سرية ذاتية
األستاذ الدكتور مسعود إدريس ،مقدوني األصل وتلقى شهادات الدراسات العليا والدكتوراه من املعهد الدولي للفكر
اإلسالمي و اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا و يعمل حاليا كأستاذ ملساقات التاريخ املقارن للحضارات واحلضارة
اإلسالمية باإلضافة إىل كونه رئيس قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف كلية اآلداب والفنون اإلنسانية والعلوم
االجتماعية يف جامعة الشارقة .درس األستاذ إدريس يف العديد من مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة سراييفو
الدولية (البوسنة واهلرسك) واملعهد الدولي للفكر اإلسالمي و اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا .كان رئيس قسم
العلوم السياسية والعالقات الدولية و املدير املؤسس ملركز التعليم واحلوار بني الثقافات يف جامعة حسن كاليوجنو
(املعروفة سابقا باسم جامعة غازي كنت يف تركيا) ،وإىل جانب إسهاماته يف املؤسسات التعليمية ،كان رئيس حترير
جمموعة إم بي اتش  MPHللنشر يف كواالملبور  ،كما وقد كان أستاذاً زائراً منتظماً يف املدرسة الصيفية الدولية
جلامعة بريشتينا (كوسوفا) ،حيث كان يعطي مساقاً خاصاً حول "الدبلوماسية العامة يف البلقان" ،وجامعة الدراسات
الدولية يف شنغهاي (الصني) وجامعة بروناي دار السالم يف بروناي ،وهو نائب رئيس مؤسسة ديتوريا  ،وهي منظمة
خريية مقرها يف مقدونيا تهتم يف جمال الدراسات حول العلم والثقافة ،و قد نشر وحرر وترجم العديد من الكتب
واملقاالت األكادميية املتعلقة بالتاريخ البلقاني والعثماني واإلسالمي ،واحلضارة اإلسالمية  ،وتاريخ الرتبية اإلسالمية

(و خباصة شهادة اإلجازة ،الدبلوم) ،ومن بني مؤلفاته كتاب The Ijazah of 'Abdullah Fahim:
 A Unique Document from Islamic Educationونشرت أعماله باللغة اإلجنليزية،
العربية ،الرتكية ،األلبانية ،الفارسية ،الفرنسية ،واملاليزية .وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان The Middle Eastern
 Jewellery Reflection of Islam on the Forms and Symbolsالذي شارك يف تأليفه مريي يوغرينوفسكا يف
عام  2018وكتابه  Late Ottoman Educational System in the Balkans in the Light of the Ijazahsيف

عام 2017م .كما أنه حمرر مشارك مع عثمان بكار يف كتاب بعنوان Islam in Southeast Europe:
 Past Reflections and Future Prospectsالذي نشرته مطبعة جامعة بروني دار السالم
( ،)2014وشارك يف تأليف كتاب مع حممد علي  ،وهو كتاب حيتوي على توضيحات و صور فوتوغرافية للقادة
املسلمني ملا بعد العصر العثماني  ،والذي سيصدر عما قريب .كما أنه يؤلف حاليا كتابًا عن مفهوم ومؤسسة

"املخابرات" يف اإلسالم من املنظور اللغوي والقانوني وعنوانه املقرتح هو Islamic Istikhbarat in
( Context: Language and Legal Analysisالذي سينشر يف عام .)2020

