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  الشـــهادات العلمية:   

  1975، واإلجازة في كتب السنة الستة عام   م 1970شهادة اإلجازة العلمية في العلوم اإلسالمية على أيدي المشايخ عام . 

  إقليمهم ، واألول على  1969المعهد اإلسالمي عام خريج  . 

   م بتقدير امتياز ، واألول على دفعته . 1975بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية ببغداد عام 

 م بتقدير امتياز 1980كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر الشريف عام  ،ي الفقه المقارن ماجستير ف 

   م بتقدير امتياز 1985دكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة األزهر الشريف في مجال العقود والمعامالت المالية ، عام

 ات العالم .مع مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين جامع

  1995 عامحصل على درجة األستاذ الدكتور من جامعة قطر . 

 

 :الوظيفية اإلسهامات

 س قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر )سابقاً( .يتاذ ورئسأ .1

 . 2010 منذ المسلمين لعلماء العالمي لالتحاد العام األمين  .2

   2018إلى   2010من  والبحوث لإلفتاء األوروبي المجلس رئيس نائب .3

 . التركية الدينية الشؤون رئيس سهايرأ  والتي واالعتدال، للسلم الدولية االتصال مجموعة رئيس نائب .4

 .بالعراق البشرية التنمية لجامعة األمناء مجلس رئيسومؤسس  .5

   .1988في العراق وتم تأسيسه عام  الخيرية الرابطة مؤسس .6

 (ISSC) اإلسالمي التمويل في الشريعة علماء  في عضو .7

 

 :  والفنية والثقافية العلمية واألنشطة الفعاليات

 .ةالدولي ةاإلسالمي الفقه  معامج في وخبير عضو -1

 أيضا في جامعات وكليات ومعاهد أخرى  رسفي جامعة قطر ألكثر من ربع قرن ودّ  دّرس -2

  ،ودعم الالجئين والنازحين اإلغاثة مجاالت في جليلة خدماتوقدم  ،الخيرية المؤسسات من  العديد تأسيس في المساهمة  -2

 والمستشفيات. والمدارس المساجد وبناء األيتام، وكفالة

  أو رئاسته خالل من اإلسالمية، واالستثمار والتمويل التأمين وشركات اإلسالمية، البنوك من كثير نهضة في ساهم -3

 لها. الشرعية والرقابة الفتوى هيئات من عدد في التنفيذية عضويته

   . 2009 اإلسالمية  للصيرفة الفرنسي المجلس تأسيس  في شارك -4

مقاصد و الفقه اإلسالمي إلى باإلضافةفي فقه المعامالت واالقتصاد اإلسالمي، والعقود والملكية  اكتاب 35اصدر أكثر من  -5

 والدعوة، منها حقيبة  الدكتور علي القره داغي االقتصادية.الشريعة 

 . قرن بعر من أكثر منذ والصيرفة االقتصادية المؤتمراتمحكم ، في المجامع الفقهية، ومعظم   بحث 100أكثر من ب شارك  -5

 .  دولة  50في أكثر من  حول الشريعة واالقتصاد والبيئة واألقليات اإلسالمية  العامة  المحاضرات من مئاتألقى ال -6
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 :المنازعات  وفك المصالحة في اإلسهامات

شارك في تحقيق المصالحة وتثبيت األمن في جمهورية داغستان، وأنغوشيا وشيشان من خالل المؤتمرات والمصالحة    -1

د. القره داغي بعد ما شارك في المصالحة قبل أكثر من سنتين في    حتى قال الرئيس الداغستاني أمام عدد من الرؤساء: "أن 

 داغستان لم تحدث أي حادثة إرهاب. 

 2010  العنف حالة إلنهاء والحوثيين اليمنية الحكومة بين الوساطة في المسلمين لعلماء العالمي االتحاد وفد  ضمن  شارك -2

 . 2010 الهند في نيودلهي في الشرقية الديانات وأتباع اإلسالم بين للحوار مؤتمر تنظيم -3

 بين الداخلي  القتالي النـزاع ينهي أن  الوفد واستطاع  قرغيزستان في واألوزبك القرغيز شعبي بين الوساطة  وفد ترأس -4

  .القبيلتين هاتين

 

 :  والعالمية العربية الجوائز

 قطر  لدولة  التشجيعية الجائزة -1

 أنغوشيا جمهورية رئيس  قبل من الشرف وسام  -2

 االتحادية روسيا جمهورية مفتي قبل  من الفخر وسام -3

   .والسودان، والكويت، واألردن وتركيا، وروسيا، ماليزيا،  من العلمية الجوائز من  عدد -4
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