الدكتور أمين فاتح
مستشار شرعي ومدرب معتمد
-

حاصل على شهادة البكالوريوس في أصول الدين والماجستير في الحديث الشريف من
الجامعة األردنية ،وشهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية من جامعة برمنجهام في
بريطانيا.

-

شغل منصب إمام وخطيب في وزارة األوقاف الكويتية ،وعمل موجهاً في اإلدارة الشرعية
في بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت .ومحاضراً في جامعة البنات في األردن ،ومديراً
للشئون الدينية في مركز ميلواكي اإلسالمي في مدينة ميلواكي بوالية ويسكنسن في
أمريكا ،ومحاضراً غير متفرغ في جامعات في أمريكا.

-

عضو مؤسس في رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية ،ورئيس اللجنة اإلعالمية فيها
سابقاً.

-

عضو المجلس الفقهي بأمريكا سابقاً.

-

شارك في إلقاء العديد من الدورات والمحاضرات في العلوم الشرعية باللغتين العربية
واإلنجليزية.

-

يعمل مستشاراً شرعياً لعدد من المؤسسات الدينية والعلمية والمراكز اإلسالمية في
أمريكا الشمالية.

-

يعمل عضوا في اللجنة الشرعية الفرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
(األيوفي) في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 2011م ،وساهم في مراجعة وتطوير
العديد من المعايير الشرعية.

-

عضو في عدد من الهيئات الشرعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

-

محكم شرعي مسجل لدى المركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم في دبي ،وترأس
عددا من جلسات التحكيم فيه.

-

يعمل حالياً مديراً عاماً لشركة منهاج لالستشارات المتخصصة في االستشارات المالية
والتدريب على المنتجات المالية ومقرها دبي – اإلمارات العربية المتحدة.

Dr. Amin Fateh
A Shari'ah Advisor & A Certified Trainer

-

Holder of a bachelor’s and Master’s in honorable Hadith from the University of
Jordan, and a PhD in Islamic studies from the University of Birmingham in Britain.

-

A former Imam for the Ministry of Awqaf & Islamic Affairs in Kuwait, a former
instructor in the Shari'ah Administration at Kuwait Finance House (KFH) in Kuwait, a
former lecturer at the University of Women in Jordan, Director of Religious Affairs at
the Islamic Center of Milwaukee and a lecturer at Universities in the USA (previously).

-

A Founding member of the Shari'ah Scholars Association of North America (SSANA),
and a former Chairman of its informational committee.

-

A former member of Fiqh Council in USA.

-

Dr. Fateh gave several lectures and courses on Islamic studies in Arabic and English.

-

He serves as a Shari’ah consultant for a number of religious and academic
institutions and Islamic centers in North America.

-

He is a member of AAOIFI Shari’ah Committee in UAE where he was involved in
reviewing and developing many Shari’ah Standard.

-

A member of numeral Shari’ah boards in UAE & abroad.

-

An Arbitrator & an Expert of IICRA list where he chaired many arbitral committees.

-

Currently working as General Manager of Minhaj Advisory in Dubai – UAE, a
company which is specialized in Financial consultation and Islamic Banking training.

