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  املؤهالت العلمية:
راه يف الفقه وأصوله، جامعة إفريقيا العاملية، السوداندكتو  -2020  
ث احلسنية للدراسات اإلسالمية العليا ابململكة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية من دار احلدي 2000-2003
  املغربية.
من معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف موريتانيا التابع جلامعة اإلمام حممد بن يف الشريعة البكالوريوس  1996-2000

  سعود اإلسالمية.
موريتانيا.، القانون اخلاص من جامعة نواكشوطالبكالوريوس يف  1996-2000  
  بلوم الدراسات القانونية العامة، جامعة نواكشوط، موريتانيا.د 1998
ابكلوراي اآلداب األصيلة.  1996  
العلوم ومتوان يف دراسة حمظرية مشلت حفظ القران الكرمي، ومتوان يف قواعد اللغة العربية وآداهبا،  1982-1994

  اإلسالمية.

 البحوث والكتب:
2021القرايف، )أطروحة دكتوراه( ـ نظرية التقابل والتداخل عند الشهاب   

2021 )كتاب( ـ بداية املقتصد، أول صياغة قانونية شاملة لفروع الفقه املالكي،  
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2020 )حبث حمكم( ـ إعالن احلرب بني أحكام التكليف وأحكام الوضع،  
.2016جملة القانون جبامعة عجمان، يعة مصلحة احملضون بني الشر  ـ   

  2013 )حبث حمكم( عة اإلسالميةـ التقابل والتداخل يف الشري
.3201كتبة الفالح، األردن، مط.  أتليف مشرتك، )كتاب( ـ الثقافة اإلسالمية األصول والفروع والثمرات،  

2012، مشاركة يف مؤمتر، ماليزاي، مر والنهي يف القرآن الكرميـ األ  
.2011جملة األمحدية، ديب،  )حبث حمكم( ئرها،أثر التعليل ابحلكمة يف الفروق الفقهية والعدول ابملسائل عن نظا ـ  

2011مشاركة يف مؤمتر، املغرب،  ـ التأثر والتأثري املتبادل بني اخللق والتشريع.  
 ـ جمموعة مقاالت فكرية يف الصحافة املوريتانية

 اخلربات والدورات واملؤمترات:
.أستاذ حماضر جبامعة عجمانإىل اآلن  2006ـ   

الرتبية األساسية بوحدة الدراسات العامة، جامعة عجمان.رئيس قسم  2018- 2016  
بدار إلعالم العربية اليت تصدر جمالت: "استثمار العربية" و"تعمري العربية" و"املرأة العربية" ي لغو  2006 ــ 2005ـ 

 و"اليف ستايل العربية".
لغوي بقناة العربية، ديب. 2007-2005ـ   

جامعة عجمان.جلة جامعة عجمان للشريعة والقانون، مبـ مشارك يف مراجعة وتدقيق البحوث   
  مع اجمللس األعلى لشؤون األسرة ابلشارقة. ـ مدقق لغوي متعاون

قريغرياي. يف جامعة صداقة الشعوب يف مجهورية بكلية الشريعة أستاذ 2005-2003ـ   
أستاذ متدرب يف املدارس الثانوية واإلعدادية. 2000-1999ـ    

از القرآين والقدس الشريف جبامعة عجمان.ـ عضو كرسي اإلعج  
وحبوث الطالب جبامعة عجمان.ـ عضو جلان التحكيم يف مسابقات القرآن الكرمي واحلديث الشريف   

.2010ـ مشارك يف مؤمتر االجتهاد والتجديد، جامعة حممد األول، وجدة، املغرب   
1201ـ مشارك يف املؤمتر الدويل )مقدس( جامعة مالاي، ماليزاي،   

ساعة تدريب يف اجملاالت اإلدارية والرتبوية والعلمية  300ـ أكثر من   
 

 جماالت التخصص واالهتمام
لقواعد الفقهية.ـ أصول الفقه، والفقه، وا  

 ـ النحو.
 ـ املنطق.

احلضارة اإلسالمية.، و الميةـ الثقافة اإلس  

 اللغات األجنبية:
(متوسط يف القراءة واالستماعالفرنسية )  

(يف القراءة واالستماع جيدية )االجنليز   


