سـرية ذاتـيـة

د .محزة حسن سليمان صاحل

البيانات األساسية:

رقم الطلب 500016904 :

االسم :حمزة حسن سليمان صالح أورتش ي
• تاريخ امليالد1964 /12 /12 :م.
• مكان امليالد :السودان  -والية جنوب كردفان  -محلية الرشاد.
• مكان السكن الحالي :اإلمارات العربية املتحدة  -دبي.
• تلفون ثابت - )0097143350597( :جوال - )00971562520214( :واتساب.)00249919609632( :
• بريد إلكترونيabohosam699@gmail.com :
بريد الكتروني بديلortashi_555@yahoo.com :

املؤهالت العلمية:

• الدكتوراه؛ التفسير وعلوم القرآن في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  -السودان2010 :م.
عنوان الرسالة( :دالالت النص القرآني عند املفسرين بالرأي :دراسة تحليلية) .التقدير :ممتاز مع
التوصية بطباعة الرسالة.

• املاجستير؛ التفسير وعلوم القرآن في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  -السودان2007 :م،
عنوان الرسالة :الخصائص اإلعجازية للحوار القرآني( :سورة يوسف عليه السالم أنموذجا).
التقدير :ممتاز.
• املاجستير (باملقررات)؛ علم النفس الشخص ي  -جامعة سيفور  -الواليات املتحدة األمريكية2017 :م.
• الدبلوم العالي :الدراسات األفريقية في جامعة أفريقيا العاملية  -السودان2004 :م.
• البكالوريوس؛ تخصص :الدراسات اإلسالمية في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية -السودان:
1988م .التقدير :جيد ً
جدا.
• إجازة بشرط السماع والرواية لكتاب :املحدث الفاضل بين الرواي والواعي؛ للرامهرمزي :أبريل:
2016م؛ من الشيخ :د .نجم عبد الرحمن خلف البغدادي.
• إجازة بشرط السماع لكتاب املوطأ؛ لإلمام مالك بن أنس؛ 1436هـ ،من الشيخ :أكرم عبيد البخاري.
• إجازة بالسند املتصل لرواية كتاب " التبيان في آداب حملة القرآن " لإلمام النووي :أبريل2014 :م؛ من
الشيخ :د .نجم عبد الرحمن خلف البغدادي.
• إجازة بالسند املتصل في حفظ القرآن الكريم بروايات :قالون وورش عن اإلمام نافع املدني ،الدوري
عن اإلمام أبي عمرو بن العالء البصري ،وحفص عن اإلمام عاصم بن أبي النجود الكوفي؛ من طريقي
الشاطبية والطيبة :يناير2014 :م؛ من الشيخ :د .محمود حسن أوهاج سليمان.
• إجازة تدريس كتاب السيرة النبوية على ضوء مصادرها األصلية؛ للستاذ الدكتور :مهدي رزق هللا
أحمد :أبريل2013 :م.
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اخلربات العملية واإلدارية:

• أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الوصل بدبي (رتبة أستاذ) بجامعة الوصل بدبي :مايو 2019م –
أغسطس 2020م.

• أستاذ التفسير وعلوم القرآن املشارك بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي :سبتمبر2017 :م-
أبريل2019 :م.
• أستاذ زائربكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي :أغسطس2016 :م  -يوليو2017 :م.
• أستاذ التفسيروعلوم القرآن املشارك بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية :يناير2014 :م -يوليو:
2017م.
• أستاذ التفسير وعلوم القرآن املساعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية :أكتوبر2010 :م -
ديسمبر2013 :م.
• عميد عمادة البحث العلمي والتأليف والنشربجامعة القرآن الكريم :مارس2015 :م -يونيو2016 :م.
• رئيس قسم النشرالعلمي بعمادة البحث العلمي بجامعة القرآن الكريم :يناير2014 :م -فبراير2015 :م.
• رئيس تحريرمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية :يناير2014 :م -فبراير2015 :م.
• عضو الهيئة االستشارية ملجلة كلية القرآن الكريم بجامعة القرآن الكريم :مارس2014 :م– يونيو:
2016م.
• رئيس قسم التأليف والتنسيق والبرامج بعمادة البحث العلمي بجامعة القرآن الكريم :أغسطس:
2009م -مارس2014 :م.
• رئيس منظمة العين الخيرية "غير متفرغ" :فبراير 2012م -مارس2014 :م" .منظمة طوعية تعمل في
مجال عالج العيون".
• أستاذ متعاون لتدريس مادة الثقافة اإلسالمية والسيرة النبوية في جامعات :النيلين – أفريقيا العاملية
– أم درمان اإلسالمية – اإلمام الهادي ،أكتوبر -2010 :مارس 2014م.
• األمين العام ملنظمة العين الخيرية "غيرمتفرغ "يناير2010 :م -يناير2012 :م.
• عضو ومقرر مجلس عمادة البحث العلمي بجامعة القرآن الكريم( :أغسطس2009 :م -مايو2014 :م).
• عضو ومقرر مجلس التدبر بعمادة البحث العلمي بجامعة القرآن الكريم :أغسطس2009 :م – يناير:
2013م.
• مسجل كلية الشريعة فرع جامعة القرآن الكريم ،بورتسودان :يونيو  -2007-أغسطس2009 :م.
• األمين الت نفيذي ملركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية بجامعة القرآن الكريم :يونيو 2005م –
يوليو2007 :م.
• عضو هيئة تدريس بجامعة القرآن الكريم :مارس2006 :م -وحتى تاريخه.
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ً
• املواد واملقررات والبرامج الدراسية التي درستها :القرآن الكريم "تالوة وحفظا" – التجويد –
مدخل التفسير وعلوم القرآن – علوم القرآن – تفسير آيات األحكام – التفسير التحليلي – التفسير
املوضوعي – مناهج املفسرين – علوم الحديث – الحديث التحليلي – الدعوة والخطابة – مناهج البحث
العلمي – الثقافة اإلسالمية.
• عضو ومؤسس ومنسق الدوائر العلمية بمركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية بجامعة القرآن
الكريم :مارس2005 :م -يونيو2007 :م.
• معلم القرآن الكريم بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية :مارس2003:م -فبراير2005 :م.
• مدير الخدمات اإلدارية بالشركة السودانية للمناطق واألسواق الحرة ،إحدى شركات القطاع العام
الحكومي :يونيو - 96 :ديسمبر1997 :م.
• مديرمكتب املتابعة بالشركة السودانية للمناطق واألسواق الحرة :ديسمبر -95نوفمبر1997:م.
ً
• منتدب للمانة العامة ملجلس الوزراء؛ نائبا ملديرإدارة املتابعة :مايو  -94أكتوبر1995 :م.
• مديرالخدمات االقتصادية :بالهيئة العامة لالستثمار :أبريل  93م -أبريل1994 :م.
• مديرخدمات املستثمرين :بالهيئة العامة لالستثمار :نوفمبر - 91 :مارس1993 :م.
• مديراملكتب التنفيذي للوزير :بالهيئة العامة لالستثمار :سبتمبر - 90 :أكتوبر1991 :م.
• معلم باملدارس الثانوية بالجمهورية اليمنية1990 - 88 :م.

املشاركات العامة واألنشطة األكادميية األخرى:

• عضو الهيئة االستشارية ملنصة أريد للباحثين والعلماء والخبراء الناطقين باللغة العربية – 202 0م

• أمين التحرير بمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -األمارات العربية املتحدة  -دبي2018 :م -
2019م.
• رئيس لجنة التفسيروعلوم القرآن بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -دبي2018 :م 2019 -م.
• عضو اللجنة العلمية ملجلة كلية اإللهيات التي تصدر عن جامعة إينونو بدولة تركيا – 2018 :وحتى
تاريخه.
• عضو املجلس االستشاري للمنتدى العلمي اآلسيوي :ديسمبر2017م -وحتى تاريخه.
• عضو اللجنة العلمية ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي2018 :م 2019 -م.
• مستشار تحرير مجلة الحركة التي تصدر في جامعة موالنا مالك إبراهيم الحكومية اإلسالمية
بإندونيسيا2016 :م -وحتى تاريخه.
• عضو هيئة علماء السودان2015 :م  -وحتى تاريخه.
• عضو اللجنة العلمية ملجلة التواصلية التي تصدر عن مخبر اللغة والتواصل بجامعة الدكتور يحيى
فارس بمدينة املدية بالجمهورية الجزائرية :يونيو2014 :م  -وحتى تاريخه.
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• نائب األمين العام ملؤسسة الغرس الطيب "وهي مؤسسة خيرية تعنى بقضايا النزوح واللجوء في
القارة األفريقية "( :أكتوبر 2001 :م – فبراير2003:م).
• مديرإدارة التدريب بمؤسسة الغرس الطيب( :يونيو 2000م– سبتمبر2001 :م).
• مديرإدارة املوارد بمؤسسة الغرس الطيب( :يناير –99 :مايو2000 :م).
• املشرف العام على حلقات االستماع بجمعية القرآن الكريم :مارس2001 :م -ديسمبر2003 :م.
• محكم بحوث ومؤلفات علمية بعمادة البحث العلمي بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية.
• محكم بحوث ومؤلفات علمية ملجالت :التواصلية بالجزائر – جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.
جامعة الزعيم األزهري – كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي  -جامعة أم درمان اإلسالمية – قرآنيكا
بماليزيا – والحركة بإندونيسيا.
• مشرف ومناقش ملجموعة من طالب املاجستيروالدكتوراه.
• محكم البحوث العلمية ملشروع التفسيراملوضوعي بجامعة اإلمام بن سعود بالسعودية.
• رئيس جلسات في املؤتمرات العلمية الدولية – جامعة املدية بالجزائر – جامعة ماليا بماليزيا.

املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية:

• املؤتمر الدولي الخامس لالتجاهات املتقدمة في الدراسات اإلسالمية واملخطوطات  -مجموعة جامعات
حكومية ومؤسسات دولية في دولة ماليزيا  -نوفمبر2019م " ،تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس -"9مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،كواال المبور – ماليزيا؛
ديسمبر2017م "،حضور".
• املؤتمر الدولي الثاني :اإلسالم والتأويل :واقع العالم اإلسالمي في القرن الواحد والعشرين -جامعة
أونونو  -تركيا  -مايو 2018م " ،تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس -"7مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،كواال المبور – ماليزيا؛
ديسمبر2017م "،تقديم ورقة علمية".

• املؤتمرالدولي الرابع :الفكرالتقدمي في الدراسات اإلسالمية والعربية املعاصرة ،جامعة شريف هداية
هللا اإلسالمية الحكومية ،اندونيسيا :أغسطس2017 :م" ،تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس ."6مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا ،كواال المبور:
مايو2016 :م " ،تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر الدولي األول للمخطوطات والوثائق التاريخية ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا :أبريل:
2106م" ،تقديم ورقة علمية".
• الندوة اإلسالمية حول الوسطية اإلسالمية :مفهومها وتطبيقاتها ،جامعة جاكرتا الحكومية،
إندونيسيا ،يونيو2015 :م " تقديم ورقة علمية".
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• املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس ،"5مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا :مايو2015 :م،
"تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر العلمي الثاني للقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة :الجامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا،
مارس2015 :م "تقديم ورقة علمية".
• املؤتمرالقرآني الدولي السنوي "مقدس ،"4مركزبحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا :أبريل2014 :م،
"تقديم ورقة علمية".
• امللتقى الدولي األول حول مساهمة الدراسات القرآنية في إثراء البحث النقدي األدبي واللغوي ،جامعة
الدكتور :يحيى فارس باملدية ،الجزائر :أبريل2014 :م "تقديم ورقة علمية".
• مؤتمر فهم القرآن بين النص وال واقع ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،الجزائر :ديسمبر،
2013م" ،تقديم ورقة علمية".
• الندوة الدولية :الخطاب القرآني :البنية والفهم واالستنباط ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
وجامعة القرويين ،فاس ،املغرب :نوفمبر2013م “تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي "مقدس ،"3مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا :مارس2013 :م.
"تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي"مقدس ،" 2مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا :فبراير2012م،
"تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر العاملي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة اإلنسانية ،جامعة أفريقيا العاملية ،السودان:
ديسمبر2011 :م" ،تقديم ورقة علمية".
• املؤتمر القرآني الدولي السنوي “مقدس" مركز بحوث القرآن ،جامعة ماليا ،ماليزيا ،كواال المبور
2011م" ،تقديم ورقة علمية".

البحوث واألوراق العلمية:

• قضايا اإلعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم بين املجيزين واملانعين " ،بحث محكم ومنشور ".
مجلة الحركة  -جامعة موالنا مالك إبراهيم الحكومية اإلسالمية  -إندونيسيا -العدد األول  -املجلد– 21 :
1440ه 2019 -م.
ً
• حجية الحواراإلقناعي في القرآن الكريم :حوارات سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السالم أنموذجا" ،
بحث محكم ومنشور " .مجلة التواصلية  -جامعة الدكتور يحيى فارس باملدية  -الجمهورية الجزائرية -
العدد الثاني -املجلد الخامس  -يونيو 2019م.
• املحكم واملتشابه واملؤول( :قراءة جديدة للمصطلحات)" :بحث محكم ومنشور :مجلة جامعة الوصل
– دبي – العدد -56 :يونيو 2019م.
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• تقرير منهج الوسطية في القرآن الكريم والسنة املطهرة – "بحث محكم" -مجلة جامعة القرآن الكريم
والعلوم اإلسالمية – 2019م.
• أزمة الت وافق بين النقل والعقل :دالالت قطعية ومآالت ظنية :بحث محكم ومنشور  -كتاب املؤتمر
الدولي الثاني :اإلسالم والتأويل :واقع العالم اإلسالمي في القرن الواحد والعشرين  -جامعة اينونو  -تركيا-
2018م.
• الشواهد والبينات القضائية في سورة يوسف عليه السالم :دراسة تطبيقية على القوانين املعاصرة،
" بحث محكم ومنشور " ،مجلة الدراسات القانونية  -جامعة الدكتور يحيى فارس باملدية  -الجمهورية
الجزائرية  -العدد الثاني – املجلد الثالث  -الجزء األول  -رمضان1437 :ه  -يونيو2017 :م.
• قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية :نقد مطاعن ،ورد شبهات "بحث محكم ومنشور" .مجلة كلية
الدعوة واإلعالم – جامعة القرآن الكريم  -السودان  -العدد الثالث  -يونيو 2016م.
• نساخ املصاحف وإسهاماتهم في إظهار املصاحف املخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري " :بحث
محكم ومنشور "  -مجلة جامعة القرآن الكريم  -السودان  -ملف الدراسات القرآنية  - 2ربيع األول 1437هـ
 مارس 2016م.• السبق القرآني في تحديد العالقة بين القلب والعقل وتوجيه الشخصية والسلوك "بحث محكم
ومنشور" .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  -السودان  -العدد  - 14ربيع األول 1437هـ  -يناير2016م.
• توجيه فهم النص القرآني عند املفسرين "بحث محكم ومنشور" .مجلة كلية القرآن الكريم  -جامعة
القرآن الكريم  -السودان  -العدد السادس 2015 -م.
• الروح في القرآن الكريم "بحث محكم ومنشور" .موسوعة التفسير املوضوعي  -جامعة اإلمام محمد بن
سعود – السعودية  -رمضان 1436هـ  -يوليو 2015م.
• أسس الحضارة اإلنسانية في القرآن الكريم “بحث محكم ومنشور" .مجلة قرآنيكا  -جامعة ماليا -
ماليزيا  -مركزبحوث القرآن  -العدد الخاص -أبريل 2015م.
• داللة النص القرآني ومظاهراالختالف فيه "قراءة في املفاهيم واملصطلحات "" ،بحث محكم ومنشور ".
مجلة التواصلية  -مخبراللغة وفن التواصل – جامعة الدكتور يحيى فارس باملدية  -الجزائر  -العدد األول
ربيع األول 1436هـ  -يناير2015:م.
• أثر القرآن الكريم في بناء القدرات العقلية وتنميتها "بحث محكم ومنشور" .مجلة دراسات دعوية -
جامعة أفريقيا العاملية  -السودان  -العدد  -27صفر -شعبان  -1435يناير -يونيو 2014م.
• كتاب :مناهج املفسرين :كتاب مرجعي مقرر على طالب كلية القرآن الكريم وكلية الدراسات العليا
بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  -رقم اإليداع 2123 :الرقم الوطني للكتاب.)2014/471( :
• أثر التقنية الحديثة في الحفاظ على كتاب هللا "دراسة تحليلية" "بحث محكم ومنشور" .مجلة جامعة
القرآن الكريم  -السودان  -العدد  -27ديسمبر2013م.
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• النصيحة وأخواتها في الكتاب والسنة (دراسة مقارنة للمصطلحات) "بحث محكم ومنشور" .مجلة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة أفريقيا العاملية  -السودان  -العدد  22السنة  - 12رمضان
1434هـ  -أغسطس 2013م.
• معالم املعرفة القرآنية واملعرفة العلمانية( :دراسة مقارنة) " بحث محكم ومنشور" .مجلة اإلسالم في
أفريقيا  -معهد مبارك قسم هللا  -منظمة الدعوة اإلسالمية  -السودان  -العدد األول  -يناير2013م.
• مفاتيح البحث العلمي في القرآن الكريم "بحث محكم ومنشور" .مجلة جامعة القرآن الكريم  -السودان
-العدد  - 22السنة  -16جمادى اآلخرة 1432هـ  -يونيو 2011م.

الدورات التدريبية واحللقات العلمية:

• دورة املحفز املعتمد ،جامعة سيفور ،الواليات املتحدة األمريكية؛ ومركز آفاق التميز لالستشارات
والتدريب :يناير2017 :م.

• دورة تدريب املدربين من املركز األكاديمي األمريكي "البورد األمريكي"؛ ومركز آفاق للتدريب :مارس:
2016م.
• الدورة العلمية األولى في السنة النبوية في كتاب املعاني واألحكام في شرح األربعين النووية ،للشيخ :أحمد
علي اإلمام ،كلية املجتمع ،جامعة القرآن الكريم -السودان ،يناير2015 :م.
• الندوة التدريبية :عضو هيئة التدريس في منظور ضمان الجودة في التعليم العالي ،مركزالتنمية املهنية،
جامعة القرآن الكريم -السودان ،فبراير2014 :م.
• دورة مناهج البحث العلمي :املجلس العلمي لجماعة أنصار السنة ومركز بحوث القرآن الكريم بجامعة
القرآن الكريم -السودان :ديسمبر2013 :م.
• دورة تأليف وتصميم الكتاب الجامعي :مركزالتنمية املهنية بجامعة القرآن الكريم -السودان2013 :م.
• دورة إنتاج الكتاب الجامعي وفق منهجية التكامل املعرفي :معهد إسالم املعرفة :جامعة الجزيرة -
السودان -يونيو2012 :م.
• دورة اإلعداد التربوي ألعضاء هيئة التدريس :مركز التنمية املهنية ،جامعة القرآن الكريم -السودان -
2010م.
• دورة معالجة البيانات والنصوص وإدارة األعمال املكتبية :مركزالتنمية املهنية بجامعة القرآن الكريم-
السودان2007 :م.
• دورة األساليب اإلبداعية في حفظ وتعليم القرآن الكريم :مركزدراسات الجودة واالمتياز2006 :م.
• دورة تنظيم وإدارة املؤتمرات والندوات وورش العمل ،مركزتطويراإلدارة -السودان2000 :م.
• دورة اإلرشاد اإلسالمي واإلداري ،وزارة اإلرشاد والتوجيه  -السودان1990 :م.
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أسأل اهلل تعاىل التوفيق يف األمر والسداد يف الرأي؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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