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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سيرة ذاتية

رئيس مركز البحوث ودراسات التنمية جامعة القرآن والعلوم  د. أحمد صالح علي بافضل
 اإلسالمية : اليمن

  أواًل: البطاقة الشخصية:

امييل  ، 771071407جوال مع واتس م، 1969 اليمن:حل علي بافضل أمحد صا د.
asayht@hotmail.com جامعة التنمية دراساتستاذ مساعد، رئيس مركز البحوث و ، ، أ :

، خبري تنمية جمتمعية ، ختصص عام علوم إسالمية: وخاص فقه وعلومهلقرآن والعلوم اإلسالمية: اليمنا
 .للسلطة احمللية يف التنمية اورشح مستشار 

 :العلمية المؤهالتثانياً: 

 الشهادات الدراسية: 
  م بعنوان: آليات التنمية يف 2016سنة أوائل حصل على الدكتوراة من جامعة الزيتونة ـ تونس

مرجعًا من مراجع التنمية الشاملة، وومسها رئيس اجلامعة الشريعة اإلسالمية، ووصفت بكوهنا 
 نة.بكوهنا من الرسائل املتميزة يف جامعة الزيتو 

  بتقدير موت كلية اآلداب ختصص فقه وأصولهحصل على درجة املاجستري من جامعة حضر ،
ممتاز مع درجة الشرف األوىل والوصية بطباعة الرسالة وتبادهلا مع اجلامعات، وكانت الرسالة 

 م. 2011هـ  ـ 1432بعنوان أحكام التصنيع يف الفقه اإلسالمي وذلك سنة 
  يف الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون جبامعة األحقاف،  حصل على درجة البكالوريوس

 م وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل وكان األول على دفعته.2000هـ ـ  1421سنة 

 الخبرات:ثالثاً: 

 باحث مشتغل بالبحث من حوايل ثالثني عاما وحقق جوائز عاملية وتزكيات من جهات عدة. 

له عشرون سنة يف التدريس و وسيئون، حضرموت و والقرآن األحقاف جامعات  يف قام بالتدريس 
 اجلامعي.
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معة أربد باألردن، امع عدد من اجلامعات العربية؛ ومنها: اجلامعة األردنية وج تبادل معرفيله   
 .ة املكرمة، وجامعة السلطان قابوسواجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وجامعة أم القرى مبك

 هيئة إدارية مبركز حضرموت للبحوث والدراسات. لسنوات عضوعمل  

 عضو هيئة حترير جملة الدراسات املستدامة بالعراق. 

 رأس بعض املراكز البحثية. 

 اً: اإلنجازات:رابع

 حقق عدداً من اجلوائز احمللية والعاملية واملكافئات: 
 روض الكفائية سبيل التنمية حصل على جائزة الشيخ علي آل ثاين العاملية احملكمة عن حبث الف

 م.2013املستدامة سنة 
 ؛ ببحث موسوم م2009ألفضل البحوث العلمية لسنة  نال جائزة رئيس اجلمهورية اليمينة

 بأحكام عقد الصرف وتقلب أسعار العمالت.
  حقق حبثه الفرض الكفائي يف اإلنرتنت على مكافئة مالية من موقع شبكة األلوكة السعودي يف

 فسات.إحدى املنا
  حقق حبثه إفهام النجيب بالوصية مبثل النصيب مكافئة مالية يف جائزة رئيس اجلمهورية لسنة

 م.2007
بأحباث يف عدد من املؤمترات والندوات احمللية والدولية يف اليمن واجلزائر والسعودية ؛   قدم وشارك 

 واإلمارات كاآليت : 
 م ببحث نظرة املستشرقني للجهاد 2011هـ ـ 1432يف اجلزائر عام  مؤمتر دراسات االستشراق

 .أرنولد توماس أمنوذجاً 
  م 2012هـ ـ 1434مؤمتر األمر باملعروف واملستجدات املعاصرة يف اجلامعة اإلسالمية  عام

 ببحث عنوانه جتديد آلية األمر باملعروف.
 م ببحث  2013هـ ـ  1434رى يف سنة مؤمتر فقه املوازنات واملستجدات املعاصرة جبامعة أم الق

 عنوانه حنو آلية لفقه املوازنات.
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 اإلشكاالت الشرعية يف صناعة األغذية ـ ء جبامعة الشارقة وعنوان البحث "مؤمتر الغذاء والدوا
 م. 2014يف اهلندسة الوراثية أمنوذجا ـ سنة األصل 

  ،ببحث عنوانه: "هدف التنمية بني اإلنسان مؤمتر العلوم االجتماعية والرتبوية جبامعة باندرما برتكيا
 م.2017والعمران املادي والتقنية ـ مقاربة وموازنة ـ"، نوفمرب 

  م ببحثني:2019مؤمتر العلوم اإلنسانية وحتقيق التنمية املستدامة جبامعة حضرموت اليمن سنة 

للتنمية املستدامة" ة منظمات اجملتمع املدين وهو حبث "دور اجلامعات يف هتيئأحدمها مشرتك 
 والثاين " العلوم الشرعية وحتقيق التنمية املستدامة عملية التصنيع أمنوذجاً".

  م، ببحث "آلية حتقيق 2019مؤمتر التنمية املستدامة والسلم اجملتمعي يف الوطن العريب باألردن
 السلم اجملتمعي الالزم للتنمية املستدامة".

  م، ببحث " التطور االقتصادي واالجتماعي 2019باليمن مؤمتر التاريخ واملرخون احلضارمة
 والسياسي حبضرموت يف القرن الثالث عشر اهلجري التاسع عشر امليالدي.

 وتنيف كتبه ورسائله على اخلمسني؛ ومما طبع منها: 
  م.2015أحكام التصنيع يف الفقه اإلسالمي، نشر مؤسسة الرسالة بريوت 

 م وبانتظار الطبعة اإلجنليزية والفرنسية إن 2014، سنة  ستدامةالفروض الكفائية سبيل التنمية امل
 شاء اهلل.

  م.2006األوراق النقدية مشكلة اقتصادية وكيف عاجلها الفقهاء، نشر سنة 

 م2014م عقد الصرف وتقلب أسعار العمالت، طبع سنة أحكا.  

 ومن كتبه أحباثه اليت ستطبع قريبا إن شاء اهلل:  
  باملسؤولية عند أفرد اجملتمعتنمية الشعور 
 شرح على ألفية ابن مالك يف النحو 

  يف أصول الفقهشرح على مراقي السعود. 

 .إضراب العاملني عن العمل يف الفقه اإلسالمي 

 .آليات التنمية يف الشريعة اإلسالمية 

 .النظرية العامة للتنمية الشاملة يف اإلسالم 
 ومن أحباثه العلمية: 
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 ة يف الدولة.ملخص سياسات التنمي 

 .صبغ العمل اخلريي يف بوتقة التنمية 

 .مصادر متويل مؤسسات التعليم األهلي غري الرحبي 

 .هدف التنمية بني اإلنسان والعمران العمران املادي 

 .أداة التنمية بني اإلنسان والدولة ومنظمات اجملتمع املدين ومنشآته 

  املستدامة.م للتنمية الالز آلية حتقيق السلم اجملتمعي 

 اإلسالم والتخصص الفين احليايت ـ احلد الفاصل ـ.تناول الشؤون احلياتية بني  

 .حوار احلضارات بني املمكن الناجع واآللية 

 .مالمح التنمية يف حضرموت يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر اهلجريني 
       .لشاملةيعكف على إعداد منوذج عن التنمية ا 

 وشكرا لكم                  

 

 

 

 


