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ّريةّالذاتي ة:السّ 
ّ

ّخصي ة:ّاملعلوماتّالشّ 
ّالــحمم دّاألمنيّحمم دّسـياالسم:ّ

 م، ِدْنِغرَاِي )غينيا كوانكري(.12/03/1979اتريخّومكانّامليالد:ّ
  ْكرِيا ُكوانَ يَ ينِ : غِ يةاجلنس

 متزوج، ولدي ثالثة أوالد )أم كلثوم، وآدم، وعثمان ســيال(. احلالةّاالجتماعية:
ة معارف الوحي والعلوم اإلنساني ة، ابجلامعة قسم الفقه وأصول الفقه، كلي  من  اهالدكتور  :احلايلّاملؤهل

 ماليزاي.-اإلسالمي ة العاملي ة
 sylla_mohamed13@yahoo.com:الربيدّاإللكرتوين

 Moahmed Lamine Sylla فيسبوك:
 0066983232180اجلوال: رقم 

 العربي ة، واإلجنليزي ة، والفرنسي ة. : اللغات
 

ّومكانّاحلصولّعليها:ّّهااترخيّاألكادميي ةّاملؤهالت
 م2014         درجة الدكتوراه يف الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي     

 م2011   ي ة العاملي ة مباليزاي        ماجستري بقسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمدرجة 
 م2007                     عة اإلسالمي ة ابملدينة املنو رةالشهادة اجلامعي ة بكلية الشريعة، اجلام
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 م2000                     اإلسالمي بكنداي، غينيا كوانكري شهادة الثانوي ة يف معهد العرب
 م1997                      جالو بَكاْنَكان، غينيا كوانكريايَ ا ايَ فَ شهادة املتوسطة يف معهد ألْ 

 م1994                  بكانكان، غينيا كوانكريسالمي ة اإل ي ةور بتدائي ة يف مدرسة الن  شهاد اال
 م2009         شهادة اإلجنليزي ة ابجلامعة اإلسالمي ة العاملي ة مباليزاي                             

 
 ويف الوقت الراهن أعمل حماضراً يف كلي ة الدراسات اإلسالمي ة، يف جنوب اتيالند )فرع فطاين(.

 
  شهاداتّأخرى:

 م.2011االمتياز يف مرحلة املاجستري ابجلامعة اإلسالمي ة العاملي ة مباليزاي،  شهادة
  م.2014 توصية جلنة املناقشة بطبع رساليت الدكتوراه بعد التعديالت املطلوبة.

 
ّالبحوثّاملنشورة:ّ

   م.2014يف جامعة قطر، العدد األو ل، حمك مة ة حبث منشور يف جملة دراسات اقتصادي 
  ة معاصرة يف األموال والبنوك، حملرر أ. د. عارف منشوران يف كتاب مسائل شرعي  حمكمان و حبثان

 .(ISBN)علي عارف، طباعة دار فجر العلوم يف ماليزاي. 
  منشور يف املؤمتر العاملي الثاين للقرآين والسنة املطهرة، قسم دراسات القرآن والسنة، حمكم و حبث

(ISBN). 2015.م 
  يف املؤمتر العاملي يف مفهوم الوسطية يف جنوب شرق آسيا.منشور حمكم و حبث 
  منشور يف املؤمتر الدويل األول حول الرتاث اإلسالمي، يف مالكا )ماليزاي(. حمكم و حبث

(ISBN). 2015.م 
  ،حبث حمكم ومنشور يف املؤمتر الدويل عن الرمحة يف اإلسالم يف جامعة امللك سعود، ابلرايض

 م.2016
  جملة علمية حمكمة يف األكادميي ة األمريكي ة العربية للعلوم والتكنولوجيا، يف ُعمان حبث منشور يف

 م.2016)مسقط(، اجمللد السابع، العدد الثاين والعشرون، لعام: 
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  منشور يف جملة علمية عربية دولية حمكمة، اجلامعة اإلسالمية دار العلوم يف يويند )اهلند(، حبث
 م. 2016يوليو  هــ/1437السنة الثالثة، العدد السادس، شوال 

 حتت الطبع يف جملة وحدة األمة يف اهلند.  حبثان 
 

 يف جماالت خمتلفة. شورةأخرى غري من : لدي عدة حبوثالبحوث
 
 

 يفّاملؤمتراتّالدولي ةّواحمللي ة:ّّمشاركايت
 كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، ابجلامعة اإلسالمية العاملية الدويل لؤمتر املورقة يف مي قدت

 م.2010مباليزاي، 
 اإلسالمي )إســرا(، مباليزاي، ة للتمويل ملعهد العاملي للبحوث األكادميي  الدويل  ؤمتراملورقة يف مي قدت

 م.2011
  ة للتمويل اإلسالمي )إســرا(، مباليزاي، الدويل ملعهد العاملي للبحوث األكادميي  ؤمتر املورقة يف تقدمي

 م.2012
  ة معاصرة، املنظم من قسم الفقه وأصوله، ابجلامعة ورقة يف املؤمتر احمللي يف قضااي فقهي  تقدمي

 م.2012مباليزاي، ة اإلسالمية العاملي  
 الدويل، اإلسالم يف آسيا املنظم من معهد وحدة األم ة، ابجلامعة اإلسالمي ة  ؤمتراملورقة يف مي قدت

  م.2012العاملي ة مباليزاي، 
  العابدين،  ن الكرمي، جبامعة سلطان زينورقة يف املؤمتر الدويل حول القضااي املعاصرة يف القرآتقدمي

   م.2012برتجانو، ماليزاي، 
  م.2014ورقة يف املؤمتر الدويل حول القرآن الكرمي، يف جامعة مالاي يف ماليزاي، تقدمي 
  من املنظم ة يف منظور املقاصد الشريعة، ة اإلسالمي  يف املؤمتر الدويل حول صناعة املالي  ورقة تقدمي

   م.2014قسم الفقه وأصول الفقه، ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
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   نة، بوية، املنظم من قسم درسات القرآن والس  نة الن  اين للقرآين والس  تقدمي ورقة يف املؤمتر العاملي الث
 م.2015ة مباليزاي، ة العاملي  ابجلامعة اإلسالمي  

  تقدمي ورقة يف املؤمتر العايل يف مفهوم الوسطية يف جنوب شرق آسيا، كلية الدرسات اإلسالمية يف
 م.2015سونكال، جنوب اتيالند، فرع فطاين، جامعة األمري 

  ،تقدمي ورقة يف املؤمتر العاملي األول حول الرتاث اإلسالمي، يف الكلية اإلسالمية، مالكا،يف ماليزاي
 م.2015

 
ّورقة:ّتقدميّيفّاملؤمتراتّبدونّّمشاركايت
 م.2009مباليزاي، ، ابجلامعة اإلسالمية العاملية دارة األعمالمشارك يف املؤمتر الدويل إل 
 لوقف، املنظم من إدارة األعمال ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، مشارك يف املؤمتر الدويل ل

 م.2009
  مشارك يف املؤمتر الدويل يف فقه أقليات إسالمية، املنظم من قسم الفقه وأصول الفقه ابجلامعة

 م.2009اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
  يف املؤمتر الدويل االسرتاتيجيات يف البحث العلمي، املنظم من نة التنظيم وعضو يف جلمشارك

 م.2010معهد وحدة األمة ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
  مشارك وعضو يف جلنة التنظيم يف املؤمتر الدويل، يف االبتكار واإلبداع، املنظم من معهد وحدة

 م.2011اليزاي، األمة ابجلامعة اإلسالمية العاملية مب
  ،مشارك وعضو يف جلنة التنظيم يف املؤمتر الدويل، احلقوق اإلنسانية املنظم من مركز القانون

 م.2011ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
 يف احلداثة اإلسالمية ضوابطها وشروطها، مشارك وعضو يف جلنة التنظيم يف املؤمتر الدويل ،

 م.2011ية مباليزاي، ابجلامعة اإلسالمية العامل
 مصادرها، و ، اإلسالم يف إفريقيا، اترخيها، مشارك وعضو يف جلنة التنظيم يف املؤمتر الدويل

 م.2011املنظم من معهد وحدة األمة، ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
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 وحدة ماليزاي  مفهوم، حلول إسالمية لقضااي معاصرة مبنية على مشارك يف املؤمتر الدويل
(one Malaysia .)2011.م 

 
   ورشةّاألعمال:ّواملسابقات،ّ،شاطاتشهادةّالنّ 
  ،م.2001شهادة تدريبية من مؤسسة احلرمني اخلريية بغينيا كوانكري 
  ،م.2001شهادة تدريبية من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة بغينيا كوانكري 
  م.2006 معة اإلسالمية ابملدينة املنورة،حفظ املتون ابجلايف سابقة املشهادة 
  م2006حفظ األربعني النووية، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، يف سابقة املشهادة. 
  م2006رائض، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، فال سابقة يفاملشهادة. 
  م.2007، ابلرايض، مسجد الراجحيشاركة يف دورة الشي  عبد  هلل بن جيرين يف املشهادة 
  م.2009سابقة يف كتابة املقاالت ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، املشهادة 
  شهادة ورشة العمل يف كيفية كتابة املعلومات الشخصية اخلاصة، من عمادة شؤون اخلرجيني

 م.2009ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
  األمة واإلدارة، من عمادة شؤون اخلرجيني ابجلامعة شهادة ورشة العمل يف تكوين مستقبل

 م.2010اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
 ،مباليزاي، ابجلامعة اإلسالمي ة العاملي ة ،ّاملنظم معهد وحدة األمةّشهادة التدريب ملستقبل األمة

 م.2010
 ية العاملية شهادة ورشة العمل، من كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالم

 م.2011مباليزاي، 
  لشباب اإلسالمي، مباليزاي ي ة لالعاملشهادة ورشة العمل حتت موضوع كن إجيابياً، من ندوة

 م.2011لعام 
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 ّخبـراتّالعـمل:ّ
  الكرمي،بلوغ املرام، ورايض الصاحلني، وتفسري القرآن بغينيا، و  ةاملدارس اإلسالمي   يفدرَّسُت 

  م.1990-1997
  م.2005 احلج،كو، يف موسم نْ وأَ  ةفرنسي  سجد النبوي، كمرتجم لغة املعملت مع إدارة 
  ،م.2006عملت كذلك مع إعمار املساجد اخلريي ة كموجه ومرشد احلجاج يف موسم احلج 
 م.2008 العربية يف كلية سلطان عامل شاه، ماليزاي مدرب اللغة 
  ُم.2009تنمية املهارات ابجلامعة اإلسالمية العاملي ة مباليزاي، َة العربيَة يف مركز اللغ درست 
  ُحتت قسم  ابملواد اإلسالمي ة ابجلامعة اإلسالمي ة العاملية مباليزاي، مرحلة البكالوريوس طلبة درست

  م.2012-2008النشاطات، 
  ويف الوقت احلايل أستاذ جامعي يف جامعة األمري سونكال، يف جنوب مملكة اتيالند، منذ شهر

 م. 2015يونيو 
 

ّاملراجع:ّ
 األستاذ الدكتور عارف علي عارف، أستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. .1
 arif_uia2@yahoo.com اإلمييل:
 اهلنداوي، أستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.األستاذ املشارك الدكتور: حسن بن إبراهيم  .2

 hendaoui11@hotmail.comاإلمييل: 
 الدكتور حممد فؤاد سواري، أستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. .3

 .fuadsawari@gmail.comاإلمييل: 
 

mailto:fuadsawari@gmail.com

