
 .م 1963نورالدين بن مختار الخادمي ، تونس ي الجنسية ، مولود سنة 

ونة ، تخصص أصول الفقه ومقاصد متحصل على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية من جامعة الزيت

 . الشريعة

 .أستاذ التعليم العالي باملعهد العالي ألصول الدين بتونس

 .مدير مدرسة الدكتوراه بجامعة الزيتونة بتونس

 .رئيس الجمعية التونسية للعلوم الشرعية

 .نائب رئيس رابطة الجمعيات القرآنية بتونس

 .باالتحاد العاملي لعلماء املسلمين مجلس األمناء عضو

 .ضو هيئة أمناء جمعية التعاون والتواصل االجتماعي بتونسع

 .تولى سابقا بجامعة الزيتونة رئاسة قسم الشريعة، ورئاسة وحدة بحث فقهاء تونس

 .عضو اللجنة الوطنية القطاعية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية والدينية بوزارة التعليم العالي بتونس

 . تأهيل الجامعي بجامعة الزيتونةعضو لجنة املاجستير والدكتوراه وال

 . عضو املجلس العلمي باملعهد العالي ألصول الدين بتونس

 .خبير سابق بمجمع الفقه اإلسالمي بجدة في إطار معلمة القواعد الفقهية

 .متعاون مع املجتمع الفقهي بمكة املكرمة باملشاركة في بعض دوراته الفقهية

 .عضو شرفي بمجمع الفقه اإلسالمي بالهند

 . خبير حاليا باملوسوعة العربية باأللكسو

 .باحث متعاون باملوسوعة األصولية الكويتية

 .هورية مصرعضو اللجنة االستشارية لترجمة التراث اإلسالمي بمكتبة اإلسكندرية بجم

عضو الهيئة العلمية االستشارية بمجلة البحوث الفقهية املعاصرة بالرياض التي يشرف عليها فضيلة الشيخ أ 

 .. د . عبد الرحمن النفيسة

 .عضو مؤسس ملركز دراسات مقاصد الشريعة بمؤسسة الفرقان باململكة املتحدة

 .لدكتور خالد الدعيجانعضو بموقع الفقه اإلسالمي االلكتروني الذي يشرف عليه ا

 .عضو سابق باللجنة الدولية لألخالقيات الحيوية التابعة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي

 . أسهم ببحث في موسوعة الفقه الطبي وأخالقيات املهن الصحية بالرياض

 .قدم مشروع موسوعة مقاصد الشريعة لندوة املقاصد بماليزيا



امعية وطلبة الدراسات العليا املقررات التالية : الفقه، أصول الفقه ، يدرس بجامعة الزيتونة طلبة املرحلة الج

مقاصد الشريعة ، القواعد الفقهية ، الفقه املقارن، النظريات الفقهية، فقه النوازل والقضايا املعاصرة ، 

 .قواعد ومقاصد املواريث ، منهج البحث والتكوين البيداغوجي

 .راضية، وهي في القواعد الفقهية واملقاصد الشرعيةله دروس عن بعد في جامعة تونس االفت

له حوالي ثالثين كتابا منشورا. وعدة مقاالت منشورة بعدة دوريات عربية وإسالمية. وعدد من الكتب واملقاالت 

 .املعدة للنشر

 .له دروس صوتية في مقاصد الشريعة بجامعة املعرفة العاملية بالرياض

 .طنية وعامليةشارك وحضر عدة مؤتمرات علمية و 

هـ، ودرس طلبة املاجستير والدكتوراه   1429عمل أستاذا مشاركا بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة خالل العام  

 .علم مقاصد الشريعة

عمل سابقا بكلية املعلمين بمكة املكرمة وبكلية العلوم القانونية واالجتماعية، وبجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .اضاإلسالمية بالري

 .ناقش وأشرف على عدة رسائل الدكتوراه واملاجستير واملذكرات، داخل تونس وخارجها

م عددا كبيرا من األبحاث واملقاالت، وراجع عدة كتب
َّ
 .َحك

 .شارك في وضع مناهج دراسية ثانوية وجامعية

 .قدم عدة برامج إذاعية وتلفزية بتونس واململكة العربية السعودية

 . بالصحافة التونسية والعربية له إسهامات إعالمية

له اهتمام خاص بأصول الفقه، ومقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية، والنوازل، 

واالجتهاد املعاصر، وقراءة النص الديني، والخطاب الديني املعاصر، وبقضايا تيسير العلوم الشرعية ، واإلسهام 

  عجمية املتخصصةفي األعمال العلمية املوسوعية وامل

 .زاول الخطابة واإلمامة بجوامع ومساجد العاصمة التونسية . وهو اآلن خطيب جامع الفتح بالعاصمة

 .فاز بحمد هللا تعالى وتوفيقه بعدة جوائز في العلوم الشرعية واألبحاث الوقفية

 .متزوج وله أربعة أبناء

 ."نسأل هللا التوفيق والتسديد والرضا والقبول. "وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه وأنيب


