
 

 

 الريسوني  أحمد للدكتور  الذاتية  السيرة

 املسلمين لعلماء العاملي  االتحاد رئيس

 والدراسة  الوالدة

ولد أحمد بن عبد السالم بن محمد الريسوني بقرية أوالد سلطان بإقليم العرائش، بشمال اململكة املغربية    •

 م 1953سنة 

في اآلداب   البكالوريا، وحصل فيها على شهادة تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي بمدينة القصر الكبير  •

 .العصرية

م القانونية(، ثم لسنة أخرى بكلية اآلداب والعلوم  التحق لسنة واحدة بكلية الحقوق )شعبة العلو   •

 .اإلنسانية )شعبة الفلسفة(

 .م1978التحق بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، وحصل منها على اإلجازة العليا سنة   •

 :أتم دراساته العليا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )جامعة محمد الخامس( بالرباط، فحصل منها على  •

 .م1986شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة   •

 .م1989دبلوم الدراسات العليا )ماجستير( في مقاصد الشريعة سنة   •

 .م1992دكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة   •

 ملهنية ا  األعمال

 ( 1978ـ  1973عمل محررا قضائيا بوزارة العدل ) •

 .(، ثم استقال منه1976/1977دينة سوق أربعاء الغرب )عين رئيسا للقسم اإلداري باملحكمة االبتدائية بم •

 .(1984ـ   1978عمل أستاذا بالتعليم الثانوي األصيل بثانوية اإلمام مالك بمدينة مكناس ) •

شريعة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ جامعة محمد الخامس، ول الفقه ومقاصد العمل أستاذا لعلم أص •

 .(2006إلى سنة  1986لرباط، )وبدار الحديث الحسنية ـ با

)مشروع معلمة زايد للقواعد   2006عمل بصفة “خبير أول” لدى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة، منذ  •

 الفقهية واألصولية( 

 .2012ثم مديرا له إلى نهايته سنة  دير املشروع…عين نائبا مل •

عة حمد بن خليفة بقطر، وبكلية الشريعة  عمل أستاذا زائرا بجامعة زايد باإلمارات العربية، وبجام  •

 .والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر



 العامة  األنشطة

 .عضو مؤسس لالتحاد العاملي لعلماء املسلمين، ونائب رئيسه، ثم رئيس له •

 .انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة •

 .مستشار أكاديمي لدى املعهد العاملي للفكر اإلسالمي •

 .طة علماء املغرب، سابقاعضو براب •

 .مؤسس وأول رئيس للجمعية اإلسالمية باملغرب •

 .مؤسس وأول أمين عام لجمعية خريجي الدراسات اإلسالمية العليا باملغرب •

 (1996-1994) ملغربتقبل اإلسالمي با رئيس لرابطة املس  •

 (2003-1996) رئيس لحركة التوحيد واإلصالح باملغرب •

 اصد للدراسات والبحوث مدير ملركز املق  •

 (2004-2000) املدير املسؤول لجريدة ” التجديد ” اليومية •

 .شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية •

 .ت العلميةألقى مئات املحاضرات العامة واملداخال  •

 .أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات والحوارات التلفزيونية •

 الجامعي  العلمي العمل

 .1986تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية منذ سنة  •

 .ف الجامعات املغربيةاإلشراف على أزيد من مائة أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في مختل •

 .عضو سابق بمجلس األمناء واملجلس العلمي لجامعة مكة املكرمة املفتوحة •

 .ملية للتجديد بتركياعضو مجلس أمناء الجامعة العا •

 .أشرف على العديد من الدورات العلمية املنهجية للباحثين في العلوم الشرعية، في عدد من الدول  •

 املنشورة  املؤلفات

 املقاصد عند اإلمام الشاطبي )ترجم إلى الفارسية، واألردية، واإلنجليزية، والبوسنية(  نظرية •

 ي العلوم اإلسالميةنظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها ف •

 من أعالم الفكر املقاصدي •

 مدخل إلى مقاصد الشريعة •

 الفكر املقاصدي قواعده وفوائده  •

 االجتهاد: النص واملصلحة والواقع  •

 األمة هي األصل •

 التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية ما له وما عليه  •



 ما قل ودل، ومضات ونبضات )مجموعة مقاالت(  •

 سالمي، مجاالته وأبعاده )نشرته منظمة اإليسيسكو وترجم إلى اإلنجليزية والفرنسية( الوقف اإل  •

 تركية( الشورى في معركة البناء )ترجم إلى اإلنجليزية والفرنسية وال •

 الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية )ترجم إلى الفرنسية واألملانية(  •

 محاضرات في مقاصد الشريعة •

 وقضايانا السياسية املعاصرة الفكر اإلسالمي  •

 أبحاث في امليدان •

 مراجعات ومدافعات )مجموعة مقاالت(  •

 عالل الفاس ي عاملا ومفكرا  •

 السياس ي اإلسالمي  فقه الثورة مراجعات في الفقه •

 بحوث عديدة ضمن موسوعة )معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية(  •

 التدين  التجديد والتجويد، تجديد الدين وتجويد •

 التجديد األصولي، نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه )تأليف جماعي(  •

 القواعد األساس لعلم مقاصد الشريعة  •

 شرع الحنيف الجمع والتصنيف ملقاصد ال •

 دراسات في األخالق  •

 معجم املصطلحات املقاصدية )تأليف جماعي(  •

 علم أصول الفقه في ضوء مقاصده  •

 ياملختصر األصول •

 االختيارات املغربية في التدين والتمذهب  •

 مقصد السالم في شريعة اإلسالم  •

 قواعد املقاصد  •

ن أعمال الندوات واملؤتمرات، ومقاالت في الصحف  وله بحوث كثيرة منشورة في املجالت العلمية، وضم •

 .واملواقع اإللكترونية

 


