
  شخصية إسالمية األكثر تأثيًرا في العالم 50وقد اختير من ضمن  أمين عام المؤتمر اإلسالمي األوروبي محمد البشاري

 حياته الشخصية

 .بالمغرب بمدينة وجدة 1967الجنسية فرنسية، من مواليد سنة 

 شهاداته العلمية

 .بفرنسا جامعة باريس - دكتوراه في اإلعالم اآللي

 األوسمة التي حصل عليها

 وسام "الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين للتميز" من الدرجة األولى

  ُبيِة للعلوم والفنون ِمصر   وسام ُجمهوِرية ر   من الدرجة األولى الع 

 المناصب التي شغلها

 محاضر وأستاذ زائر في كثير من الجامعات العالمية 

 للقضايا اإلسالمية والعالقات األوروبية العربية البرلمان األوروبي مستشار لدى 

 بمدينة ليل بفرنسا معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية عميد. 

 المؤتمر اإلسالمي األوروبي أمين عام (IEC/CIE)، بلجيكا. 

 لمسلمي فرنسا ةرئيس الفدرالية العام (FNMF). 

 2006-2003 المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية نائب رئيس (CFCM). 

 المؤسسة الوقفية لألعمال اإلسالمية بفرنسا نائب رئيس FOIF. 

 المتحدة اإلمارات العربية أبوظبي – األمانة العامة لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عضو. 

 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة عضو (OCI)، المملكة العربية السعودية. 

 األردن – مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي عضو. 

 مصر – المجلس األعلى لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم عضو. 

 ،عوديةالمملكة العربية الس ،منظمة التعاون اإلسالمي عضو لجنة تنسيق العمل اإلسالمي المشترك في مجال الدعوة. 

  عضو فريق العمل المكلف بوضع برنامج تنفيذي للقضايا والموضوعات الواردة في برنامج العمل العشري، منظمة

 .التعاون اإلسالمي، المملكة العربية السعودية

 النمسا – المجلس االستشاري لمركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات عضو. 

 النرويج – المجلس األوروبي للقيادات الدينية عضو. 

 مصر – المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية عضو. 

 مصر – المجلس اإلداري لرابطة الجامعات اإلسالمية عضو. 

 المغرب – المجلس األعلى للثقافة اإلسالمية في الغرب اإليسيسكو عضو. 

 مصر – البرلمان العربي للعالقات األوروبية العربية مستشار لدى. 

 إيران – المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية عضو. 

 دة، المملكة العربية السعوديةج -عضو المنتدى العالمي للحوار. 
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 )إصدارات )كتب وبعض األبحاث المحكمة

  2004، دار الفكر 2001شتنبر )سبتمبر(  11اإلسالم واإلعالم الغربي وتحديات ما بعد أحداث. 

  2006دار الفكر  -الواقع والمآل  – 2001سبتمبر  11العالم اإلسالمي وتحديات. 

 وانزالق التطبيقات الميدانية مفهوم التنمية: بؤس األسس المعرفية. 

 التسامح اإلسالمي بين الحقيقة واالفتراء. 

 الفقه اإلسالمي المعاصر ومطلب التجديد الديني. 

 العقل اإلسالمي المعاصر وتحديات المرحلة. 

 اإلسالم والمسلمون في المناهج الدراسية األوروبية. 

  اإلسالميةحقوق اإلنسان بين الكونية والخصوصية: نموذج األقليات. 

 إشكالية وتبعات الحوار العربي األوروبي على واقع الديمقراطية في المنطقة العربية. 

 التناول المفاهيمي لواقع المرأة: بين المنظور اإلسالمي والمنظور المادي. 

 المسلمون والغرب: بين الخوف على الهوية والخوف منها. 

 ين الواقع، المسؤولية والبدائل المطروحةنظرة الغرب لإلسالم ومستقبل اإلسالم في الغرب ب. 

 أدوار المجتمع المدني في المجتمعات العربية: الواقع والمآل. 

 حوار الحضارات عوض صدام الثقافات. 

 األمة اإلسالمية بين تحدي األمن الفكري واألمن الروحي. 

 التعددية الحضارية وواجبات المواطنة. 

 المسلمة جغرافية األزمات والتوتر في المجتمعات. 

 أدوار الحقل الثقافي واإلعالمي في تقوية األمن القومي العربي. 

 األقليات اإلسالمية ومأزق التأهيل اللغوي.. التفاعل مع مناسك الحج نموذًجا. 

 مخاطر اإلرهاب: صوره وآثاره في زيادة التوتر على الصعيد العالمي. 

 ى واالستفادة من آليات الديمقراطية في ضوء الضوابط الشرعيةالشورى والديمقراطية: رؤية معاصرة لتفعيل مبدأ الشور. 

 زيارة القدس بين مشروعية المجيزين وأدلة الممانعين. 

 تقسيم المعمورة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي. 

 المؤسسات التعليمية اإلسالمية بالغرب: رؤية تطويرية. 

  والواقع العمليفقه األقليات المسلمة: بين االجتهاد النظري. 

 مفهوم التكفير وأثره على واقع األقليات المسلمة. 


