الملف الشخصي لعضو الجنة الشرعية

الشيخ محمد إبراهيم الكوهجي
المؤهالت والشهادات المهنية
❖ بكالوريوس في الشريعة والقانون – جامعة األزهر
❖ شهادة المراقب والمراجع الشرعي ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
❖ الدبلوم العالي في الفقه المالي اإلسالمي ،معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

أنواع ارتباطات االلتزام الشرعي
❖ مراجعات هيئة الرقابة الشرعية
❖ التدقيق الشرعي الداخلي و تقييم المخاطر الشرعية
❖ معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

الخبرات المهنية
❖
❖
❖
❖

الصقر للتمويل  -كازاخستان
شركة بي إم دبليو البطحاء للتمويل  -اإلمارات العربية المتحدة
شركة إفكو  -نيوزلندا
شركة إجارة كازاخستان  -كازاخستان

الشيخ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من
جامعة األزهر .وهو محاضر في الفقه الشافعي وتلقى العلم على نخبة من
العلماء المشهورين في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين.

اكتسب خبرته القانونية من موقعه السابق كأخصائي شؤون لجان بوزارة
شؤون مجلسي الشورى والنواب والتي تعد حلقة الوصل بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية بمملكة البحرين ،إذ تمثل دوره في المشاركة في
اجتماعات مناقشة القوانين ومراجعة القرارات وصياغة آخر التعديالت
إضافة إلى متابعة التوصيات.
وعالوة على منصبه الحالي في المراجعة والتدقيق الشرعي يستلزم عمله
التعاون مع أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والرد على استفسارات
العمالء ومراجعة المنتجات الشرعية وقضايا االلتزام الشرعي.
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الدكتور ناجي أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في
كلية اآلداب بجامعة البحرين .متخصص في علوم الشريعة والفقه
اإلسالمي وعلوم السنة النبوية.

الشيخ الدكتور ناجي العربي
المؤهالت والشهادات المهنية
❖ بكالوريوس في الفقه والسياسة الشرعية – جامعة الزيتونة ،تونس
❖ الدراسات العليا في السنة النبوية وعلومها – جامعة محمد الخامس ،الرباط -المغرب
المنشورات
❖
❖
❖
❖

نصيحة األخ المشفق
مسند مؤمل بن إسماعيل المعلل
شرح منظومة القرطبي في الفقه
مجموع فتاوى

الخبرات المهنية
❖ عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك العربي
❖ عضو هيئة الرقابة الشرعية لصندوق بلوم ريت

بعد تخرجه من األزهر في مصر ،حصل على درجة البكالوريوس
(األستاذية) من جامعة الزيتونة بتونس .أكمل دراسته الجامعية العليا حتى
نال درجة الدكتوراه باالمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة محمد الخامس
بالرباط .درس الشريعة على يد نخبة متميزين من علماء مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس والمغرب وعلماء بارزين من
الشام والهند.
للدكتور ناجي العديد من المؤلفات في الفقه اإلسالمي والحديث.
عضوا نش ً
طا في لجنة تطوير المعهد الديني التي شكلتها وزارة التربية
ظل
ً
والتعليم ،ويمثل مملكة البحرين في المحافل الشرعية الدولية ،ولديه العديد
من البحوث والمقاالت العلمية.

