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المؤهالت العلمية

دكتوراه في الفقه المقارن

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

1998/6/5م بجامعة أم درمان االسالمية ـ 1436/10/20هـ بجامعة نجران .

المنح والجوائز المحلية أو العالمية

ال توجد
على مستوى السودان :

األنشطة األخرى وعضوية اللجان

مدير االدارة القانونية بجامعة أم درمان االسالمية ـ رئيس االدارة القانونية بجامعة أم درمان االسالمية
المفوض من قبل وزارة العدل ـ مدير معهد التأهيل والتدريب القانوني ـ رئيس قسم التدريب العملي
والميداني بمعهد التأهيل والتدريب القانوني ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ـ عضو
لجنة الدستور ـ عضو ورشة تعديل قانون االنتخابات ـ عضو لجان تطوير المناهج بكلية الشريعة
والقانون ـ عضو مؤتمر الجامعة االلكترونية ـ عضو الملتقى االقتصادي الثاني ـ رئيس لجنة الطباعة
المتحانات كلية الشريعة والقانون ـ محام وموثق للعقود ـ مستشار قانوني لعدد من الشركات التجارية
والجمعيات .
على مستوى جامعة نجران :
عضو لجنة االختبارات والتصحيح بقسم األنظمة بكلية العلوم االدارية ـ عضو لجنة المعيار الرابع
ألعمال الجودة بالقسم ـ رئيس لجنة المعيار الثال ألعمال الجودة ـ عضو قسم األنظمة ـ منسق االرشاد
األكاديمي بقسم األنظمة ـ مشرف وحدة االرشاد األكاديمي بكلية العلوم االدارية .

المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

عدد من المؤتمرات في المجال القانوني واإلنساني واالقتصادي بلغت ( )10داخلية وخارجية .
عدد من الدورات التدريبية في مجال القانون والتجارة االلكترونية ـ الملكية الفكرية ـ التعليم االلكترونيي
ـي تصيميم االسيتبانات االلكترونيية ـ التعلييم المفتيوـ ـ السييناريو التعليميي ـ تصيميم الكتياا التعليميي ـ
االرشاد األكياديمي ـ وعيع أسي لة االختبيارات ـ أعميال الجيودة ـ نظيام التعلييم االلكترونيي (اليبال بيورت

وااليكو) ـ تطيوير اليتات وادارة الوقيت ـ بيرامج الهندسية اللغويية البصيرية ( )NLPـ المعاميل الجنائيية
والكلب البوليسي ـ بنك األس لة ـ مجموعة دورات في اللغة االنجليزية .

التدريــس (المقررات)

البحوث والمؤلفـــات

الشركات التجارية ـ الملكية التجارية والصناعية ـ القانون التجاري ـ الضمانات الشخصية والعينية ـ
القانون المدني ـ قانون االيجار ـ التجارة االلكترونية ـ قانون العمل والتأمينات ـ قانون االجراءات
المدنية ـ الملكية العقارية ـ قانون االثبات .


القواعد القانونية المنظمة للعالقات التجارية



القانون التجاري اإللكتروني.



المدخل للعلوم القانونية.



القانون الجنائي السياسي (دراسة حالة قضية أوكامبو عد السودان).



الثقافة اإلسالمية.



وعدد ( )7مؤلف غير مطبوع .



زكاة حقوق الملكية الفكرية ( بح منشور) مجلة معالم الدعوة اإلسالمية ـ كلية الدعوة
اإلسالمية  ،العدد ( )2أغسطس 2009م .



المعامالت التجارية اإللكترونية المشروعية والكيفية (بح منشور) مجلة معالم الدعوة
اإلسالمية ـ كلية الدعوة اإلسالمية  ،العدد ( )3فبراير 2011م .



التدليس واألحكام المتعلقة به في المعامالت المدنية "فقها وقانوناً" (بح منشور) سلسلة
أبحاث جامعية بالتعاون مع مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة  ،الجزء ()38
2012م .



اإلعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير ( ،بح منشور) مجلة مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية ،كلية دار العلوم  ،جامعة القاهرة  ،العدد ( )32أغسطس 2012م .



التدرج في األوامر والنواهي "وقوعه وحصوله في العصر" (بح منشور) مجلة الفقه
المقارن  ،تصدر عن مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة  ،العددان ( )5/4السنة ()2
ربيع  /صيف 1435ه ـ2014م لبنان .

البريد االلكتروني الخاص بالجامعةabeisa@nu.edu.sa :

