
 جاسر عودة 

أحد علماء ومفكري مقاصد الشريعة، أستاذ كرس ي اإلمام الشاطبي بجامعة السالم العاملي بجنوب أفريقيا، 

ركز بحثي فكري دولي مسجل بالواليات املتحدة األمريكية، وأستاذ زائر للقانون ورئيس ملعهد املقاصد وهو م

باالتحاد العاملي لعلماء املسلمين، اإلسالمي بجامعة كارلتون بكندا، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس أمناء 

روبي لإلفتاء والبحوث، وزميل لجنة التنفيذية للمجلس الفقهي ألمريكا الشمالية، وعضو املجلس األو وعضو ال

  فكر.مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، واألمين العام للمؤسسة الشبابية يقظة 

حصل على الدكتوراه في فلسفة التشريع اإلسالمي من جامعة ويلز البريطانية، والدكتوراه في تحليل املنظومات 

بكرة للحديث والفقه واألصول بحلقات من جامعة واترلو الكندية، باإلضافة إلى حفظ القرآن ودراسات م

 الجامع األزهر بالقاهرة. 

 ملدير ملركز التشريع اإلسالمي 
ً
 ملركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، ونائبا

ً
 مؤسسا

ً
 مديرا

ً
عمل سابقا

 بجامعة واترلو بكندا، وجامعة اإلسكندرية بمصر، والجامعة اإلسالمية  بالدوحة،واألخالق 
ً
وكذلك أستاذا

السنجق، وكلية الدراسات اإلسالمية )قطر(، والجامعة األمريكية في الشارقة. حاضر عن اإلسالم وتشريعه ب

 بالعربية واإلنجليزية 
ً
وأخالقه في عشرات الجامعات واملؤسسات األخرى حول العالم، وله خمسة وعشرين كتابا

 .ترجم بعضها إلى أكثر من عشرين لغة
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 .الفقه املقارن من الجامعة اإلسالمية األمريكية بميتشجن

 

 املؤهالت العلمية
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