مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية

أولا :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
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ثـانـيـا :املؤهالت الـعـلـمـيـة والشهادات Secondly: Academic Qualifications and Certifications
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ســنة التخـرج
Date of
Graduation

البكالوريوس
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املاجسـ ــتيـر

1390هــ1970/م
1979م

اســم اجلهة
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السودان
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جامعة األزهر الشريف ابلقاهرة

مصر

Al-Azhar University in Cairo

Egypt
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1984م

جامعة األزهر الشريف ابلقاهرة

مصر

Al-Azhar University in Cairo

Egypt

Doctorate

أستاذ مشارك

1994م

جامعة أم درمان اإلسالمية

السودان

التفسري وعلوم القرآن
Exegesis and
Sciences of the
Qur’an

التفسري وعلوم القرآن
Exegesis and
Sciences of the
Qur’an

التفسري وعلوم القرآن
Exegesis and
Sciences of the
Qur’an

التفسري وعلوم القرآن
1
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Exegesis and
Sciences of the
Qur’an

Sudan

Ummu Darrman Islamic
University

Associate
Professor

أستاذ
Professor

 اخلربات العملية واإلدارية:ثـالـثـ ا
Duration

املدة الزمنية

Employer

جهة العمل

Occupation الوظيفة

)عشرة أعوام (السودان

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

Ten years (Sudan)

Ministry of Religious Affairs and
Endowments

مخسة أعوام

كلية القرآن الكرمي

حماضر يف اجلامعة اإلسالمية

Five years

Faculty of Qur’an

Lecturer at the Islamic University

مثانية أعوام

كلية القرآن الكرمي

أستاذ مساعد

Eight years

Faculty of Qur’an

Assistant Professor

أربعة أعوام

جامعة أم درمان اإلسالمية

أستاذ مشارك

Four years

Ummu Darrman Islamic University

Co-professor

تسعة أعوام

 اململكة العربية-كلية املعلمني –جدة
السعودية
Teachers College - Jeddah

أستاذ مشارك

Nine years

Religious Guide

موجه ديين

Co-professor

- Saudi Arabia
ستة أعوام

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية

Six years

Head of Islamic Studies
Department

Fourthly: Researches and Publications  البحوث واملؤلفات:رابعا

منهج القرآن الكرمي يف تسلية النيب
صلى هللا عليه وسلم يف النصف
األخري من القرآن الكرمي
2

3

غزوة أحد منحة يف حمنة كما تصورها
سورة آل عمران
The battle of Uhud a grant

2

عرض وتفسري سورة املرسالت
Presentation and interpretation
of Al - Mursalat

1
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The approach of the
Quran in comforting the
Prophet peace be upon
him in the last half of the
Holy Quran

in distress as envisaged by
Surat Al-Imran

6

5

4

9

8

7

12

11

10

Fifth: Programs and Professional Seminars  الربامج والدورات املهنية:خامسا

3

2

حماضرات وبرامج إذاعية وتلفزيونية
لعشرات السنني

1

Lectures, radio and television
programs for decades

Sixth: Membership of Societies and Organizations  عضوية اجلهات واملؤسسات:سادسا
3 مشارك يف مؤمتر مركز التفسري املنعقد
يف الرايض
Participated in the seminar of
interpretation center held in
Riyadh

2

مشارك يف إعداد (تفسري املدينة املنورة) مع
خنبة من العلماء

1

Participated in the preparation
(interpretation of Madinah) with a
selected scholar

4
.

: إضافية

معلومات

. أتسيس املركز العلمي الثاين لتعليم الكتاب والسنة (جدة) اململكة العربية السعودية-1
1- Establishing the Second Scientific Center for the Teaching
of the Quran and Sunnah (Jeddah), Saudi Arabia.
 والعمل. (اخلرطوم) للجنسني،أتسيس مركز ابن عثيمني (رمحه هللا) للدراسات اإلسالمية يف السودان
. وهلل احلمد،فيها مستمر حىت اآلن

3

-2
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2 - Establishment of Ibn Uthaymeen's (may Allah have mercy
on him) center for Islamic studies in Sudan, (Khartoum) for
both sexes. And working continues there still.

4

.حماضرا يف معهد اإلمام الشاطيب جبدة
3 - Lecturer at Imam Shatibi's Institute in Jeddah.

-3

.حماضرا يف املركز العلمي األول
4- Lecturer at the first academic center.

-4

