
   الرحيم الرحمن هللا بسم

   يـةــذات رةــسـي    
 (م1448/هـ4114)

 البيانات الشخصية:   

  دودو بن الحي عبد بن سالم محمد      :الكامل االسم

   (.موريتانيا) بالمذرذرة 6611 :الميالد ومحل تاريخ

 باحث أكاديمي  -  جامعي أستاذ  :الوظيفي المستوى

  :اإلدارية التجربة
  بموريتانيا اإلسالمية الشؤون لوزير شرعيا مستشارا عمل -

 لمدة خمس سنوات الموريتانية الحج لبعثة إداريا ورئيسا -

 بنواكشوط ،بمركز تكوين العلماء )العليا( لقسم الدراسات التخصصية ارئيس -
   :المحظرية الدراسة

   .وتدريسا حفظا والشرعية العربية اللغوية المتون كبريات من للعديد معمقة (محظرية) تقليدية دراسة

   :العلمية والدرجات الشهادات  
 4002: بالمغرب موالي إسماعيل جامعةمن   الفقه أصول في (الماجستير) المعمقة العليا الدراسات دبلوم  

 4006: نواكشوطالمدرسة العليا للتعليم ب ، منالمدنية والتربية العربية لغةل الثانوي التدريس في الكفاءة دبلوم 

 6661: في الفقه وأصوله اإلسالمية والبحوث للدراسات العالي المعهد من (بكالوريوس) المتريز  

 6661: ثانوية عامة في الدراسات اإلسالمية(  أصلية باكلوريا(  

   :أخرى واهتمامات خبرات 
 (.المؤقت المعتمد بموريتانيا) واألهلة المواقيت حساب مجال في متميزة فلكية خبرة   

 (في إطار أهل السنة والجماعة) والفكري الفقهي االختالف وتدبير الحوار إدارة بمناهج كبير اهتمام 

 مثل؛، المتخصصة اإلسالمية العمل وورشات والدولية الوطنية المؤتمرات من العديد في متميزة مشاركات   
  للمجلس األعلى للشؤون  22المؤتمر الدولي المقاصدي منزلته وماهيته مشاركة في االجتهاد

 2202حول المقاصد وقضايا العصر  اإلسالمية بمصر
  ندوة االجتهاد في المذهب االجتهاد وتدبير الخالف بين ضرورة الوحدة وأضرار األحادية، مشاركة في

 2202بمكناس  المالكي بجامعة موالي إسماعيل
 ورشة لوزارة األوقاف الكويتية بعنوانالغلط في دراسة المسائل المستحدثة، مشاركة في  مثارات: 

 2202 نحو منهج أصيل لدراسة المسائل المستحدثة
   :المنجزة األعمال أهم

 تقديم  أ.د. صالح العجيري، بالكويت 4002 نشر (والفلك الشريعة بين مشتركة مباحث) والحساب السنين عدد كتاب   

 تقديم العالمة د. عبد الله بن بيه، ببيروت 4001 نشر (والفتنة واألمانة الفطرة بين) "الوسطية ضوابط" كتاب   

 671كتاب األمة، العدد؛ ،  نشر وزارة األوقاف القطرية، (محاولة في البناء)  اإلسالمي التراث في السياق نظرية   
 تقديم أ.د. فريد األنصاري، في األصول الماجستير لنيل بحث :اإلسالمي التراث في نظريته وأسس السياق مفهوم   

 تقديم أ.د. محمد السيسي، (الثالث بالسلك التكوين فترة خالل المنجزة البحوث مجموع) :السنتين حصاد    

   :أخرى تجارب  
 بالدوحة المسلمين لعلماء العالمي االتحادمجلس أمناء  عضو   
 نائب األمين العام لمنتدى العلماء واألئمة بنواكشوط 
 عضو رابطة علماء أهل السنة باسطنبول 
 بنواكشوط جامعية مؤسسات بعدة والمقاصد األصول أستاذ    

 وطبنواكش العلماء تكوين بمركز التربوي واإلشراف والمناهج المقررات لجنةل سابق رئيس   

 الموريتاني والداخل بنواكشوط عديدة بمساجد والخطابة التدريس مارس   
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