
 ((السرية الذاتية ))

 ي لعلماء املسلمنيرئيس االحتاد العاملانئب  – .األستاذ الدكتور عصام الدين أمحد البشري :االسم

 .كلية أصول الدين  -الرايض-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية :بكالوريوس

 .الرايض-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -كلية أصول الدين-قسم السنَّة وعلوم احلديث :ماجستري

 .أم درمان اإلسالمية -جامعة أم القرى -كلية أصول الدين  -قسم السنَّة وعلوم احلديث :دكتوراه

 :اخلربات
 .عمل أستاذاً يف العديد من اجلامعات -1
 .شارك يف العديد من املؤمترات العربية واإلسالمية والعاملية مبختلف القارات -2
 .م1992 -1989فرنسا )سابقاً(  -وكيل الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية -3
 .عضو جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة -4
 .املدينة املنورة -عضو اهليئة العليا جلائزة األمري انيف للسنة والدراسات اإلسالمية املعاصرة -5
 .إيرلندا -عضو اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث -6
 .فرنسا -للدراسات اإلسالميةعضو اجمللس العلمي للكلية األوروبية  -7
 الحتاد العاملي لعلماء املسلمنيل مؤسس عضو -8
 .قطر -عضو اهليئة التأسيسية العاملية خلدمة اإلسالم عرب اإلنرتنت -9

 .السودان -مع الفقه اإلسالميسابق جملالرئيس ال  -10
 .عضو هيئة علماء السودان -11
 .لبنان -ميعضو مؤمتر احلوار القومي اإلسال -12
 .م2006إىل عام  1992عضو الربملان السوداين من عام  -13
 .إجنلرتا -عضو اجمللس األعلى ملركز دراسات مقاصد الشريعة -14
 .األردن -عضو منتدى الوسطية -15
 .السودان -عضو جملس أمناء دار مصحف أفريقيا -16
 .بريطانيا -يف مقاطعة ويلز-عضو جملس أمناء الكلية اإلسالمية -17
 .فرنسا -عضو اهليئة العمومية للمعهد األورويب للدراسات اإلنسانية -18
 .مصر -رئيس جلنة الفكر والتأصيل وعضو هيئة الرائسة ابجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة -19
 .السودان -رئيس جملس أمناء هيئة األعمال الفكرية -20
 .م2003حائز على جائزة وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل من مجهورية مصر العربية عام  -21
 .األردن -م2004امللك عبد هللا بن احلسني للعلماء والدعاة عام  حائز على جائزة -22



 :من أحباثه ومؤلفاته
 .أصول منهج النقد عند أهل احلديث -1
 .اإلسالم رمحة للعاملني -2
 .التعددية يف الفكر اإلسالمي املعاصر -3
 .دور علماء األمة يف الدفاع عن القدس -4
 .اقه يف واقعنا املعاصرالتجديد، مفهومه وضوابطه وآف -5
 .الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية حقوق املرأة بني -6
 .الشورى يف سياق التأصيل واملعاصرة -7
 .حوار احلضارات تعايش أم تصادم -8
 .مالمح حول عوملة الغرب وعاملية اإلسالم -9

 .الزكاة ودورها يف حماربة الفقر -10
 .الوقف يف احلضارة اإلسالمية وآفاق املستقبل -11
 .اخللط بني مفهوم اجلهاد والقتال -12
 .احلوار الثقايف العاملي -13
 .الوسطية من خصوصيات احلضارة اإلسالمية -14
 .ثقافة التجديد وآداب احلوار -15
 .ي مرتبط ابألصل ومتصل ابلعصرمنطلقات أساسية خلطاب إسالم -16
 .حوار املذاهب ضرورة -17
 .األطر العامة واملرتكزات األساسية يف بناء احلضارات -18

 


