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ت9210417211 ----9121099190 .

التعليم قبل اجلامعي
 .2املرحلة اإلبتدائية  :ديم حمد اإلبتدائية ( القضارف ) 2171- 2100
 .1املرحلة الثانوية العامة  :الميدان الثانوية العامة ( القضارف ) 2179- 2171
 .0املرحلة الثانوية  :السلمابي الثانوية ( القضارف ) 2174 – 2179

املؤهالت اجلامعية وفوق اجلامعية
 .1بكالريوس الدراسات اإلسالمية بتقديرجيد ج ًد مع مرتبة الشرف سبتمبر 2149م كلية
البنات جامعة امدرمان اإلسالمية.
 .1ماجستيراآلداب في الدراسات اإلسالمية تخصص أصول الفقه يونيو 2119م جامعة
الخرطوم.
 .0دكتوراة الفلسفة في الدراسات اإلسالمية  ،تخصص العقيدة والفكر اإلسالمي نوفمبر
1997م جامعة الخرطوم.

اخلربة التدريسية :
 .2أستاذ تربية إسالمية في المدارس الثانوية 2149م2112-م  ،مدارس الخرطوم بحري
القديمة الثانوية  ،علي السيد الثانوية ،الخرطوم القديمة بنات الثانوية .

 .1التدريس بجامعة سنار كلية التربية بسنجة من يناير 2114م حتى فبراير 1990م
 .0التدريس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من مارس 1990م حتى اآلن بمختلف كليات
الجامعة.
 .1اإلشراف على عدد من طالب الدراسات العليا
اخلربة اإلدارية :
 .2رئيس قسم الدراسات اإلسالمية كلية التربية جامعة سنار 2111 – 2114م
 .1رئيس قسم البحوث والدراسات اإلسالمية بمعهد العلوم والبحوث اإلسالمية جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا

1922 -1994

 .0مدير تحرير مجلة العلوم والبحوث االسالمية 1929 _ 1921
 .1نائب عميد معهد العلوم والبحوث اإلسالمية مايو 1920
النشاط اإلجتماعي :
 .2مشاركة في التدريس بمعهد شروني لتدريس القرآن الكريم وعلومه .2141
 .1المشاركة في قوافل دعوية مع رابطة الفتاة المسلمة بجامعة امدرمان اإلسالمية إلى كل من
شندي والقرى المحيطة بها  ،الرنك  ،ومجموعة من قرى والية الجزيرة .2140-2149
 .0محاضرات بمناطق مختلفة بوالية الخرطوم .2119-2140 .
 .1المشاركة في التدريس بمركز عبد اهلل بن مسعود لطالبات دبلوم الدراسات اإلسالمية
.1929
 .9المشاركة في التدريس بالدورات التأهيلية لمعلمات الخالوي بالخرطوم .1922-1929
 .0أمين عام منظمة الليالي البيض ( منظمة طوعية تعمل في مجال األسرة ) .1920-1929
 .7المشاركة في قافلة دعوية تنموية لمحلية المتمة يونيو .1920
المشاركة في الدورات الدعوية بمحلية جبل أولياء.

