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 هرمي إبتداًءا من أعلى مؤهل أكاديميبتواريخها حسب التسلسل ال  :األكاديمية  تالمؤهال

ن كليالالة القالالانون بجامعالالة: عثمالالا  (،م2002-1998دكتوراة في القانون الجنائي اإلسالالالمي المقالالارن   .1
االسالالالتراتيجية األمنيالالالة لحمايالالالة الدولالالالة فالالالي الشالالالريعة نيجيريالالالا. بحالالالا بعنالالالوان:  –بالالالن فوديالالالو سالالالوكوتو 

 (... بالعربيةوالقانون بحا مقارن بأحكام القوانين الجنائية واألمنية السودانية.

ريعة والقالالالالانون م(، كليالالالالة الشالالالال 1997-1992ماجسالالالالتير فالالالالي القالالالالانون الجنالالالالائي اإلسالالالالالمي المقالالالالارن   .2
اسالالالالالاس المسالالالالالابلة والعقالالالالالاب فالالالالالي جالالالالالرائم الحالالالالالدود نيجيريالالالالالا، بحالالالالالا بعنالالالالالوان:  –بجامعالالالالالة بالالالالالايروكنو 

 ....م،  بالعربية(1991والقصاص وفًقا ألحكام القانون الجنائي السوداني لسنة  

 لالالورن م(، جامعالالة ا2010-2005شالالرية(،  ماجستير فالالي اإلدارة العامالالة  تخصالالة ادارة المالالوارد الب  .3
اإلداريالالة  : الواجبالالاتوإدارة األعمالالال، بحالالا تكميلالالي بعنالالوان  بكلية الدراسات االجتماعيالالة  نيجيريا،  –

  باإلنجليزية(.  والمالية المنوطة بمدير ادارة الموارد البشرية في حبيب بنك دولة نيجيريا نموذًجا

ن بكالالالوريوس فالالي الشالالريعة والقالالانون  بتقالالدير جيالالد جالالًدا( فالالي جامعالالة أم درمالالان اإلسالالالمية، السالالودا .4
 م(.1982-1986 

السالالالالودان  –الحصالالالالول علالالالالى الشالالالالهادة الثانويالالالالة األدليالالالالة مالالالالن معهالالالالد أم درمالالالالان العلمالالالالي، أم درمالالالالان  .5
 م(.1979-1982 

-1974الشهادة الثانوية المتوسطة: من معهد القرآن الكريم الثانوي العام بمدينة نياال، السودان   .6
 م(.1979

 م(.1973-1972مدرسة برام الثانوية العامة  السودان(:   .7

 م(.1972-1971مدرسة برام الغربية اإلبتدائية  السودان(:   .8

 م(.1971-1968مدرسة الفردوس االبتدائية  السودان(   .9

 المهنية:  المؤهالت  ثالًثا:
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 م(.1988لالشتغال بالمحاماة عام   مهنة القانون   امتحان تنظيم  اجتياز .1

لشالالالالرعية، والمدنيالالالالة، والجنائيالالالالة، :  االتالالالالرلية لالشالالالالتغال والترافالالالالل لالالالالدل كافالالالالة المحالالالالاكم السالالالالودانية .2
 وحتى اآلن(. 1988واإلدارية، والعسكرية، واالستئنافية، والعليا، والمدن واألرياف( منذ عام  

 تخصصية:  دورات  رابًعا

-ا، نيجيريالالالا  ينالالالايرر معهالالالد الفرقالالالان الالالالورن، واليالالالة كالالالوادورة تدريبيالالالة فالالالي الحاسالالالوب  الكمبيالالالوتر(  .1
 م(.2018مارس  

نيجيريالالا، والمنظمالالة مالالن قبالالل النالالدوة العالميالالالة  –ة فالالي جامعالالة بالالايروكنو الالالدورة الشالالرعية المقامالال  .2
 دال(.20/9/1416-15للشباب اإلسالمي في  

فالالي جامعالالة ة رفي اإلسالالالمي فالالي أفري يالالا، المقامالال ورشالالة العمالالل عالالن نمالالو وتطالالور النظالالام المصالال  .3
لبنالالك م(، المنظمالالة بالتعالالاون مالالا بالالين ا2015/ ينالالاير/ 7-6نيجيريا في الفتالالرة مالالا بالالين    –الورن  

 جدة، والمعهد اإلسالمي للتدريب بجدة. –اإلسالمي للتنمية  

 اإلسالمية:  الدراسات  بأقسام  الجامعي التدريس في  الخبرات  خامًسا:

 م(.2005-2000نيجيريا   –محاضر أول في جامعة الحكمة، الورن  .1

 م(.2008-2006 نيجيريا   –محاضر أول جامعة والية كدونا   .2

 م(.2010-2008نيجيريا   –دونا  أستاذ مساعد جامعة والية ك .3

 م(.2014-2010نيجريا   –أستاذ مشارك جامعة والية كدونا   .4

 م(.2019-2015نيجريا   –أستاذ دكتور جامعة والية كدونا   .5

دبالالالالالالالالي  –ة اإلمالالالالالالالالارات العربيالالالالالالالالة المتحالالالالالالالالدة دولالالالالالالالال  –جامعالالالالالالالالة الوصالالالالالالالالل  مشالالالالالالالالاركأسالالالالالالالالتاذ  .6
 م وحتى اليوم(.10/10/2019 

 الدراسييات فييي العالي الدبلوم تمنح وكليات  ثانوية  سمدار   الجامعي  دون   التدريس  في  خبرات
 اإلسالمية:
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 م(.1995-1992نيجيريا   –جوس   –ي للدراسات اإلسالمية نمكلية الكا .1

-1993نيجيريالالا   –السالالنة، جالالوس كلية التربية اإلسالمية التابعة لجماعة ازالة البدعة وإقامة   .2
 نيجيريا.   –و  م(، تمنح الدبلوم العالي تابعة لجامعة أحمد بيلل1995

 م(.2000-1995نيجيريا   –لجامعة بايرو  التابعة   –و  ن ك –كورا   –كلية التربية اإلسالمية   .3

 الجامعات:  مختلف في  تدريسها تم  التي المواد

 نيجيريا: –أوًًل: مواد تم تدريسها في جامعة الحكمة إلورن  

فقالاله  –مالالنها البحالالا التربالالوي  –النظالالام السياسالالي واالقتصالالادي واإلداري فالالي اإلسالالالم  –أصالالول الفقالاله 
أحاديالالا أحكالالام  –أحالالوال شخصالالية  –الفكر المعاصر  –عقيدة اسالمية    –السيرة النبوية    –العبادات  

 فقه الجنايات.  -مذادب فقهية –ا  ي فقه موار  –امالت  فقه مع –مقارنة األديان   –

 نيجيريا: –ونا دواد تم تدريسها في جامعة وًلية كمثانًيا:  

أصالالول الفقالاله  –فالالرائف فقالاله معالالامالت  –تالالاريخ اسالالالمي  –سالالنة وفالالر     –قين بغيردالالا  لغة عربية للناط
 فقه أحوال شخصية.-  فقه جنايات –مذادب فقهية   –

 دبي: –ثالًثا: مواد تم تدريسها بجامعة الوصل بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 اسالمى.تصاد وإق-مصارف اسالمية  -المدلل للفقه اإلسالمي  -فقه معامالت –فقه عبادات  

 ونا:دات العليا طالب ماجستير بجامعة كفي قسم الدراسرابًعا: مواد تم تدريسها  

الجنايالالات  –قواعالالد فقهيالالة وأصالالولية  –أصالالول الفقالاله  –فقالاله معاصالالر  –فقالاله معالالامالت –مالالذادب فقهيالالة 
 م.2002اإلسالمي لسنة في قانون نيجيريا  

 ات في نيجيريا:سادًسا: الخبرات في التدريس كأستاذ زائر لعدة جامع

م(، المالالالالواد التالالالالي تالالالالم 2018-2015واليالالالالة نصالالالالراوا، كيفالالالالي، نيجريالالالالا  . أسالالالالتاذ دكتالالالالور زائالالالالًرا لجامعالالالالة 1
 تدريسها:
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 أحوال شخصية  في البكالوريا(. –فقه عبادات   –اإلسالم والنظام العالمي المعاصر 

 وأصول الفقه في الدراسات العليا  ماجستير(. –مادة الفرائف 

 م(:2018-2015ينا، نيجيريا  سزائًرا لجامعة األقالم بكت   . أستاذ دكتور2

 المواد التي تم تدريسها في مرحلة البكالوريا:

 .ومصارف اسالمية اقتصاد اسالمي ومصارفو   -فقه المعامالت –األحوال الشصخية  فقه 

 :وكل الي تدريس عدة موادأسابعا:الخبرات التدريسية بجامعة الوصل ،دولة اإلمارات العربية:

-فقالالاله األحالالالوال الشخصالالالية–فقالالاله المعالالالامالت –فقالالاله الجنايالالالات –المالالالدلل لدراسالالالة الفقالالاله –فقالالاله العبالالالادات 
ودراسالالة -قضالالايا فقهيالالة معاصالالرة دذا فالالي قسالالم البكالوريالالا(-المصالالارف اإلسالالالمية-اإلقتصالالاد اإلسالالالمي

 أحد الئمة المجتهدين دذا في الدراسات العليا( .

 راسات العليا:اإلشراف على بحوث البكالوريا والد:  ثامنا

( 20أشرفت على مئات البحوث في مرحلة البكالوريا تشمل كافة العلالالوم الشالالرعية فالالي لالالالل   .1
 سنة حسبما دو موضح أعاله.

 ( بحا ماجستير بجامعة كدونا، نيجيريا.12أشرفت على   .2

 ( بحوث ماجستير بجامعة والية نصراوا كيفي، نيجيريا.3أشرفت على   .3

 اة بجامعة نصراوا كيفي.( رسائل دكتور 3أشرفت على   .4

دبالالي  مازلالالت  –( بحالالا دكتالالوراة جامعالالة الوصالالل باإلمالالارات العربيالالة المتحالالدة 4أشالالرفت علالالى   .5
 (.فى دذه الجامعةمشرًفا
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 ودونك فيما يلي ذكر طائفة منها:
 كلفت باإلشراف عليها:أسماء وعناوين أطروحات الماجستير والدكتوراة التي  ب: طائفة  تاسعا

 ملحوظة التاريخ  الجامعة الطالب اسم  عنوان الرسالة 
العولمالالالة فالالالي مجتمالالالل جنالالالوب كالالالدونا النيجيريالالالة  .1

 باإلنجليزية  2017 والية كدونا  محمد بابا   ماجستير(

جتمالالالل المسالالاللم بشالالالمال ظالالالادرة التسالالالول فالالالي الم .2
 باإلنجليزية  2017 والية كدونا  زينب سلي بال  اإلسالمية  ماجستير( حلولنيجريا وال

وقسمتها بالمحالاكم تصحيح المسائل الفرضية   .3
 باإلنجليزية  2018 والية كدونا  أمنية طادر  الشرعية في شمالي نيجيريا  ماجستير(

الفسالالالالالالالاد االقتصالالالالالالالادي فالالالالالالالي شالالالالالالالمالي نيجيريالالالالالالالا  .4
 باإلنجليزية  2018 والية كدونا  لاسس يأوو  والحلول اإلسالمية  ماجستير(

االحداد والعادات الضارة بمجتمل والية كدونا  .5
 بالعربية  2018 والية كدونا  اممحمود ام  ماجستير(

قضالالالالايا فقهيالالالالة معاصالالالالرة متعلقالالالالة بفقالالالاله األسالالالالرة  .6
 بالعربية  2018 والية كدونا  وجيقحمزت   ماجستير(

عقالالالالالالالد السمسالالالالالالالرة وتطبيقاتالالالالالالاله المعاصالالالالالالالرة فالالالالالالالي  .7
 باإلنجليزية  2019 والية كدونا  صفية كيتا  المجتمل النيجيري  ماجستير(

ية أثر التزوج من النساب األرامل دراسة تطبي  .8
 على واليتي كانو وكدونا

حبيب عمر  
 باإلنجليزية  2019 والية كدونا  محمد 

السحر:أسالالالالبابه وعالجالالالاله فالالالالي مجتمالالالالل شالالالالمال  .9
 باإلنجليزية  2019 والية كدونا  تالتو عباس  نيجريا

االصالالالا اإلداري لعمالالر الفالالارو  رضالالي هللا عنالاله   .10
 باإلنجليزية  2017 ية اإلسالم القلم مصطفى بشير  نموذًجا يحتذل به في نيجيريا  ماجستير( 

جهالالالالالاز الحسالالالالالبة تأسيسالالالالاله وواجباتالالالالاله، وسالالالالالماته  .11
المشالالالالالالالالالابهة لجهالالالالالالالالالاز الشالالالالالالالالالرطة واليالالالالالالالالالة زمفالالالالالالالالالرا 

 النيجيرية نموذًجا  ماجستير(

محمد ثاني  
 باإلنجليزية  2017 والية نصراوا شيخو 

حدود الفساد األلالقي بوالية بالتالو النيجيريالة  .12
 والحلول اإلسالمية المقترحة  دكتوراة(

ي  محمد الهاد 
 باإلنجليزية  2018 والية نصراوا يونس 

مؤسسالالالالالالالالالالة دالالالالالالالالالالدكوم الدعويالالالالالالالالالالة ومشالالالالالالالالالالروعاتها  .13
 باإلنجليزية  2018 والية نصراوا موسى امام  اإلسالمية  دكتوراة(

وسائل تخفيف وطأة الفقر بوالية نصالراوا مالن  .14
 باإلنجليزية  2018 والية نصراوا يوسف عبد هللا  منظور اسالمي  دكتوراة(
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ياسالالة ولالالي األمالالر فالالي البعالالد المصالاللحي فالالي س .15
 دراسة تطبي ية تأصيلية  دكتوراة(العبادات 

عادل أحمد سالم  
 العبيدلي 

الوصل 
 عربية بال 2019 باإلمارات 

العاريالالالة  –القالالالر   –عقالالالود التبرعالالالات: الهبالالالة  .16
الوديعالالالالالالة، دراسالالالالالالة فقهيالالالالالالة مقارنالالالالالالة بقالالالالالالانون  –

المعامالت المدنية اإلماراتي وما عليه العمالل 
 بمحاكم الدولة  دكتوراة(

أحمد عبد العزيز 
عبد الرشيد 

 البلوشي

الوصل 
 لعربية با 2019 باإلمارات 

ا لجامعيية عمييرو موسييى يييارادوا كتسيسيينا، نيجيريييا، ل سييم الدراسييات عاشرا ا خارجيييً : عملييت ممتحنييً
 م(:2019-2017خالل السنوات )اإلسالمية  

 ودونك كشًفا بالبحوث التي أجزتها:
 التاريخ  التقدير  يرقمه الجامع اسم الطالب  عنوان البحا 

علمالالاب جقالالاوا فالالي نشالالر الثقافالالة مسالالادمة  .1
 5/2017/ 15 ممتاز  MA/12/152/0043 ادريس أبوبكر اإلسالمية

أثالالالالالالر مالالالالالالدارس الكتاتيالالالالالالب فالالالالالالي النهضالالالالالالة  .2
 5/2017/ 15 جيد جيًدا MA/13/154/0134 رونا دا منير اإلسالمية بوالية يوبي النيجيرية

الهارونيالالالالالالالالالة ومنهجهالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي الجماعالالالالالالالالة  .3
 التفسير

مد محمد  أح
 2019/ 8/3 ممتاز  MA/14/154/0/8 علي 

الملكيالة الفرديالة بالالين النظالام االقتصالالادي  .4
 الوضعي واإلسالمي

كراماني   رمني
 2019/ 8/3 ممتاز  MA/14/151/0066 بابا   ومات

المداينة بين الموظفين في امارة كتسينا  .5
 من منظور اسالمي

  ازيالني قرب
 2019/ 8/3 ممتاز  MA/14/151/0015 زكريا

فالالالالالالالالي  مالالالالالالالالاستشالالالالالالالالرا  والتنصالالالالالالالالير وأثرداال .6
 مجتمل مسلمي والية كدونا

ابراهيم أبوبكر  
 2019/ 8/3 جيد جًدا MA/1SL/0013 أحمد 

 : مناصًبا إدارية جامعية ومساهمة في األنشطة:حدى عشرةإ

 .(2009-2008توليت منصب رئيس االمتحانات بجامعة والية كدونا   .1

 (.2009-2008ية كدونا  بحوث البكالوريا بجامعة والتوليت منصب منسق   .2

 ( بجامعة والية كدونا.2019-2008مرشد الطالب  توليت منصب   .3

 (.2019-2012مسجل طالب البكالوريا بجامعة والية كدونا  توليت منصب   .4
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 (.2018-2017توليت منصب منسق الدراسات العليا لكلية اآلداب بجامعة والية كدونا   .5

ساتذة الكمال الدراسات العليالالا وتمويالالل المالالؤتمرات عضو في لجنة الجامعة المختصة بإيفاد األ .6
 (.2019-2017دالل الدولة ولارجها  

 (.2019-2015عضو المجلس العلمي بجامعة والية كدونا   .7

 (.2019-2015كدونا  بجامعة والية  عضو لجنة الترقيات بكلية اآلداب  .8

 (.2019-2015عضو لجنة التعيينات بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة والية كدونا   .9

 (.2017-2016منسق بحوث الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية   .10

 (.2019-2006ة اآلداب بجامعة والية كدونا  عضو مجلس األساتذة بكلي  .11

دكتالالور بكليالالة اآلداب بجامعالالة عضالالو اللجنالالة المختصالالة بالترقيالالات لدرجالالة أسالالتاذ مشالالارك وأسالالتاذ  .12
 (.2019-2016كدونا 

-2020ركزيالالة بجامعالالة الوصالالل  ،اإلمالالارات العربيالالة المتحالالدة ،دبالالي  عضالالو لجنالالة الترقيالالات الم .13
 م( .2021

 -1992اعتبيياًرا ميين سيينة )( سيينة 28عشيير: خدميية المجتمييج النيجيييرم خييالل خييدمتي لمييدة ) اثنييا
 (.2019أغسطس 

 (.1996-1995اإلسالمية اقليم نيجيريا  في منظمة الدعوة التعليم لشؤون موظف اداري  .1

 (.2000-1996التابعة لجامعة بايروكنو  بية اإلسالمية  نائب مدير كلية التر  .2

 (.2000-1996 مسجل كلية التربية المذكورة أعاله  .3

 (.2000-1997المذكورة أعاله  بالكلية رئيس قسم الدراسات اإلسالمية والقرآنية  .4

لكليالالالة الشالالالريعة والقالالالانون بجامعالالالة رئاسالالالة اللجنالالالة المختصالالالة بوضالالالل مقتالالالرا لمفالالالردات المنالالالادا  .5
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 .(2001 الورن الحكمة  

  بكورا كنو((.1995أعاله  المذكورة لكلية التربية  ة لجنة وضل النظم اإلدارية رئاس .6

 (.1997السودانية الم يمة في نيجيريا  وضل دستور الجالية  .7

 (.1995وضل دستور الطالب السودانيين الدارسين بالجامعات النيجرية   .8

المسالالائل الفقهيالالة فالالي مدينالالة جالالوس  تلفة في مسجد نصراوا في مخ القاب محاضرات دينية عام .9
 (.1995-1992نيجريا  

اعانة الطالب المحتاجين للدعم المادي والتمويل بجامعالالة الحكمالالة الالالورن، نيجريالالا سياقة الئحة  .10
 2000-2005.) 

 (.2015 الثانوية بوالية كنو، نيجيريا  المرحلة  شهادة تقدير الجهود من نقابة   .11

 (.2020وحتى اآلن   1988ذ  عضو نقابة المحامين السودانيين من  .12

-   

 عشر: الكتب المنشورة:  ثالثة

 ( كتب في دور نشر دولية ودي:9نشرت  

ا وقفرضالالكم زيالالد  ا .1 ا، بحالالا منهجالالي تأصالاليلي فقهالالي إل: لصائصالاله واقتفالالاب مذهبالاله فقهالالً عمالالال انونالالً
ا بتقنالالين مذهبالاله المالالذدب الحنفالالي، والمالالالكي،  والشالالافعي، والحنبلالالي لمذهبالاله فالالي الفالالرائف مقارنالالً

، 2010 كنالالو، القالالادرة(   األمالالة دار قضالالابين السالالوداني والمصالالري. منشالالورات ألحكالالام ال  وفًقا
 صفحة حجم سلوفان. 677عدد الصفحات 

حالالا مقالالارن بأحكالالام القضالالاب الشالالرعي : ب ى العقالالود والحقالالو  وااللتزامالالاتأثالالر وفالالاة المالالورث علالال  .2
م، عالالدد 2010  والمالالدني والجنالالائي والدسالالتوري السالالوداني، منشالالورات دار األمالالة كنالالو، القالالادرة 

 صفحة حجم سلوفان. 287الصفحات 
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بربالالا النقالالدين فالالي معالالامالت المؤسسالالات المصالالرفية ألورا  النقديالالة ا بالالار قيالالاس المجالالامل الفقهيالالة  .3
 –األمالالة  كنالالو ، منشالالورات دار م1984علالالى ضالالوب قالالانون المعالالامالت المدنيالالة السالالوداني لسالالنة 

 صفحة، حجم سلوفان. 559م، عدد الصفحات 2010القادرة(   

ا ألحكالالام الشالالريعة اإلسالالالمية والقالالانون الالالدولي الجنالالائيم .4 ، منشالالورات كافحة االرداب الدولي وفقالالً
 صفحة، حجم سلوفان. 232م، عدد الصفحات 2014،   دار األمة  كنو، القادرة(

بحالالا تطبيقالالي ألحكالالام القالالانون الجنالالائي السالالوداني استصالالحاب قاعالالدة درب الحالالدود بالشالالبهات:  .5
 500م، عالالالالدد الصالالالالفحات 2014الفكالالالالر العربالالالالي، القالالالالادرة،    منشالالالالورات دار م،1991لسالالالالنة 

 صفحة، حجم سلوفان.

او تع .6 ا وقانونالالً : بحالالا مقالالارن، منشالالورات دار يل القضاب الجنالالائي علالالى بينالالة الكلالالب البوليسالالي فقهالالً
 صفحة، حجم سلوفان. 200م، عدد الصفحات 2014،  الفكر العربي، القادرة

ا أللفيالالالة الفالالالرائف البالالالن  .7 ، الهالالالائم المسالالالماة: يالكفايالالالة فالالالي علالالالم الفالالالرائفيمنالالالادا الفرضالالاليين تبعالالالً
 صفحة حجم سلوفان. 68م، 2014منشورات دار األمة، القادرة،   

م، منشالالورات 1994، تعالالديل م1983دراسة تحليلية لبحوث في قانون االثبالالات السالالوداني لسالالنة  .8
 صفحة حجم سلوفان. 303م، عدد الصفحات 2014دار الفكر العربي، القادرة،   

ا لقالالانون أصالالول األحكالالام القضالالائية السالالوداني لسالالنة استصالالحاب ا .9 ، م1983لقواعالالد الفقهيالالة طبقالالً
صالالالالالفحة حجالالالالالم  600م، عالالالالالدد الصالالالالالفحات 2014 منشالالالالالورات دار الفكالالالالالر العربالالالالالي، القالالالالالادرة،  

 سلوفان.

موسوعة الفرائف المسماة:أفرضالالكم زيالالد لصائصالاله واقتفالالاب مذهبالاله فقهالالا وقانونا،منشالالورات دار  .10
 تحالالالت صالالالفحة ،حجالالالم سالالاللوفان 1200م ،عالالالدد الصالالالفحات2220الفكالالالر العربي،القالالالادرة ،طبعالالالة

 .الطبل(

 عشر: البحوث المنشورة في المجالت الجامعية المحكمة:  أربعة
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 البحوث المنشورة في ال انون الجنائي السوداني وال انون الجنائي الدولي:

، مجلالالالة كليالالالة القالالالانون الجنالالالائي بحالالالا مقالالالارن جريمالالالة التجسالالالس علالالالى الالالالبالد فالالالي الشالالالريعة والقالالالانون  .1
 (.168-136، ص  م2004( سنة  1جامعة الورن، نيجريا، المجلد  

ا  .2 الشالالريعة اإلسالالالمية ألحكالالام الضمانات والحقو  األساسية للمتهمين فالالي المحاكمالالات الجنائيالالة وفقالالً
الصالالادرة عالالن قسالالمي اللغالالة العربيالالة والدراسالالات اإلسالالالمية جامعالالة مجلالالة اللالالوا ، والقالالانون الجنالالائي

 (.46-28م(، ص  2009غري، نيجيريا،  يوليو  ميد

، مجلالالة األقالالالم، مجلالالة اللغالالة واألدب التالالي الجنالالائيجالالرائم الحالالرب وأحكامهالالا فالالي الشالالريعة والقالالانون  .3
الصالالادر فالالي يونيالالو  15، نيجيريا، السنة الثامنة العدد يصدردا قسم اللغة العربية، جامعة ميدغري 

 (.17-2م، ص  2010

 ون الجنالالائي اإلسالالالميمفالالرا النيجيريالالة، القالالان السالالودان وواليالالة ز  أوجالاله التوافالالق والتمالالايز بالالين تطبيالالق .4
 ، مجلة كادا الصادرة عن كلية اآلدابجامعة والية كدونا نيجيريا.دراسة مقارنة في الجرائم الحدية

ا ألحكالالالالام القالالالانون الجنالالالائي السالالالوداني والنيجيالالالالري بحالالالا مقالالالارن  .5 ، مجلالالالة كالالالالادا السالالالرقة الحديالالالة طبقالالالً
-243م، ص 2009، مالالارس 3المجلالالد ، نيجيريالالا، الصادرة عن كلية اآلداب بجامعالالة واليالالة كالالدونا

254. 

، مجلالالالة الدرايالالالة الدوليالالالة للدراسالالالات اإلسالالالالمية، سالالاللطة قاضالالالي الجنايالالالات فالالالي تقالالالويم عدالالالالة الشالالالادد .6
، سالالبتمبر 1الصادرة عن قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة والية نصالالراوا، كيفالالي، نيجيريالالا، المجلالالد 

 .154-134م، ص 2013

ا بالطبيالالالبالواجبالالالات المنوطالالالة  .7 ا وقانونالالالً ، مجلالالالة الشالالالرعي للكشالالالف عالالالن الجريمالالالة وتقفالالالي الجنالالالاة، فقهالالالً
الدرايالالالة الدوليالالالة الصالالالادرة عالالالن قسالالالم الدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة نصالالالراوا، كيفالالالي، نيجيريالالالا، 

 .200-185م، ص  2014سبتمبر  ،  3المجلد 

ن الجنالالائي دراسالالة االستراتيجية األمنية لمكافحة جرائم غسل األموال في الشريعة اإلسالمية والقانو  .8
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: مجلالالالة األصالالالالة الصالالالادرة عالالالن قسالالالم الدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة كالالالدونا، نيجيريالالالا، مقارنالالالة
 .39-19م، ص 2015يونيو  

ا لقالالانون ألحكالالام الشالالريعة اإلسالالالمية  .9 ، مجلالالة والقالالانون الجنالالائي الالالدوليأحكالالام تسالالليم المجالالرمين وفقالالً
، أبريالالل 2معالالة واليالالة كالالدونا، نيجريالالا، العالالدد الصالالحوة، الصالالادرة عالالن قسالالم الدراسالالات اإلسالالالمية بجا

 .102-92م، ص 2013

مجلالالة الشريعة اإلسالمية والقانون الالالدولي الجنالالائي: وفًقا ألحكام  االرداب الدولي مفهومه وأضراره   .10
، ينالالاير 5ارادوا، كتسالالينا، نيجيريالالا، المجلالالد ي يالال لية، الصادرة عن جامعة عمرو موسى دان مارنا الدو 

 .243-205م، ص 2013

: والسالالودان دراسالالة مقارنالالةرجعية المذدب المالكي للقالالانون الجنالالائي اإلسالالالمي فالالي شالالمال نيجيريالالا م .11
ا: مجلالالة فالالويد الصالالادرة عالالن قسالالم الدراسالالات الدينيالالة  ومالالا دونهالالا جالالرائم القصالالاص بالالالنفس نموذجالالً

 .28-1م، ص  2011ديسمبر  ، 2ي، نيجيريا، العدد ب بجامعة والية قوم

والقالالالانون الالالالدولي، دراسالالالة مقارنالالالة بالالالين النظالالالامين إلسالالالالمية حالالالق اللجالالالوب السياسالالالي فالالالي الشالالالريعة ا .12
، مجلالالالة أنيقالالالا الصالالالادرة عالالالن قسالالالم الدراسالالالات العربيالالالة واإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة والالالالدولياإلسالالالالمي 

 .18-1م، ص 2008، 2-1، العددان 3كوقي، المجلد 

ا بحالالا مقالالارن:  .13 ا وقانونالالً قسالالم اللغالالة مجلالالة االشالالرا  الصالالادرة عالالن جريمالالة افشالالاب اسالالرار الدولالالة فقهالالً
م، 2010أكتالالوبر ، 3العربية والدراسالالات اإلسالالالمية، جامعالالة واليالالة نصالالراوا كيفالالي، نيجيالالري، الملجالالد 

 .231-203ص  

بحالالالا فالالالي الشالالالريعة اإلسالالالالمية والقالالالانون الجنالالالائي الالالالدولي  Genocideجريمالالالة اإلبالالالادة الجماعيالالالة  .14
سالالبتمبر ، 2المجلالالد  والدراسالالات اإلسالالالمية،الصالالادرة عالالن قسالالم اللغالالة العربيالالة  الشالالرا ا مجلالالةمقارن:
 .154-131م، ص 2009

واليالالة و  الشبهات المسقطة لحد القذف فقًها وقانوًنا بحا مقارن بأحكام القانون الجنائي السوداني .15
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بجامعالالة ، مجلالالة المعالالارف الصالالادرة عالالن قسالالم اللغالالة العربيالالة والدراسالالات اإلسالالالمية را النيجيريالالةفالال زم
 .55-38م، ص  2013، فبراير 1عمرو موسى يارأدوا كتسينا، العدد 

، مجلالالالالة دان مارنالالالالا الدوليالالالالة، أداب الواجالالالالب واسالالالالتعمال الحالالالالق كظالالالالرف مسالالالالق  للمسالالالالئولية الجنائيالالالالة .16
-188م، ص 2009، يوليالالو 1الصادرة عن جامعة عمرو موسى يارأدوا كسيتا، نيجيريا، المجلد 

210. 

تكييالالف الفسالالاد وصالالوره وأسالالالبابه وأضالالراره فالالي ضالالوب أحكالالالام الشالالريعة اإلسالالالمية والقالالانون الجنالالالائي  .17
بجامعالالة واليالالة كالالدونا، نيجيريالالا، مجلالالة الصالالحوة الصالالادرة عالالن قسالالم الدراسالالات اإلسالالالمية  ،الوضالالعي

 .39-1م، ص  2018، يونيو  7العدد 

ا دراسالالالة مقارنالالالة بأحكالالالام القالالالو  .18 مجلالالالة الجنائيالالالة الوضالالالعية، انين مكافحالالالة الفسالالالاد البيئالالالي شالالالرًعا وقانونالالالً
 ، ديسالالمبر8الصحوة الصادرة عن قسم الدراسالالات اإلسالالالمية بجامعالالة واليالالة كالالدونا، نيجيريالالا، العالالدد 

 .220-196ص م، 2018

ا ألحكالالالالام القضالالالالاب االسالالالالتئناس بقضالالالالاب علالالالالي بالالالالن أبالالالالي طالالالالالب ومنهجالالالاله فالالالالي  .19 اثبالالالالات الالالالالدعاوي تبعالالالالً
امعة الحكمة، واليالالة كالالوارا، نيجيريالالا، العالالدد : مجلة األصالة الصادرة عن ج السوداني دراسة مقارنة

-77م، ص 2010، التي يصدردا قسم اللغة العربيالالة والدراسالالات اإلسالالالمية، اكتالالوبر 1، الجزب  1
99. 

الدراسالالات  قسالالم عالالن: مجلالالة الحكمالالة، الصالالادرة القسالالامة وتطبيقاتهالالا فالالي القضالالاب الجنالالائي السالالوداني .20
-132م، ص 2014ينالالاير ،  2جيريالالا، المجلالالد  ، جامعة عمرو موسى يالالارأدوا كتسالالينا، ني اإلسالمية

156. 

لكتالالاب الجالالامل لمسالالائل المدونالالة البالالن تطبيق القانون الجنائي السوداني والنيجري لحد الحرابة وفًقا  .21
المعالالروف بمصالالحف المالالذدب المالالالكي أكبالالر موسالالوعة فالالي العالالالم فالالي ه(  451يونس الصالالقلي  ت  

الصالالادرة عالالن  مجمالاللنشالالور فالالي مجلالالة الالفقه المالالالكي: تحقيالالق أحمالالد بالالن حسالالين المبالالاركي: بحالالا م
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األول،المجلالالد  واليالالة كالالدونا، نيجيريالالا، العالالدد جامعالالة  ، الدراسالالات اإلسالالالمية ي اللغالالة العربيالالة و قسالالم
 .175-126، ص    ه1440-2019األول،أكتوبر/

بحالالا  الفسالالاد:احتذاب القالالوانين الجنائيالالة الوضالالعية واالتفاقيالالات الدوليالالة المالالنها القرآنالالي فالالي مكافحالالة  .22
، نالالو ن المالالدير األسالالبق لجامعالالة بالالايرو ككتاب تتويا أعمال البروفيسور/ ثالالاني زدالالر الالالدي   منشور في

 م(، بإذن هللا تعالى.2020رئيس مفوضية تطبيق الشريعة اإلسالمية بنيجيريا، تحت الطبل  

مكافحالالالة الجالالالرائم األليكترونيالالالة وعقوباتهالالالا دراسالالالة فقهيالالالة مقارنالالالة بأحكالالالام القالالالانون الجنالالالائي اإلمالالالاراتي   .23
دبالالالي –ي،تاريخ القبالالالول للنشالالالر بمجلالالالة جامعالالالة الوصالالالل بدولالالالة اإلمالالالا رات العربيالالالة المتحالالالدة والمصالالالر 
 م .19/12/2020بتاريخ  

المصالالالالح االسالالالتراتيجية لحمايالالالة األمالالالن المالالالائي وفقالالالا ألحكالالالام الشالالالريعة اإلسالالالالمية والقالالالانون الالالالدولي  .24
صالالادرة عالالن بحا منشور في مجلالالة المجمالالل الدوليالالة ال البحري صحيحا البخاري ومسلم نموذجا (:

( 3قسالالالمي اللغالالالة العربيالالالة والدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة  كالالالدونا ،كالالالدونا ،نيجيريالالالا  العالالالدد  
 م .1021

بحا منشالالور فالالي وفقا ألحكام الشريعة والقالالانون الجنالالائي الالالدولي:قمل العنف واإلرداب بالجامعات: .25
 بالالالالالالالالان أفري يالالالالالالالالاجامعالالالالالالالالة  مجلالالالالالالالالة المعلوماتيالالالالالالالالة واإلجتماع،واإلدارة،والسياسالالالالالالالالة،والقانون،والتكنولوجيا،

 .82-73م ص2021(،سلسلة7،منشور بالعدد ،نيجيريا

فقهالالا وقانونالالا، بحالالا مقبالالول للنشالالر البواعا االجرامية لمروجالالي البيتكوين،ومهالالدداتها لامالالن القومي: .26
 م.2021في العدد الصادرفي شهر اكتوبر  بتركيا،ضمن مجلة جامعة حران للعلوم االنسانية  

كشالالالالف عالالالالن الجريمالالالالة والتعالالالالرف علالالالالى دويالالالالة المجرم أحكالالالالام القضالالالالاب أثالالالالر البصالالالالمة الوراثيالالالالة فالالالالي ال .27
(،بحالالا محكالالم و مقبالالول للنشالالر ضالالمن العالالدد القالالادم لكليالالة الشالالريعة والقالالانون فالالي السالالوداني نموذجا

 جامعة األزدر فرع طنطا بجمهورية مصر العربية.

م، 1984بحييوث منشييورة فييي مجييالت محكميية عيين قييانون المعييامالت المدنييية السييوداني لسيينة .
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 المصارف اإلسالمية واًلقتصاد اإلسالمي:و 

عقد الوكالة فقًها وقانوًنا، بحا مقارن بأحكام قانون المعامالت المدنية والتجاريالالة السالالوداني لسالالنة  .28
، 8جامعة كالالدونا، نيجيريالالا، العالالدد ، مجلة الصحوة الصادرة عن قسم الدراسات اإلسالمية  م1984

 .38-1م، ص 2018ديسمبر  

ا2003التكافالالالالل السالالالالوداني لسالالالالنة انون التالالالالأمين التكالالالالافلي، قالالالال  .29 ، بحالالالالا منشالالالالور فالالالالي مجلالالالالة م نموذجالالالالً
، يونيالالو 7الصالالحوة الصالالادرة عالالن قسالالم الدراسالالات اإلسالالالمية بجامعالالة واليالالة كالالدونا، نيجيريالالا، العالالدد 

 .67-39م، ص 2018

مجلالالالة االعتصالالالام، الصالالالادرة عالالالن جامعالالالة المصالالالارف اإلسالالالالمية، لتمويالالالل  صالالاليغةكعقالالالد المضالالالاربة  .30
 .226-205م، ص 2015، أكتوبر  4جيريا، العدد األقالم كتسينا، ني 

، بحالالا فقهالالي قالالانوني مصالالرفي، مجلالالة العلالالوم لتمويالالل المشالالروعات االنمائيالالة عقالالد السالاللم كصالاليغة  .31
الدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة عثمالالالان بالالالن فوريرسالالالوكوتو، نيجيريالالالا، اإلسالالالالمية الصالالالادرة عالالالن قسالالالم 

 .107-92م، ص 2013أبريل  ،  8العدد 

لسالالالنة  والوالئيالالة وفقالالا للدسالالتور السالالوداني اإلنتقالالاليالفيدراليالالة  ات اإلداريالالةللمؤسسالال  المركزيالالة الحكالالم .32
،منشالالالالالالالالورة بمجلالالالالالالالالة العلالالالالالالالالوم اإلنسالالالالالالالالانية افدارة، اآلداب ،التربيالالالالالالالالة،والعلوم والفقالالالالالالالاله اإلسالمي م2005

(رقالالالالالالالالالالم 8اإلجتماعيالالالالالالالالالالة( ، بجامعالالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالالاتون رو   بالواليالالالالالالالالالالات المتحالالالالالالالالالالدة األمريكيالالالالالالالالالالة ،المجلالالالالالالالالالالد 
 .  13-1م،ص2020(يونيو 2 

لمزارعالالة والمسالالاقاة كصالاليغتين  لتمويالالل المشالالروعات الزراعيالالة فالالي المنشالال ت اإلنمائيالالة،بحا عقالالدا ا .33
، القالالالانون ،والتكنولوجيالالالا(،  فالالالي جامعالالالة منشالالالور فالالالي مجلالالالة المعلوماتيالالالة اإلدارة ، العلالالالوم السياسالالالية،

 . 46-31م،ص2020(،يونيو  56باتون رو  بالواليات المتحدة األمريكية ،المجلد  

نكيالالالالالة وفقالالالالالا للنظالالالالالام المصالالالالالرفي اإلسالالالالالالمي،بحا منشالالالالالور فالالالالالي مجلالالالالالة العلالالالالالوم تقالالالالالويم البطاقالالالالالات الب  .34
 .106-99(، ص2(رقم 6السلوكية،بجامعة باتون رو  بالواليات المتحدة األمريكية، العدد  
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اإلعتمالالالادات المسالالالتندية لالالالدل المؤسسالالالات والمصالالالارف اإلسالالالالمية فقهالالالا وقانونا:يالمعالالالايير الشالالالرعية  .35
.بحالالا منشالالور بمجلالالة المجمالالل ت المالية  .اإلسالمية نموذجالالاي  لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا

الدوليالالة المحكمالالة الصالالادرة عالالن قسالالمي اللغالالة والعربيالالة والدراسالالات اإلسالالالمية بجامعالالة واليالالة كالالدونا 
 م .2021( ،3،نيجيريا العدد  

بحالالا منشالالورفي  :فالالي نيجيريالالا  سالالالمي فالالي المصالالارف اإلسالالالميةاإل  كوسيلة للتمويل  عقد المرابحة .36
 مالالن جامعالالة بالالاتون رو  الجنوبيالالة بالواليالالات المتحالالدة األميريكيالالة، الهالالدف العلميالالة، الصالالادرةمجلالالة 

 م  .2021/مارس  (1(العدد 7المجلد  

أقسامها،أددافها،وشالالالالالروطها،ومهامها قانون :الرقابالالالالة الشالالالالرعية علالالالالالى أعمالالالالال المصالالالالارف اإلسالمية .37
لمجمالالل الدوليالالة الصالالادرة المصالالارف اإلتحالالادي اإلمالالاراتي نموذجالالا (بحالالا مقبالالول للنشالالر فالالي مجلالالة ا

عالالالالالالالن قسالالالالالالالمي اللغالالالالالالالة والعربيالالالالالالالة والدراسالالالالالالالات االسالالالالالالالالمية بجامعالالالالالالالة واليالالالالالالالة كالالالالالالالدونا ،نيجيريالالالالالالالا العالالالالالالالدد 
 م .2021(لسنة3 

ائية ال ضيي  األحكييام وقييانون أصييول ةاألصييول وال واعييد الف هييي  وبحييوث متعل يية ب ييانون اإلثبييات 
   :     ة محكمةيمنشورة في مجالت جامع   م1983السوداني لسنة  

في تفسير النصالالوص التشالالريعية  عدة تفسير المجمل، وتقييد المطلق وتخصية العام ودالالتهاقا .38
ا لقالالانون أصالالول األحكالالام القضالالائية السالالوداني لسالالنة  الصالالادرة مجلالالة كواسالالو ، م1983والقانونيالالة وفقالالً

م، ص 2017، 1المجلالالد ، 1الدينية بجامعة والية كوارا، الورن، نيجريا، العدد عن قسم الدراسات 
120-143. 

ا لقالالانون أصالالول األحكالالام القضالالائية  .39 السالالوداني، دراسالالة تطبي يالالة للقاعالالدة، قاعالالدة اغالالال  الحجالالة، وفقالالً
ا ألحكالالالام قالالالانون اإلثبالالالات السالالالوداني سالالالم الدراسالالالات اإلسالالالالمية، ، مجلالالالة الحكمالالالة الصالالالادرة عالالالن قتبعالالالً

 .356-334، ص  م، بجامعة عمرو يارادوا كتسينا، نيجيريا2010، يناير  1العدد 

ا لقالالانون أصالالول استصالالحاب  .40 القواعالالد األصالالولية اللغويالالة: الالالدالالت األصالالولية لحالالروف الجالالر، وفقالالً
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مجلالالة القرطالالاس الصالالادرة عالالن قسالالم : األحكالالام القضالالائية السالالوداني، دراسالالة أصالالولية، لغويالالة مقارنالالة
 .143-122م، ص 2013، أغسطس  2، العدد نيجيريادونا،  كاللغة العربية بجامعة والية  

ا ألحكالالالام قالالالانون األحالالالالوال مالالالن اسالالالتعجل الشالالالن قبالالالل أوانالالال  .41 ه عوقالالالب بحرمانالالالاله، دراسالالالة تطبي يالالالة تبعالالالً
، مجلالالة األصالالالة الصالالادرة عالالن قسالالمي اللغالالة العربيالالة م1199لسالالنة  السالالودانيللمسالاللمين الشخصالالية 

، أكتالالوبر 2جالالزب ، 2الحكمالالة، واليالالة كالالوارا، الالالورن، نيجيريالالا، العالالدد ، بجامعتالالة والدراسالالات اإلسالالالمية
 .39-20م، ص 2011

ا لقالالانون قاعالالدة الضالالرر يالال  .42 ا لقالالانون زال وفقالالً أصالالول األحكالالام القضالالائية دراسالالة تطبي يالالة للقاعالالدة وفقالالً
بحا منشور بمجلة الصحوة الصادرة عالالن  ،م1199للمسلمين السوداني لسنة األحوال الشخصية  

 .71-56م، ص 2014، أبريل  4، 3قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة والية كدونا، العدد 

القضائية السوداني دراسالالة للقاعالالدة لمين طبًقا لقانون أصول األحكام قاعدة الصلح جائز بين المس .43
 لقانون األحوال الشخصية للمسلمين السوداني:

( 5العالالدد   ،نيجريالالا  ،كنو   بجامعة بايرو   ،مجلة فاييز بكلية اآلداب والدراسات اإلسالمية
 237-225م ص    2011يوليو/

ا لقالالالانون أصالالالول األحكالالالام  .44 : مجلالالالة األقالالالالم السالالالوداني ةالقضالالالائي قاعالالالدة السالالالاق  ال يعالالالود وفقالالالً
 .  49-39م ص  2011يونيو    ،(9نيجريا العدد   جامعة ميدغري 

ا ألحكالالام قالالانون أصالالول األحكالالام القضالالائية  .45 اإلشالالارة المعهالالودة لالالالرس كالبيالالان باللسالالان طبقالالً
فالالالالالي مجلالالالالالة اللوا...يصالالالالالدردا قسالالالالالم اللغالالالالالة العربيالالالالالة والدراسالالالالالات . م1983السالالالالالوداني لسالالالالالنة 

 . 29-22م ص    2011( يوليو/11نيجريا، مجلد    ،ميدغري معة  اإلسالمية بجا

  يمنشور ف بحا  :اإلجتهادات الجماعية المعاصرة المجامل الفقهية وآلياتها في .46
صادرة عن قسم  محكمة،،  وفكرية، وثقافية،  علمية الصحوةاالسالميةالعالمية،مجلةمجلة

 م2020،ديسمبر(9العدد  ،الدراسات االسالمية بكلية اآلداب جامعة والية كدونا ،نيجيريا 
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**بحوث منشورة في مجالت جامعية محكمة متعل ة بف ه السيرة النبوييية م ارنيية بأحكييام ال ييانون 
 الوطني أو الدولي:

السيرة النبوية نموذًجا يتأسى به لتقرير مصير أسالالرل الحالالروب فالالي منظالالور الفقالاله اإلسالالالمي  .47
سالالانية بجامعالالة عن كلية الدراسات اإلن   الصادرة  ،مجلة تاقوا  ،دراسة مقارنة  ،والقانون الدولي

 241-228م ص2015( أغسطس  5المجلد   عمرو موسى يارأدوا

: مجلالالالة الحكمالالالة الصالالالادرة عالالالن قسالالالم دروس فالالالي السالالاليرة النبويالالالة: اإلسالالالراب وامتحالالالان اإليمالالالان .48
-242م ص 2015( ينالالاير/ 3المجلد   ،سالمية بجامعة عمرو موسى يارأدواالدراسات اإل

260 
مجلالالالة الصالالالالحوة الصالالالادرة عالالالالن قسالالالالم  :وقعهالالالا علالالالالى المجتمالالالل اإلسالالالالالميارداصالالالات النبالالالالوة و  .49

 36-23م ص  2015( ديسمبر/6 ،(  5العدد   ،ونادراسات اإلسالمية بجامعة والية كدال

** بحييوث منشييورة فييي مجييالت محكميية متعل يية ب ييانون األحييوال الشخصييية للمسييلمين السييوداني 
 م: 1991لسنة  

ابالاله: قالالانون األحالالوال الش أثالالر وفالالاة المالالورث علالالى الطالالال  ومالالا يتعلالالق .50 : مجلالالة خصالالية نموذجالالً
م 2009( ينالالاير/1العالالدد   جامعالالة ميالالدغرل،نيجيريا،يصالالدردا قسالالم اللغالالة العربية اللالالوا التالالي

 66-46ص  

ا ألحكالالام قالالانون األحالالوال الشخصالالية السالالوداني .51 مجلالالة  ،أثر وفاة الموروث على األنكحالالة، تبعالالً
 ،نيجريالالالا كيفالالالى، ة واليالالالة نصالالالراوا،إلسالالالالمية بجامعالالال اإلشالالالرا  التالالالي يصالالالدردا قسالالالم الدراسالالالات ا

 113-114م ص 2008(  نوفمبر/  1المجلد  
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فالالالي الجامعالالالات النيجيرية،مجلالالالة المجمالالالل  فالالالي منالالالادا الدراسالالالات الشالالالرعية ضالالاليةائ تنبيهالالالات فر  .52
الصالالالادرة عالالالن قسالالالمي اللغالالالة العربيالالالة والدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة كالالالدونا ،  الدوليالالالة

 .289-287  م ص0202-ه1441نيجيريا،العدد الثاني يونيو/

 
**بحييوث منشييورة فييي مجييالت علمييية محكميية متعل يية ببيييان حكييم الشيير  فييي بعيي   .53

 المسائل الفكرية المعاصرة:

الصالالادرة عالالن  : مجلالالة األصالالالة الدوليالالةريالالاي تقالالويم تجربالالة تطبيالالق الشالالريعة فالالي السالالودان ونيج  .54
م ص 2017( ديسالالالمبر/2( الجالالالزب  7نيجريالالالا العالالالدد  ،واليالالالة كالالالوارا ،الالالالورن، جامعالالالة الحكمالالالة

153-171 

التالالي  ،(7م المجلالالد  2009( يوليالالو 14العدد    ،: مجلة األقالمالموسيقى بين الحل والحرمة .55
 . 23-14   نيجريا ص    ،ميدغري   يصدردا قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة

: بحا منشالالور فالالي :مفهومها ،ولصائصها، وأددافها ونشأتهاببليوغرافيا الموسوعات الفقهية .56
ب بجامعالالة واليالالة كالالدونا ، صادرة عن قسم الدراسات اإلسالمية، بكلية االدامجلة الصحوة ال

 م.2020(  9نيجيريا العدد  كدونا  ،ب 

بييأوراو وعنيياوين األوراو فيهييا ة عشيير: قائميية بييالمؤتمرات الدولييية  والوطنييية التييي شيياركت خمسيي 
 الم دمة وتاريخها وأماكنها:

 :والوطنية  أوًًل : المؤتمرات الدولية

ا، دراسالالالة مقارنالالالة بأحكالالالام القالالالوانين وان: ورقالالالة بعنالالال  .1 مكافحالالالة الفسالالالاد البيئالالالي شالالالرًعا وقانونالالالً
 نصالالراوا دولي  نظمه قسم الدراسات اإلسالمية بجامعالالة واليالالة مؤتمر ،الجنائية الوضعية

 م2019يوليو/  11-9نيجريا في الفترات ما بين:،كيفى ،
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ن للتمويالالل اإلسالالالمي عقدي اإلستصناع و اإلجارة المنتهية بالتمليك كصالاليغتين أساسالاليتي  .2
ا  ا وقانونالالالالً مالالالالؤتمر دولالالالالي نظمالالالاله المعهالالالالد الالالالالدولي للمصالالالالارف  ،لإلنشالالالالابات العقاريالالالالة فقهالالالالً

 م 2015.. 30-28نيجريا في الفترة ما بين    جامعة بايرو كنو والتمويل اإلسالمي ب 

كصالاليغة لإلسالالتثمار فالالي النظالالام المصالالرفي اإلسالالالمي  المضاربة اإلسالالالميةورقة بعنوان:  .3
نيجيريالالا فالالي كنالالو  بجامعالالة بالالايرو  مر دولي نظمه مركز الدراسات القرآنيالالةمؤت  ،في نيجريا

 م 18/5/2015-14الفترة ما بين  

ا  الضالالواب  الشالالرعية إلسالالتثمار األمالالوالورقالالة بعنالالوان:  .4 ا، مالالؤتمر دولالالي نظمالاله فقهالالً وقانونالالً
-9ريالالا فالالي الفتالالرة مالالا بالالين ي نيج  ،كيفى،نصالالراوا بجامعالالة واليالالة قسالالم الدراسالالات اإلسالالالمية

 2018/يوليو/11

ال مركزيالالة المؤسسالالات اإلداريالالة  الفيدراليالالة فالالي الفقالاله اإلداري والدسالالتوري ورقالالة بعنالالوان:  .5
ا ألحكالالالام الدسالالالتور السالالالوداني لسالالالنة ط مالالالؤتمر دولالالالي نظمالالاله قسالالالم الدراسالالالات ، م2005بقالالالً

-12جريالالالالالالالالا فالالالالالالالالي الفتالالالالالالالالرة مالالالالالالالالا بالالالالالالالالين: ،الورن،مالالالالالالالالاليتى ،ني الدينيالالالالالالالالة بجامعالالالالالالالالة واليالالالالالالالالة كوارا
 م2015/ألكتوبر/15

مالالالؤتمر دولالالالي نظمتالالاله كليالالالة  ،إلجهالالالا  بالالالين التجالالالريم والضالالالرورة الطبيالالالةاورقالالالة بعنالالالوان:  .6
-17باكستان في الفترة مالالا بالالين:  ،الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية في اسالم أباد

 م19/2014

ريالالا ي مرجعية المالالذدب المالالالكي للقالالانون الجنالالائي اإلسالالالمي فالالي شالالمالي نيج   ورقة بعنوان: .7
لالالالي تشالالالاركي بالالالين: جامعالالالة أم درمالالالان اإلسالالالالمية مالالالؤتمر دو  ،دراسالالالة مقارنالالالةوالسالالالودان، 

-9وجامعالالالة بالالالايرو كنالالالو نيجريالالالا المقالالالام فالالالي الفتالالالرة مالالالا بالالالين: السالالالودان ،وجامعالالالة الالالالدلنا
 م11/6/2015
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أثالالالالر الالالالالنة القرآنالالالالي فالالالالي اسالالالالتنبا  القواعالالالالد اللغويالالالالة واألصالالالالولية لتفسالالالالير ورقالالالالة بعنالالالالوان:  .8
لعالالام دراسالالة خصالالية االمطلالالق وت  وتقييالالد  النصوص التشريعية والقانونية تبيالالين المجمالالل،

ا. نظمالالاله معهالالالد الدراسالالالات  : قالالالانون تأصالالاليلية قانونيالالالة أصالالالول األحكالالالام القضالالالائية نموذجالالالً
 م.15/8/2015-13القرآنية بجامعة بايرو كنو. نيجريا في الفترة ما بين:

تتبنادالالالا الجامعالالالات اإلسالالالالمية،  أسالالاللمة المعرفالالالة كسياسالالالة تعليميالالالة مثلالالالىورقالالالة بعنالالالوان : .9
كنالالو بالتضالالامن مالالل  دولي للفكالالر اإلسالالالمي بجامعالالة بالالايرو مؤتمر دولالالي نظمالاله المركالالز الالال 

 20/8/2015-18المقام في الفترة ما بين:    ،رياي نيج جامعة الحكمة  

نظمالاله دور المؤسسات التربويالالة اإلسالالالمية فالالي مكافحالالة العنالالف واإلردالالاب، ورقة بعنوان:   .10
مالالا أقالاليم فالالي  جامعالالة الالالورن نيجريالالا فالالي الفتالالرة  ،عدة جامعات يجمل كافة اإللتصاصات

 م.13/3/2015-11بين:  

لتمويالالل القطالالاع الزراعالالي صيغتي المزارعة والمساقاة كوسالاليلتين تشالالاركيتين   ورقة بعنوان: .11
مالالالالالالالؤتمر دولالالالالالالالي نظمالالالالالالاله عالالالالالالالدة جامعالالالالالالالات يجمالالالالالالالل كافالالالالالالالة  ،لالالالالالالالدل المصالالالالالالالارف اإلسالالالالالالالالمية

 م.2015م14/8-12نيجريا في الفترة ما بين:    ،أقيم في جامعة بنين  ،التخصصات

بالالالالعلوم  مقالالالارن  بحالالالا ،لصالالالائة ال يالالالادة فالالالي اإلسالالالالمأسالالالس وصالالالفات و ورقالالالة بعنالالالوان:  .12
 -بجامعالالالة نصالالالراوا االسالالالالمية اإلداريالالالة المعاصالالالرة مالالالؤتمر دولالالالي نظمالالاله قسالالالم الدراسالالالات

 م.24/2017-21نيجريا أقيم في الفترة ما بين:  ،كيغي

ا ألحكالالام الشالالريعة  االسالالتراتيجيةورقة بعنالالوان:  .13 األمنيالالة لمكافحالالة جالالرائم غسالالل األمالالوال وفقالالً
 ،مؤتمر دولي نظمه قسم الدراسات اإلسالمية بجامعالالة نصالالراوا كيغالالي  ،جنائيال  والقانون 
 م.27/7/2016-24المقام في الفترة ما بين:    ،نيجريا  
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نظمالالاله ،موذًجان  2003السالالالوداني لسالالالنة  قالالالانون التكافالالالل التالالالأمين التكالالالافلي ورقالالالة بعنالالالوان: .14
المقالالام فالالي  ،انيجريالال  ،بجامعالالة بالالايرو كنالالو   ،المعهد الدولي للمصارف والتمويل اإلسالمي

 م.21/1/2017-19الفترة ما بين:  

 ،رؤيالالة شالالرعية ،ورقالالة مقدمالالة للمالالؤتمر الالالدولي البنكيالالة ورقالالة بعنوان:البطاقالالات اإلئتمانيالالة  .15
 م .2020يونيو/ 28-27في جامعة جرينولد الفرنسية في الفترة ما بين  المقام  

 ثانًيا : المؤتمرات الوطنية أو ال ومية:

مالالالؤتمر ة تطبيالالالق الشالالالريعة اإلسالالالالمية فالالالي السالالالودان ونيجريالالالا، تقالالالويم تجربالالال ورقالالالة بعنالالالوان:  .16
 أقالاليم فالالي الفتالالرة مالالا ،نيجريالالا ،كالالوارا  ،بجامعالالة الالالورن   وطني نظمه قسم الشالالريعة اإلسالالالمية

 م.9011/11/2018بين  

ا ألحكالالام لة اسالالتثمارية كوسالالي   عقالالد السمسالالرةورقالالة بعنالالوان:  .17 والقالالوانين  اإلسالالالمي الفقالالهوفقالالً
نيجريالالا فالالي الفتالالرة مالالا  ،وناه قسالالم التالالاريخ بجامعالالة واليالالة كالالدنظمالال  ،ارن قالال بحالالا م ،النيجيريالالة

 ،م25/7/2018-22بين:  

المالالنها القرآنالالي فالالي  الدولية والقوانين الجنائية الوضالالعية  االتفاقياتاحتذاب  ورقة بعنوان:   .18
. مالالالالالؤتمر وطنالالالالالي نظمالالالالاله جمعيالالالالالة معلمالالالالالي اللغالالالالالة العربيالالالالالة والدراسالالالالالات  مكافحالالالالالة الفسالالالالالاد

بجامعالالة ابالالراهيم  م.2018/ 17/10-12لفتالالرة مالالا بالالينأقالاليم فالالي ا ،اإلسالالالمية فالالي نيجريالالا
 بدماسي بمني نيجيريا.

األمالالن  حمايالالة األجهالالزة اإلسالالتخباراتية الدوليالالة: تشالالكيالتها  وواجباتهالالا فالاليورقالالة بعنالالوان:  .19
مالالؤتمر قالالالومي نظمالاله جمعيالالالة معلمالالي اللغالالالة العربيالالة والدراسالالالات اإلسالالالمية فالالالي  ،القالالومي
 م.29/10/2015-26ما بين:  أقيم في جامعة أبوجا في الفترة   ،نيجريا
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 ،يجيريالالالةاإلسالالالالمي فالالي المؤسسالالالات الماليالالالة الن المرابحالالالة كوسالاليلة للتمويالالالل ورقالالة بعنالالالوان:  .20
أقالاليم  ،نيجيريالالا ،مالالؤتمر قالالومي نظمالاله جمعيالالة معلمالالي الغالالة العربيالالة والدراسالالات اإلسالالالمية

 م. 2015/ 12/ 10-6في الفترة ما بين   في جامعة ابادان

ا توجيهالالالات السالالالاليرة ورقالالالة بعنالالالوان:  .21 : النبويالالالة لإلصالالالالا السياسالالالالي دولالالالة نيجيريالالالا نموذجالالالالً
 ،مالالؤتمر وطنالالي نظمالاله قسالالم الدراسالالات اإلسالالالمية واللغالالة العربيالالة بجامعالالة الحكمالالة الالالورن 

 م.11/6/2014-9أقيم في الفترة ما بين:    ،نيجريا

مالالؤتمر دولالالي نظمالاله  ،وإمتحالالان اإليمالالان  دروس في السيرة النبوية: اإلسالالراب  ورقة بعنوان: .22
 م.22/6/2014-21ونا بتاريخ:أقيم في مدينة كد  ،نيجيريا  ،إلسالمجماعة نصر ا

، شرعية  الحاكمة للطلبالالات العارضالالة والالالدفوع القانونيالالةأصول المرافقات الورقة بعنوان:   .23
أقالاليم فالالي كليالالة القالالانون بجامعالالة   ،مؤتمر وطني نظمه جهاز القضاب الشرعي في نيجيريا

 م.15/12/2016-14في الفترة ما بين:    بيللو   أحمد

تكييف الفساد وصوره وأسبابه وأضراره في ضوب أحكام الشالالريعة والقالالانون ورقة بعنوان:   .24
: مالالالالؤتمر وطنالالالالي نظمالالالاله جمعيالالالالة معلمالالالالي اللغالالالالة العربيالالالالة والدراسالالالالات الجنالالالالائي الوضالالالالعي

 منالالي م،فالالي مدينالالة15/12/2016-11أقالاليم فالالي الفتالالرة مالالا بالالين:  ،اإلسالالالمية فالالي نيجيريالالا
 النيجيرية.

 ،نبالالالوة وأثردالالالا فالالالي البعالالالا الحضالالالاري فالالالي المجتمالالالل النيجيالالالري ات الصالالال ارداورقالالالة بعنالالالوان:  .25
نيجيريالالالا  كيغالالالي مالالالؤتمر وطنالالالي نظمالالاله قسالالالم الدراسالالالات اإلسالالالالمية بجامعالالالة واليالالالة نصالالالراوا

 م.15/2/2016-12المقام في الفترة ما بين:  

مالالؤتمر دولالالي نظمالاله  ،الحالالب والتسالالامح وأثردمالالا فالالي نشالالر اإللفالالة والسالالالمورقالالة وبعنالالوان:  .26
أقالاليم  ،بالتضالالامن مالالل مفوضالالية شالالؤون المالالرأة فالالي األمالالم المتحالالدة  جيريةالخارجية الني   وزارة

 م.14/2/2017ونا نيجيريا في يوم  في مدينة كد

مالالؤتمر وطنالالي اإلرداب الدولي مفهومه وتكييفه تبًعا ألحكام الشريعة اإلسالمية: . و رقة بعنوان :  26
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نيجيريالالا. أقالاليم فالالي  أحمالالد بيللالالو، نظمالاله القسالالم الالالديني  بالسالالفارة السالالعودية بأبوجالالا بالتعالالاون مالالل جامعالالة
 م. 7/8/2020-1الفترة ما بين:  

بالجامعالالالالالالالالات  العلالالالالالالالالوم الشالالالالالالالالرعية المشالالالالالالالالكالت والتحالالالالالالالالديات التالالالالالالالالى تواجالالالالالالالاله تالالالالالالالالدريس.ورقالالالالالالالالة بعنوان:27
الشالالالريعة االسالالالالمية بكليالالالة القالالالانون ،جامعالالالة الالالالورن ،نيجيريالالالا فالالالى :مؤتمر وطنالالالى نظمالالاله قسالالالم النيجيريالالالة

 م.262/2020-23الفترة ما بين :

 أحكالالام أثالالر البصالالمة الوراثيالالة فالالي الكشالالف عالالن الجريمالالة والتعالالرف علالالى دويالالة المتهمة بعنالالوان: .ورقالال 28
القضالالاب الجنالالائي السالالوداني نموذجالالا(، بحالالا مقالالدم للمالالؤتمر الالالدولي الرابالالل الالالذي تنظمالاله كليالالة الشالالريعة 

-24والقالالالانون ،جامعالالالالة األزدالالالالر فالالالالرع طنطالالالالا بجمهوريالالالالة مصالالالر العربيالالالالة، المقالالالالام فالالالالي الفتالالالالرة مالالالالا بالالالالين  
 م(.25/5/2021

 ا اإلجراميالالالة لمروجالالالي البيتكالالالوين ومهالالالدداتها لامالالالن القومي فقهالالالا وقانونالالالا (.ورقالالالة بعنالالالوان :البواعالالال 29
بحا مقدم للمؤتمر الدولي الثالالالا للدراسالالات المعاصالالرة فالالي العلالالوم اإلجتماعيالالة المقالالام بجامعالالة حالالران :

 م .2021/يوليو/9-7بتركيا بالتضامن مل أكادمية  ريما  المنعقد في الفترة ما بين:

 االجرابات التالالي يتخالالذدا قسالالم المالالوارد البشالالرية بالجامعالالات النيجيريالالة لتعيالالين وترقيالالة.ورقالالة بعنالالوان:30
بحالالا مقالالدم للجامعالالة الكالالادر األكالالاديمي بالجامعالالات النيجيرية جامعالالة واليالالة كالالدونا النيجيريالالة نموذجا(:

 م2021/اكتوبر/ 30-29االمريكية بقمبيا ضمن أعمال مؤتمردا الدولي المقام في الفترة ما بين

 التأليف. –البحا  –القرابة   اثنا عشرة: الهواية:

 هم:إلي  عشر: أسماء أشخاص يرجج  ستة

الدكتور/  محمد النذير الزين عبد هللا، المحامي والموثق بالسودان، عميد كليالالة القالالانون بجامعالالة  -
، البريالالالالالالالالالالد اإللكترونالالالالالالالالالالي:  00249912126510بورتسالالالالالالالالالالودان، دالالالالالالالالالالاتف:  –البحالالالالالالالالالالر األحمالالالالالالالالالالر 

 asmar2727@gmail.com 

بروفيسالالالالالالالور/ محمالالالالالالالد كبيالالالالالالالر يالالالالالالالونس: قسالالالالالالالم اإلعالالالالالالالالم بجامعالالالالالالالة نايالالالالالالالل، أبوجالالالالالالالا نيجريالالالالالالالا، تلفالالالالالالالون: -

mailto:asmar2727@gmail.com
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 mkyhamadani@gmail.com، بريد الكتروني:  002348038881245
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