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 سيرة ذاتية

 معلومات خاصة: 

 الحاج االسم: عبد الحي يوسف عبد الرحيم

 الجنسية: سوداني

 الحالة االجتماعية : متزوج وأب

 م1964/ 11/ 25: يالدامل

 الدرجة العلمية: أستاذ مشارك

منتدب من  –جامعة إفريقيا العاملية  –الوظيفة: عميد كلية الدراسات اإلسالمية 

 جامعة الخرطوم

 0123000983ول: هاتف محم

 Aboomer64@gmail.comبريد إلكتروني:  

 املراحل التعليمية:

 1976 -1970مدرسة درب السعادة االبتدائية: 

 1978- 1976مدرسة جوهر الصقلي املتوسطة: 

 1979-1978املدرسة اإلنجيلية املتوسطة: 

 1982-1979الكلية القبطية الثانوية: 

 1987-1982الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة: 
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 املؤهالت العلمية: 

 1987بكالوريوس الشريعة من الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  •

 1995ماجستير الدراسات اإلسالمية، جامعة الخرطوم  •

 1998دكتوراه الدراسات اإلسالمية، جامعة الخرطوم  •

 الوظائف األكاديمية:

 19995 -1993تدريس، كلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم مساعد  •

-1995محاضر، بكليتي الشريعة واللغة العربية بجامعة القرآن الكريم  •

1996 

 1996محاضر بقسم الثقافة اإلسالمية بجامعة الخرطوم  •

 2006 - 1996رئيس قسم الثقافة اإلسالمية بجامعة الخرطوم  •

 2005 -1998ية أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالم •

 2017-2005أستاذ مشارك بقسم الثقافة اإلسالمية  •

 2017 –عميد كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة إفريقيا العاملية  •

 الخبرات األكاديمية واملهنية: 

 التدريس: .أ
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: املقررات التي قمت بتدريسها في جامعة القرآن الكريم والعلوم 
ً
أوال

 اإلسالمية:

طالب البكالريوس كلية  –املقرر الثالث  –ن / التفسير اللغوي للقرآ1

 اللغة العربية

بكلية  –طالب البكالريوس  –املقرر الرابع  –/ تفسير آيات األحكام 2

 الشريعة

كلية  –طالب البكالريوس  –املقرر الرابع  –/ تفسير آيات األحكام 3

 القرآن الكريم

قسم  – كلية الشريعة –املقرر الرابع  –/ تفسير آيات األحكام 4

 الطالبات

: املقررات التي قمت بتدريسها في جامعة الخرطوم:
ً
 ثانيا

البيطرة  –الزراعة  –/ الثقافة اإلسالمية املقرر األول: كليات )العلوم 1

العلوم  –العمارة  –الهندسة  –اإلنتاج الحيواني  –الغابات  –

 التربية )أساس( –الطب  –الرياضية 

العلوم  –البيطرة  –الثاني: كليات )العلوم  / الثقافة اإلسالمية املقرر 2

 التربية )أساس( –الرياضية 

/ الفقه العملي املقرر األول: طالب الدبلوم العالي بقسم الثقافة 3

 اإلسالمية 

: مقررات قمت بتدريسها في كليات ومعاهد القوات املسلحة:
ً
 ثالثا
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 كرري –/ مقرر الثقافة اإلسالمية في معهد املدرعات 1

 جامعة كرري –قرر الثقافة اإلسالمية في كلية التقانة / م2

 / مقرر الثقافة اإلسالمية في كلية الحرب العليا3

 / مقرر الثقافة اإلسالمية في كلية الدفاع الوطني4

 / محاضرات متخصصة في فقه الجهاد في منسقية الدفاع الشعبي 5

: مقررات قمت بتدريسها في كليات الشرطة:
ً
 رابعا

 الثقافة اإلسالمية في أكاديمية الشرطة العليا/ مقرر 1

 / مقرر الثقافة اإلسالمية في كلية علوم الشرطة والقانون 2

: مقررات قمت بتدريسها في معهد البحوث وتدريب الدعاة:
ً
 خامسا

 املقرر األول  –/ الفقه العملي 1

 املقرر األول  –/ العقيدة 2

 املقرر الثاني –/ علوم القرآن 3

 :بالتدري –ب 

م(، املقاصد العامة 2010) العليا دورة األكاديمية العسكرية -1

للشريعة االسالمية،الجهة النظمة: كلية الدفاع املدني، الفئة: 

 ،70 )عميد، عقيد(، وقيادات مدنية، الحضور: قيادات عسكرية

 سبوع.أسة: رامدة الد
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م(، النظام السياس ي في 2011) دورة األكاديمية العسكرية العليا -2

نظمة: كلية الدفاع الوطني، الفئة: قيادات الجهة امل الم،اإلس

مدة  ،70 عقيد(، وقيادات مدنية، الحضور: )عميد، عسكرية

 سبوع.أاسة: ر الد

م(، النظام االقتصادي 2012) العليا دورة األكاديمية العسكرية -3

واالجتماعي في اإلسالم،الجهة النظمة: كلية الدفاع املدني، الفئة: 

،  70)عميد، عقيد(، وقيادات مدنية، الحضور: قيادات عسكرية

 سبوع.أاسة: ر مدة الد

م(، حقوق املوطنة في 2013) العليا دورة األكاديمية العسكرية -4

الدولة اإلسالمية،الجهة النظمة: كلية الدفاع املدني، الفئة: قيادات 

مدة  ،70)عميد، عقيد(، وقيادات مدنية، الحضور: عسكرية

 سبوع.أسة: الدرا

 م(، تيارات الفكر اإلسالمي،2014) العليا األكاديمية العسكريةدورة  -5

)عميد،  نظمة: كلية الدفاع املدني، الفئة: قيادات عسكريةالجهة امل

 سبوع. أسة: ار مدة الد ،70عقيد(، وقيادات مدنية، الحضور: 

 العليا على امتداد سبع سنوات أكاديمية الشرطةبعض الدورات في  -6

 م(2011) جموعة جياد الصناعيةم–دورة قادة املستقبل  -7

في فقه  دورة باملعهد اإليطالي للدراسات اإلسالمية بميالنو . -8

 (2014املعامالت )
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)أربع مدينة برمنجهام ببريطانيا أمانة معاذ الخيرية بالعلمية ب الدورة -9

 عشرة مرة(

والية  –م( 2011دورة القصص الحسان في سنة خير األنام ) -10

لين، الجهة املنظمة منظمة املشكاة، الخرطوم، مجمع خاتم املرس

 الفئة شباب.

والية شمال كردفان  – م(2011) الدورة العلمية النسائية -11

ة ظمة املشكاة الخيرية مدمن :نظمةالجهة امل ،محلية شيكان

 سبوعأاسة ر الد

والية شمال كردفان  – م(2011) الدورة  العلمية زاد الداعية -12

املشكاة، الفئة أئمة ودعاة، منظمة  :ظمةالجهة املن ،محلية شيكان

 سبوع.أمدة الدراسة 

والية البحر  –م( 2011يا تهم الداعية )االدورة العلية قض -13

الفئة أئمة ودعاة، مدة  شكاة،األحمر، الجهة املنظة منظمة امل

 سبوع.أسة الدرا

بوتسودان، الجهة  –م( 2011الدورة العلمية النسائية ) -14

 سبوع.ألبات، مدة الدراسة منظمة املشكاة، الفئة: طا :املنظمة

15-  
ً
بورتسودان، الجهة – م(2011) إلى هللا الدورة العلمية معا

 سبوع.أسة رامنظمة املشكاة، الفئة: طالب، مدة الد :املنظمة
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قاعة   والية الخرطوم، –م( 2012دورة  تفسير قصار السور ) -16

 : طالب جامعات،منظمة املشكاة، الفئة :هة املنظمةالشهداء، الج

 يوما.14مدة الدراسة  طالب، 300 الحضور:

والية الخرطوم،  –م( 2012دورة الشرطة قيادة ومسئولية ) -17

منظمة املشكاة، الفئة:  :كلية الشرطة والقانون، الجهة املنظمة

 سبوعأمدة الدراسة  ،طالب 2000الحضور: طالب كلية الشرطة، 

أكاديمية الشرطة  والية الخرطوم، –م( 2012القائد القدوة ) -18

أكاديمية  مة: منظمة املشكاة، الفئة: منسوبوا، الجهة املنظالعلي

 سبوع.أاسة: ر ، مدة الدضابط100، الحضور الشرطة العليا

الية الخرطوم، مركز و  –م( 2012) دورة معهد تأهيل الدعاة -19

 ، الجهة املنظمة: منظمة املشكاة، الفئة: دعاة،تدريب الدعاة

 سبوع.أ مدة الدارسة: ،400الحضور: 

الجهة  - والية الخرطوم -م(2016-م2003الصيفية )الدورة  -20

اسة ر منظمة املشكاة، الفئة طالب الجامعات، مدة الد :املنظمة

 يوما.14

 جزر املالديف–م( 2017) ئمة والدعاةالدورة العلمية لل  -21

 الكتب واألشرطة والنشراتمن نتاج العلمي اإل  -د

 
ً
 : الكتبأوال

 الدولة في اإلسالم .1

 األسباب والعالج –االستبداد السياس ي  .2
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 كلمات للمرأة .3

 قواعد شرعية في التعامل مع قرار الجنائية الدولية .4

 مظاهر العلمنة في الشارع السوداني .5

 قضايا علمية .6

 منهج الدعوة وأولوياتها املعاصرة .7

 واجب العلماء في قيادةاألمة .8

 شرح األربعين النووية .9

 فتاوى الصيام. .10

 فتاوى الحج. .11

 ذاهب.فتاوى العقائد وامل .12

 اوى األسرة والزواج.فت .13

 فتاوى الحج. .14

 فقه املعامالت. .15

 فقه البيوع. .16

 الطهارة والصالة. .17

 أحكام االضحية. .18

 الزواج العرفي. .19

 كتاب الثقافة اإلسالمية كلية الشرطة والقانون. .20

 كتاب الثقافة االسالمية الكلية الحربية. .21

 كتاب الثقافة االسالمية االكاديمية العسكرية .22

م( كتاب 2004ي وعبد الحي يوسف، )عالء الدين االمين الزاك  .23

قسم الثقافة  - الثقافة اإلسالمية، جامعة الخرطوم، مطلوبات الجامعة

 السعودية. -الرياض –مطابع اضواء املنتدى  –اإلسالمية 
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عالء الدين األمين الزاكي، عبد الحي يوسف، األمين الحاج، عائشة  .24

سالمية لكليات م(، الدراسات اإل 2004الغبشاوي وفاطمة عبد الرحمن )

 مطابع سوريا.–تمع، وزارة التعليم العالي جامل

: ثاني
ً
 األشرطة: ا

 الحي يوسف "نداءات الرحمن" ألبومعبد  -1

 عبد الحي يوسف "تفسير قصار السور" ألبوم -2

 عبد الحي يوسف "تفسير سورة الكهف" ألبوم -3

 عبد الحي يوسف "فقه الطهارة والصالة " ألبوم -4

 لنبوية " ألبوم ) جزئين(عبد الحي يوسف "السيرة ا -5

 االسطونات: .ب

 املوسوعة الصوتية )محاضرات( -1

 املوسوعة الصوتية )خطب( -2

 www.meshkat.netملحوظ: ملزيد من التفاصيل على موقع 

 

 مل:مؤتمرات وورش ع

 –لتدريس الثقافة االسالمية بالجامعات  ورشة عمل موجهات وضوابط -1

 م(.2003) -عة القران الكريمجام

 قاعة الصداقة– مؤتمر العمل اإلسالمي بين االتفاق واالفتراق -2

 م(.2004)

 -الكويت–مؤتمر آفاق العمل االسالمي في ظل املتغيرات الدولية  -3

(2004.)  

 م(.2005مؤتمر املرأة املسلمة والعوملة ) -4

http://www.meshkat.net/
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 طومالخر  - ، مقدمات في فقه الحسبةمؤتمر الحسبة مسئولية الجميع -5

 م(.2005)

–قرأ الفقهي، الفرق بين اإلرهاب املمنوع واملقاوقة املشروعة املتقى  -6

  م(.2005)شرم الشيخ   -مصر

 م(.2006)-بورتسودان –مؤتمر الحسبة مسئولية الجميع  -7

 م(.2006)قاعة الصداقة  - مؤتمر دور العلماء في نهضة األمة  -8

 الدعوة إلى هللا ، منهج االنبياء فيملتقي زوارة اإلرشاد واألوقاف -9

 م(.2006)

، مواجهة الرسالة الخاتمة بالرساالت مؤتمر تعظيم حرمات اإلسالم -10

 م(.2006) - الكويت– املنسوخة

بحاث القرآن والسنة، جامعة أمركز –مكانة املرأة في اإلسالم  -11

 م(.2006القران الكريم )

 م(.2007مؤتمر رابطة الصحافة اإلسالمية الثاني ) -12

قاعة  -املنتدى اإلسالمي -ين صلى هللا عليه وسلممؤتمر رحمة للعامل -13

  م(.2007) الصداقة

قاعة الصداقة  - يجي رؤية شرعية تمؤتمر التخطيط االسترا -14

 م(.2007)

-الخرطوم -مؤتمر مقام النبوة بين تعظيم املحبين وإساءة املبغضين -15

 م(2007)

 (.م2009) فريقية الهادفة األول ذاعات اإل اإل ملتقى  -16

عجاز النبوي في رعاية ، معالم اإلحاث القرآن والسنةندوة مركز أب -17

 (.2009) األيتام

 م(.2009) - ينر البح –مؤتمر إشكالية املرأة املعاصرة  -18
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 -تركيا -، دور العلماء في النوازل املعاصرة مؤتمر غزة النصر -19

  م(.2009)

 - البحرين –، تجارب عملية في القيادة العلمية مؤتمر مجلة البيان  -20

  م(.2009)

، الزواج املستحدث في ضوء املؤتمر الثاني ملجمع الفقه اإلسالمي -21

 م(.2010) - الخرطوم – املقاصد الشرعية

، سبل حماية األمة من الفساد ندوة املجلس الوطني بالسودان -22

 .م(2010) األخالقي

قاعة  - اسس بناء وحدة األمة، سعة الفقه في وحدة األمةمنتدى  -23

 م(.2010) -الصداقة

، آليات التنسيق وحل الخالفات لفيون وآفاق املستقبلمؤتمر الس -24

 (.م2011) - تركيا – بين التيارات اإلسالمية 

، حكم إنشاء األحزاب السياسية في مؤتمر رابطة علماء املسلمين -25

 م(.2012) - الدوحة –  الدولة اإلسالمية

 م(.2013ملتقى اإلذاعات اإلفريقية الهادفة الثاني ) -26

 م(.2014ملتقى إفريقيا ) -27

جامعة  –خصائصهم وحقوقهم  آل البيت النبوي الشريف مؤتمر -28

 م(.2015) إفريقيا العاملية

مؤتمر الرابطة العاملية للمنظمات النسائية اإلسالمية باستانبول  -29

 .)أربع مرات(

 . - البحرين –ات النسائية اإلسالمية مؤتمر الرابطة العاملية للمنظم -30

 2013 -الكويت-مؤتمر النصرة الثاني  -31

 .)ثالث مرات( - مكة–مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي  -32
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 .)ثالث مرات( - النرويج–ر دور اإلسالم في سعادة اإلنسان مؤتم -33

 .)مرتين( -إيطاليا–مؤتمر الجالية اإلسالمية  -34

 .-البحرين– مؤتمر رابطة علماء املسلمين  -35

 -السويد–مؤتمر الجالية اإلسالمية  -36

 -املغرب– بويةعن السيرة الن مؤتمر جامعة القرويين -37

 )تدبر( في قطرالعاملية لتدبر القرآن الكريم هيئة المؤتمر  -38

 )خمس مرات( -أيرلندا–مؤتمر الجالية اإلسالمية  -39

 )ثالث مرات( -كواملبور – ملتقى كواملبور الفكري  -40

 )مرة واحدة( -استانبول –امللتقى الشبابي  -41

 م(2017) -الدوحة–متلق ي الرابطة العاملية للمنظمات النسائية  -42

 

 الخبرات اإلدارية:

 عضوية لجان ومجالس

 .نائب رئيس هيئة علماء السودان -1

 بالسودان عضو مجمع الفقه اإلسالمي -2

 رئيس دائرة الفتوى بمجمع الفقه اإلسالمي بالخرطوم  -3

 .عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية -4

 .عضو مجلس أمناء جامعة إفريقيا العاملية -5

 .ستشاري ملنظمة املشكاة الدعويةرئيس املجلس اال  -6

رئيس مجلس إدارة باقة قنوات  –رئيس مجلس إدارة قناة طيبة الفضائية  -7

 .إفريقيا

التابعة للمنتدى  عضو الهيئة االستشارية للتقرير االستراتيجي ملجلة البيان -8

 .اإلسالمي بلندن
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 عضو الهيئة االستشارية لقناة دليل الفضائية -9

 .نظمة النصرة العامليةعضو املكتب التنفيذي مل -10

عضو مجلس إدارة الهيئة العاملية للعلماء املسلمين التابعة لرابطة  -11

 .العالم اإلسالمي بمكة املكرمة

 .عضو االتحاد العاملي لعلماء املسلمين -12

 .عضو ملتقى كواملبور  -13

 خدمة املجتمع

 خدمة عامة .أ

 إمامة وخطابة: -1

 بحري –إمام وخطيب املسجد الكبير  •

 جبرة–خاتم املرسلين إمام وخطيب مجمع  •

 الدروس العلمية: -2

 مجمع خاتم املرسلين بجبره-درس يومي التفسير الواضح  •

 مجمع خاتم املرسلين بجبره–شرح بلوغ املرام درس يومي  •

  مسجد بانت امدرمان –درس اسبوعي تفسير  •

  درس اسبوعي في السيرة مسجد أبو بكر الصديق بحري  •

 

 برامج إذاعية وتلفزيونية:

د من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية في اإلذاعة السودانية تقديم عد -1

 القومية والتلفزيون القومي

 إذاعة الفرقان -2

 قناة الشروق -3
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 إذاعة طيبة -4

 قناة طيبة  -5

 تلفزيون أبي ظبي -6

 قناة دليل -7

 ملجد العامة وقناة املجد العلميةقناة ا -8

 إذاعة الكويت -9

 قطر - إذاعة القرآن الكريم  -10

 ظبي بوأ -إذاعة القرآن الكريم  -11

 جزيرةال يةوال تلفزيون  -12

 تلفزيون والية البحر االحمر -13

 تلفزيون والية سنار -14

 املحاضرات املتخصصة .ب

 تقديم عدد من املحاضرات بمدينة ماينز بأملانيا -1

في املركز اإلسالمي بمدريد وغيرها  تقديم عدد من املحاضرات بإسبانيا -2

 .من املدن

وافل الدعوية .ت   الق

 القوافل الدعوية  

 لة حول واليات السودان المختلفة فاق  100 اكثر من  شارك في 

 الجهة المنظمة: منظمة المشكاة

 الوالية  العدد  السنة 

  سنار  -والية سنار بورتسودان  -والية البحر األحمر 2 2002

  نياال  -والية جنوب دارفور بورتسودان  -والية البحر األحمر 2 2003
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 دنقال –الوالية الشمالية  كسال  -سالوالية ك  نياال  -والية جنوب دارفور 3 2004

2005 4 
 دنقال –الوالية الشمالية  كسال  -والية كسال نياال  -والية جنوب دارفور

   الفاشر  -والية شمال دارفور

2006 11 

 مروي   -الوالية الشمالية كسال  -والية كسال نياال  -والية جنوب دارفور

 الدمازين  -والية النيل األزرق الحصاحيصا -والية الجزيرة القضارف  -والية القضارف

 الدامر -والية نهر النيل مدني  -والية الجزيرة بورتسودان  -والية البحر األحمر

  سواكن  -والية البحر األحمر عطبرة   -والية نهرالنيل

2007 12 

 دنقال –الوالية الشمالية  كسال  -والية كسال بورتسودان  -والية البحر األحمر

 مروي   -الوالية الشمالية الدمر -والية نهر النيل القضارف  -ة القضارفوالي

 مدني  -والية الجزيرة الدمازين  -والية النيل األزرق األبيض  -والية شمال كردفان

 محلية المتمة -والية نهر النيل شندي  -والية نهرالنيل الحصاحيصا -والية الجزيرة

2008 19 

 (2نياال)  -والية جنوب دارفور بورتسودان  -والية البحر األحمر دنقال –الوالية الشمالية 

 سنار  -والية سنار بربر  -والية نهر النيل مروي   -الوالية الشمالية

 الدمازين  -والية النيل األزرق األبيض  -والية شمال كردفان كادوقلي -والية جنوب كردفان 

 عطبرة   -ية نهرالنيلوال  كسال  -والية كسال الدلنج  -والية جنوب كردفان 

 الحصاحيصا -والية الجزيرة ربك  -والية النيل األبيض  كوستي  -والية النيل األبيض 

 مدني  -والية الجزيرة القضارف  -والية القضارف كنانة  -والية النيل األبيض 

2009 14 

 المتمة  -والية نهر النيل سنجة  -والية سنار مروي   -الوالية الشمالية

 شندي  -والية نهر النيل القضارف  -والية القضارف بورتسودان  -ر األحمروالية البح

 نياال  -والية جنوب دارفور النهود  -والية شمال كرفان محلية شرق الجزيرة 

 كوستي  -والية النيل األبيض  بورتسودان  -والية البحر األحمر الحصاحيصا -والية الجزيرة

  الدامر -النيلوالية نهر  القضارف  -والية القضارف

 دنقال –الوالية الشمالية  بورتسودان  -والية البحر األحمر القضارف  -والية القضارف 12 2010
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 وافل الدعوية في القالمشاركات  مخلص 

 م( 2016 –م 2002الفترة)

 كوستي  -والية النيل األبيض  كسال  -والية كسال مدني  -والية الجزيرة

 كادوقلي -والية جنوب كردفان  الدمازين  -والية النيل األزرق األبيض  -والية شمال كردفان

 مروي  –الوالية الشمالية  الفاشر  -والية شمال كردفان الدلنج  -والية جنوب كردفان 

2011 12 

 كسال  -والية كسال بورتسودان  -والية البحر األحمر األبيض  -والية شمال كردفان

 سنار  -والية سنار الدمازين  -والية النيل األزرق خشم القربة  -والية والية كسال

 الدمازين  -والية النيل األزرق القضارف  -والية القضارف نار شرق س -والية سنار

 القوز  -والية جنوب كردفان  الدلنج  -والية جنوب كردفان  كادوقلي -والية جنوب كردفان 

 المتمة  -والية نهر النيل شندي  -والية نهر النيل بورتسودان  -والية البحر األحمر 3 2012

2013 12 

 كوستي  -والية النيل األبيض  طوكر  -والية البحر األحمر دان بورتسو -والية البحر األحمر

 الجنينة  -والية غرب دارفور مدني  -والية الجزيرة ربك  -والية النيل األبيض 

 الدبة  -الوالية الشمالية مروي   -الوالية الشمالية كوستي  -والية النيل األبيض 

 كسال  -والية كسال الرصيرص  -والية النيل األزرق الدمازين  -والية النيل األزرق

2014 7 

 بورتسودان  -والية البحر األحمر سنار  -والية سنار الدمازين  -والية النيل األزرق

 ود النعيم  -والية الجزيرة نياال  -والية جنوب دارفور سنكات -والية البحر األحمر

   ام القرى  -والية الجزيرة

2015 8 

 بورتسودان  -والية البحر األحمر كسال  -كسالوالية  الجنينة  -والية غرب دارفور

 الباوقة  -والية نهر النيل بربر  -والية نهر النيل عطبرة   -والية نهر النيل

  القولد  -الوالية الشمالية دنقال  -الوالية الشمالية

  سواكن  -والية البحر األحمر بورتسودان  -والية البحر األحمر 2 2016

  عدد املشاركات الوالية  
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 ومقررات:مناهج 

 ثقافة اإلسالمية لجامعة الخرطوماملشاركة في وضع منهج ال -1

 لرباط الوطني جامعة اثقافة اإلسالمية املشاركة في وضع منهج ال -2

 جامعة كرريثقافة اإلسالمية املشاركة في وضع منهج ال -3

املشاركة في اللجنة العلمية املشكلة في مجمع الفقه اإلسالمي واملكلفة  -4

 بوضع منهج الثقافة اإلسالمية للجامعات السودانية

تونس  –ليبيا  –رواندا  –كينيا  –تنزانيا  –: )أثيوبيا الزيارات الخارجية الدعوية

السعودية  –البحرين  –الكويت  –سوريا  –األردن  –اليمن  –مصر  –املغرب  –

  18 والية البحر االحمر  .1

  10 والية كسال  .2

  11 والية الجزيرة  .3

  11 والية سنار  .4

  7 والية القضارف  .5

  12 والية نهر النيل  .6

  14 الوالية الشمالية  .7

  9 والية النيل األزرق  .8

  8 والية النيل األبيض  .9

  8 ةجنوب دارفور والي  .10

  1 والية شمال دارفور   .11

  2 والية غرب دارفور   .12

  5 والية شمال كردفان  .13

  7 والية جنوب كردفان  .14

  123 اإلجمالي 
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 –إيطاليا  –السويد  –النرويج  –سويسرا  –أملانيا  –أيرلندا  –بريطانيا  –قطر  –

 وغيرها( -موريتانيا  –تركيا  –ماليزيا 

 األوراق العلمية:

ر )آفاق العمل ورقة مقدمة ملؤتم –ثوابت األمة في ظل املتغيرات الدولية  .1

 2004فبراير  –اإلسالمي في ظل املتغيرات الدولية( الكويت 

ورقة مقدمة  –خصائص النبي صلى هللا عليه وسلم الدنيوية واألخروية  .2

 2007نوفمبر  –ملؤتمر )رحمة للعاملين( الخرطوم 

ورقة مقدمة للمؤتمر  – الزواج املستحدث في ضوء املقاصد الشرعية .3

 2010مايو  -الخرطوم  –اإلسالمي الثاني ملجمع الفقه 

ورقة مقدمة مللتقى )اقرأ  – الفروق بين اإلرهاب املمنوع واملقاومة املشروعة .4

 2005أغسطس  –جمهورية مصر العربية  –الفقهي( شرم الشيخ 

ورقة ملؤتمر   –آليات التنسيق وحل الخالفات بين التيارات اإلسالمية  .5

 2011أكتوبر  –تركيا  –)السلفيون وآفاق املستقبل( استانبول 

 –ورقة مقدمة ملؤتمر مجلة البيان  –تجارب عملية في القيادة العلمية  .6

 2009نوفمبر  –البحرين 

ورقة مقدمة ملؤتمر  –حكم إنشاء األحزاب السياسية في الدولة اإلسالمية  .7

 2012مايو  –الدوحة  –رابطة علماء املسلمين 

مقدمة ملؤتمر )غزة النصر(  ورقة –دور العلماء في النوازل املعاصرة  .8

 2009فبراير  –استانبول 

ورقة مقدمة ملؤتمر )مقام النبوة بين  –دور علماء األمة وفقه املواجهة  .9

 2007-تعظيم املحبين وإساءة املبغضين( الخرطوم 
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ورقة مقدمة بين يدي ندوة  –سبل حماية األمة من الفساد األخالقي  .10

 2010طس أغس –نظمها املجلس الوطني بالسودان 

ورقة مقدمة ملنتدى )أسس بناء  –سعة الفقه وأثره في وحدة األمة  .11

 2010يونيو  –الخرطوم  –وحدة األمة( قاعة الصداقة 

ورقة مقدمة لندوة مركز  –معالم اإلعجاز النبوي في رعاية األيتام  .12

 –جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  –أبحاث القرآن والسنة 

 2009مايو  –الخرطوم 

ورقة مقدمة ملؤتمر )الحسبة مسئولية  –مقدمات في فقه الحسبة  .13

 1426ذو القعدة  –قاعة الشهيد  –الجميع( 

جامعة  –مركز أبحاث القرآن والسنة  –مكانة املرأة في اإلسالم  .14

 1427ربيع األول  –الخرطوم  –القرآن الكريم 

ارة اإلرشاد ورقة مقدمة مللتقى وز  –منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا  .15

 2006يوليو  –واألوقاف 

ورقة مقدمة  –مواجهة الرسالة الخاتمة بالرساالت املنسوخة  .16

 2006ديسمبر  –ملؤتمر تعظيم حرمات اإلسالم بالكويت 

ورقة  –موجهات وضوابط لتدريس الثقافة اإلسالمية بالجامعات  .17

 2003يناير  –مقدمة لورشة العمل املنعقدة بجامعة القرآن الكريم 

اجب املؤسسات الرسمية والشرعية ملواجهة مطالب مؤتمرات و  .18

ورقة مقدمة ملؤتمر )إشكالية املرأة املعاصرة(  –اتفاقيات املرأة الدولية 

 2009 –البحرين 

ورقة مقدمة لندوة )أبو الوليد  -منهج البحث في الفقه املالكي  .19

 2014جامعة أم درمان اإلسالمية  -الباجي وأثره في الفقه املالكي( 
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 –األسس الشرعية في التعامل مع املال العام )ضوابط ومحاذير(  .20

 السودان –ورقة مقدمة لوزارة التنمية البشرية 

ورقة مقدمة لندوة  –األطفال مجهولو الهوية )أحوال وأحكام(  .21

 2005معهد األبحاث الجنائية 

ورقة مقدمة لندوة األمم املتحدة  –التنوع الثقافي وحقوق اإلنسان  .22

 2008 –الشارقة  قاعة –

ورقة مقدمة لندوة بنك  –الجهة املسئولة عن تعيين الضرورة  .23

 2012يناير  –السودان 

ورقة مقدمة ملركز أبحاث القرآن  –العالج بالقرآن رؤية شرعية  .24

 2005ديسمبر  –جامعة القرآن الكريم  –والسنة 

آليات التنسيق وحل الخالفات بين التيارات اإلسالمية عامة  .25

ورقة مقدمة ملؤتمر )السلفيون وآفاق   –ت السلفية خاصة والتيارا

 2011 -أكتوبر  –تركيا  –املستقبل( استانبول 

ورقة مقدمة ملؤتمر  –أهمية العدالة االجتماعية في قطاع الصحة  .26

 2016الكويت  –املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

ورقة مقدمة لندوة شبكة  –مستقبل التيارات السلفية العلمية  .27

 2014قطر  –لجزيرة ا

بحث مقدم  –االستحالة واالستهالك وأثرهما في تطهير النجاسات  .28

 2015جدة  –ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
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