
 

 

 
 أصول الفقه  التخصص الدقيق:

 البيانات الشخصية: أوالً:

ُمحي الدين إبراهيم أحمد  االسم: د.

 عيسى .

 م51/3/5691تاريخ الميالد: الجنسية: ســـــــــــوداني 

 ) اإلمارات/ دبي ( 99625172693966جوال : 

 ) السودان (  99796577966791

mohyappa@gmail.com  كسال –مكان الميالد : السودان 

 المؤهالت العلمية: ثانيًا:

 الليسانس الماجستيـر الدكتــوراه 

كلية الدراسات العليا                         -الجامعة: جامعة الخرطوم 

 "كلية القانون قسم الشريعة"

الرسالة : حقائق الواقع وتأثيرها على عنوان 

 الحكم الشرعي واالجتهاد والفتوى .

 الجامعة: أفريقيا العالمية بالخرطوم ـ كلية الشريعة

عنوان الرسالة : المصالحات والعهود في السياسة 

 الشرعية .

 ليسانس الشــــــــــــــــــــــــريعة اإلسالمية 

 نورة  ـالجامعة : اإلسالمية بالمدينة الم

 كلية الشريعة 

  المدينة النبوية . العنوان : العنوان : الخرطوم العنوان : الخرطوم 

 م 5661السنة :  م 7993السنة :  م 7959السنة : 

 التقدير : جيد جدا   التقدير : جيد جدا   

 الرتب العلميـة: ثالثًا:

  م7952أستاذ المشارك  م7959أستاذ مساعد  7993محاضر /  

 الخبرات العملية ) علمية وإدارية ( رابعًا:

   

/ مدرس بالمعهد العالي للدراسات 5

م 5661السودان  -اإلسالمية ، كسال 

 م.7959حتى 

/ مدرس بالمعهد العالي للدراسات 7

اإلسالمية جمعية إحياء التراث الكويتية 

 . 7999يونيو-5666، بنغالديش/دكا ،

"عن  / محاضر في اإلشراف التعليمي3

 جامعة السودان المفتوحة ، بعد"

 م7999 -7993الفترة : 

/ متعاون بالتدريس في معهد التأهيل 9

 التربوي ، وزارة التعليم العام ، كسال .

/ محاضر: كلية التربية ، جامعة كسال 1

 .سم العلوم اإلسالمية م ، ق7991، 

مساعد في كلية التربية / أستاذ 9

 م .7959جامعة كسال ، 

دراسات / عضو اللجنة الثقافية بكلية ال59

 م . 7951 -7959: اإلسالمية والعربية 

/ عضو هيئة تحرير مجلة جامعة 51

 . 7979-7951الوصل: 

/ عضو لجنة الدراسات العليا بقسم 59

 الدراسات اإلسالمية .

/ عضو لجنة الترقيات بكلية الدراسات 52

 7951/7956/7979/7975اإلسالمية 

/ المشاركة في االعتماد األكاديمي 51

للمناهج الدراسية لجامعة الوصل في 

احل )البكالوريوس والماجستير مر

 والدكتوراه (.

/ عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا 56

 حتى تاريخه 7959في جامعة الوصل منذ 

/ اإلشراف العلمي على عدد غير قليل 79

  

 ( التدريبيةو العلمية الدورات )
 1991 . وزارة العدل/ شهادة مهنة القانون1
/ دورة تدريبية للتعليم عن بعد / جامعة السودان 2

 م2002المفتوحة 

"جامعة معي ترقية وتطوير أداء األستاذ الجادورة / 3

 م"2009 -كسال 

هيئة التدريسية " جامعة العااء ألدورة تدريبية / 2

 م2012الوصل 

تقنيات التعليم عن بعد "جامعة  :دورة تدريبية/ 5

 م2020الوصل" 

 م 2020لمي الدولي "جامعة الوصل" دورة النشر الع/ 6

 C. V  السيــرة الذاتيــــة 
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يس قسم العلوم اإلسالمية في / رئ2

 م .7953كلية التربية ، جامعة كسال 

/ عضو مجلس كلية التربية جامعة 1

 . كسال

/ عضو مجلس أبحاث الدراسات 6

 العليا في كلية التربية  .

 / عضو مجلس أساتذة جامعة كسال 59

دريس: أستاذا / عضو هيئة الت55

في دبي بدولة  مساعدا ثم مشاركا

)كلية جامعة الوصل: اإلمارات

الدراسات اإلسالمية والعربية( منذ 

 ( . م  حتى تاريخه ) قيد العمل 7959

/ عضو مجلس كلية الدراسات 57

 اإلسالمية بجامعة الوصل في دبي .

/ عضو المجلس العلمي للدراسات 53

 العليا بالقسم 

 من رسائل الماجستير والدكتوراه .

/ المشاركة في اللجان العلمية لمناقشة 75

 وتقويم رسائل الدكتوراه والماجستير .

/ تحكيم البحوث العلمية للنشر في 77

 .مجلة الجامعة 

/ تحكيم بحوث المؤتمرات العلمية في 77

 الجامعة

ث العلمي بح/ عضو لجنة أخالقيات ال79

 7979/7975في جامعة الوصل .

/ عضو لجنة الكتاب الجامعي بجامعة 71

 . م7979الوصل .

 / سكرتير مجلة كلية الداسات اإلسالمية 79

 7993ريس الجامعي منذ العام التد/ 72

 حتى تاريخه .

 مشارك في العمل الدعوي العام ./ 71

 

 أهم المؤتمرات العلمية والندوات:     خامًسا:

   

، دورة أبريل مؤتمر "مقدس"  /5

م  ، جامعة ماليا   . كوااللمبور 7959

 . ماليزيا ."مقدم ورقة علمية"

 

/ مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 7

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في دورته 

الرابعة والعشرين المنعقد في دبي في 

 م "مشاركة بالحضور"7956نوفمبر 

 

 

 العلمية:اإلشراف على الرسائل  سادًسا:

 ئل( رسا 2 الماجستير:  العدد )  ئل( رسا 9 الدكتوراه: العدد )

 المؤلفات العلمية: سابعًا:

 البحوث العلمية المحكمة أهم الكتب المطبوعة

 

 المصالحات والعهود في السياسة الشرعية . دار طيبة للنشر بالرياض-5

 

الرشد حقائق الواقع وتأثيرها على الحكم الشرعي واالجتهاد والفتوى . مكتبة  -7

 بالرياض . 

 

مع األساتذة الزمالء   كتاب جامعي باالشتراك) أصول الفقه (   .3

 . 5/7956طبع جامعة الوصل ، ط

 

 " 5/7979السياسة الشرعية( "كتاب جامعي طبع جامعة الوصل طمدخل إلى  ) .9

  

 

 
في كتاب السياسة الشرعية البن  ) فقه توزيع السلطة والثروة: بحث/5

 يرة للعلوم التربوية واإلنسانية منشور في مجلة جامعة الجزو محكم ( تيمية

: ) الضرورة األصولية والشرعية إلعمال بحث علمي محكم بعنوان/7

ضوابط االجتهاد ( منشور في مجلة جامعة الجزيرة للعلوم التربوية 

 . واإلنسانية

محكم ضرورة اجتماعية وأولوية سياسية( الصلح فريضة دينية و )بحث:/3

 .لقرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ر في مجلة جامعة اومنش و

محكم ) اتفاقية التمييز ضد المرأة : المفهوم واألبعاد واآلثار ( ، :بحث/9

 .جامعة النيلين منشور في مجلة دراسات حوض النيل و

نشور في مجلة تأصيل حكم وموإعمال فقه الموازنات ( م:)تأصيل بحث/1

 المعرفة .وزارة التعليم العالي السودان .

 مجلة في  منشورمحكم و: )التوضيحات الشرعية لحكم التهريب ( بحث/9

 الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية . كلية

ي مقبول للنشر في مجلة مجمع الفقه اإلسالم فقه تغيير الحاكم ( ) :بحث/2

 بالخرطوم .

" رؤية تجديدية " ورقة علمية  وم تفسير القرآن الكريم وأدواتهعل/1

م  ، جامعة ماليا   . 7959قدمت في أعمال مؤتمر "مقدس" ، ابريل 

 كوااللمبور . ماليزيا .

بحث: قراءات معاصرة للنص القرآني: دراسة نقدية في ضوء األداتين  /6



 .(95العدد لدى مجلة جامعة الوصلر ونشملغوية واألصولية. )محكم وال

رؤى تجديدية لمعان قرآنية، مراعاة السياق والتفسير باإلعجاز  :بحث /59

   العلمي" "قراءة نقدية" )محكم ومقبول للنشر لدى مجلة جامعة الوصل(

 . السلطة وفقهاء الملة.  دراسة نقدية. ) بصدد التحكيم ( بحث: /55

للمجتمعات "حالة السودان / تجريم السحر هل بات ضرورة 57

 نموذجا".    )بحث قيد اإلعداد(

 أهم المقررات التي دّرست: ثامنًا:

 .القرآن الكريم وتجويده .1

 / مقاصد الشريعة اإلسالمية .2أصول الفقه اإلسالمي .     -2

 (  .  / فقه السياسة الشرعيةفقه العبادات / فقه األسرة واألحوال الشخصية  /  فقه الجنايات  /   فقه البيو ع     /  وصايا وأوقاف الفقه  : )  -2

       قواعد الفقه الكلية . -1

 . الثقافة اإلسالمية -59فقه المعامالت المعاصرة    -6.    فقه األولويات -1     النظريات الفقهية . -2.    في اإلسالم النظام السياسي -9
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