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 ســـيرة ذاتــية      

 محمد غالم  نمحمد. د
 المعاصرة المالية اإلسالميةالمعامالت خبير دولي في 

 

  

 2200073420200: الهاتف

 ghoolam70@gmail.com: البريد اإللكتروني

 

 البيانات الشخصية

 موريتانيا 0742: تاريخ ومحل الميالد 
 موريتاني: نسيةالج 

                   

  المؤهالت العلمية

 دكتوراه في فقه المعامالت من جامعة موالي إسماعيل بمكناس، المغرب. 
  دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القواعد الفقهية من دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسالمية

 .العليا، الرباط، المغرب
  لفقه من المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية، نواكشوط، في أصول ا" اإلجازة"ليصانص

 .موريتانيا
  أخذت فيها عددا من المتون الشرعية ( المحاضر الشنقيطية)دراسة تقليدية في المدارس الشرعية

 .ومتون اللغة العربية المعتمدة في المحاضر الشنقيطية،
  شهادة المراقب والمدقق الشرعي(CSAA )اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية من هيئة المح

 .البحرين ( AAOIFI)اإلسالمية 
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  من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية " المدرب المعتمد في الصيرفة اإلسالمية"شهادة
المملكة العربية / جّدة)التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ( البحرين)  CIBAFIاإلسالمية 

 (السعودية
  معتمد محاسب زكاة "شهادةCZA "  (الكويت)من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية 

  :الخبرات المهنية

  عضو المجلس الشرعي المغاربي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
AAOIFI  (البحرين) 

 اإلسالمية بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية في المالية اإلسالمية مدّرب معتمد 
CIBAFI  (البحرين ) التابع لمنظمة التعاون اإلسالميOIC (المملكة العربية / جدة

 (السعودية
  بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية في المالية اإلسالميةمؤلف ومطور حقائب تدريبية 

 CIB شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمدالحقيبة التدريبية لحّرر م)  CIBAFIاإلسالمية 
  (عامة الحقائب التدريبية الصادرة عن المجلس ومراجع

  بالبحرين،   عضو الهيئة الشرعية لبنك األسرة)عضو هيئات شرعية في البنوك اإلسالمية     
FAMILY BANK BAHRAIN و الهيئة الشرعية للبنك الشعبي ضوع. سابقا

 . (حاليا BPM الموريتاني
  من المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية أستاذ متعاون للمعامالت المالية المعاصرة بكل

 .وجامعة نواكشوط
  ثالث )م 0200/0203م وحتى السنة الجامعية 0200/ 0202خالل السنوات الجامعية من

مرحلة ما بعد الثانوية )عملت عضوا لهيئة التدريس بمعهد البحرين للعلوم الشرعية ( سنوات
 (البحرين)" يا فقهية معاصرةقضا"أستاذا لمادتي أصول الفقه و ( العامة

 موريتانيا/ ر مركز شنقيط للمالية اإلسالمية، بنواكشوطمدي  
  أشرفت على هيكلة مجموعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية لصالح البنك الموريتاني

 BMCIللتجارة الدولية 
  االعتمادات "و " خطابات الضمان"أنجزت بحثا علميا ماليا وفتوى شرعية مهنية حول خدمات

  BMSلصالح بنك المعامالت الصحيحة " المستندية
  الصادرة عن معهد الكويت للدراسات المصرفية التابع " المراقب الشرعي المعتمد"قدمت تدريبا مؤهال لشهادة

 (الكويت)للبنك المركزي الكويتي 
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 تدريب مجموعة من أطر البنك المركزي الموريتاني ت بقمBCM شهادة المصرفي للتأهل ل
اإلسالمية  المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةالصادرة عن  CIB اإلسالمي المعتمد

CIBAFI  (البحرين) 
  شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمدللتأهل لقمت بتدريب مجموعة من أطر البنك المركزي الليبي 

CIB  اإلسالمية  المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةالصادرة عنCIBAFI  
 (البحرين)

  شهادة المصرفي اإلسالمي للتأهل لقمت بتدريب مجموعة من أطر بنك الخرطوم السوداني
  CIBAFIاإلسالمية  المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةالصادرة عن  CIB المعتمد

 (البحرين)
 ى تدريبات وتكوينات لصالح العديد من مديري وأطر البنوك اإلسالمية من البحرين وعمان وموريتانياإضافة إل . 

 والمهاراتالخبرات 

  إعداد وتنفيذ حساب الزكاة من القوائم المالية للمؤسسات، والطرق المعاصرة إلخراجها
 ...وتوزيعها

 امالت المالية المعاصرة عمومافي المالية اإلسالمية، والمع إعداد البحوث والدراسات. 
  في المالية اإلسالميةإعداد الحقائب التدريبية. 
 ( خاصة المعامالت المالية) وقواعده تدريس المواد الشرعية ذات العالقة بالفقه وأصوله 
 الرقابة والتدقيق الشرعي، للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
 تحرير عقود المعامالت المالية اإلسالمية. 
 إعداد استمارات التدقيق الشرعي. 
 هيكلة المنتجات المالية والخدمات المصرفية للبنوك اإلسالمية.  
  تدريس المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

(AAOIFI )  
 شاركت في مؤتمرات )لمؤتمرات المعنية بالتمويل اإلسالمي شاركت في العديد من اAAOIFI 

 (0200وحتى  0222لمدة سبع سنوات متتالية من بالبحرين 
 أعددت العديد من البحوث في مجال الصيرفة اإلسالمية. 
 شاركت في جلسات استماع إلقرار معايير شرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
 ي مجال الصيرفة اإلسالميةكتبت العديد من المقاالت ف. 
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 المتخصصة في االقتصاد  اتترأست وأشرفت على تنظيم العديد من المؤتمرات والورش واللقاء
 (قيط للمالية اإلسالميةنشن كزبوصفي مديرا لمر )موريتانيا ، باإلسالمي

 إعداد وتقديم البرامج العلمية والمالية التلفزيونية واإلذاعية. 
 تحرير والتدقيق اللغويال. 
 قرض الشعر. 

 الدورات واألنشطة العلمية

  دورة برنامج المراقب والمدقق الشرعي منAAOIFI وشرف زمالته . 
 دورات في الكمبيوتر. 
 دورات في البحث العلمي. 
 دورات في اللغة اإلنجليزية. 
 دورة في اإلدارة الفّعالة وطرق التواصل. 

 .واهلل ولي التوفيق                                           
 

 

 

 

 

 


