ااسالم 

  ميكررر  افلررر  فيصرررل للبحررروا    اعلمي ررر امستيرررار عمرررل  -

 .والدراساف ااسالمية

    لس أمنات الوكالة ااسالمية ل غالة. اعضو عمل  -

 & White وايرت آنرد كريس   "هريكة  فكترب   امرديي  عمرل   -

case"  مدينة اليياث. للمحاماةاألمييكية   

http://en.wikipedia.org/wiki/White_%26_Case
http://en.wikipedia.org/wiki/White_%26_Case
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فكترررب التررروجيي    اعام ررر ايعمرررل   الوةرررت احلرررال  مرررديي    -

   .للمحاماة واالستياراف القضاإلية

نتردى السرالم العراف  ورمرا     ييأس من مة العدالة الدوليرة وم  -

 من متان غه رثيت    أوروبا.

 له ثوا ونراساف من ا:

احلييررررة العلميررررة   ااسررررالم والغرررريب، نراسررررة لألصررررول      -

فلسررررفية للحييررررة العلميررررة   ااسررررالم والفكرررري الغيبرررر   ال

 .الللال  آأليوحة نكتوراه 

 .حنو جتديد أصيل للفكي ااسالم  افعاصي -

 .فقه االختال  وافستقبل ااسالم  -

ال بيررة ااسررالمية وأليرررا   موات ررة االسررتعمار   غررال      -

 .فييقياإ

 .حنو فقه رهيد لألمي بافعيو  والن   عن افنكي -

 ييعية السياسية ب  األمي بافعيو  وا يو .ال -

 

 

 

 

 


