بسم هللا الرحمن الرحيم
سيرة ذاتية
االسم  :محمد المدني  ,صالح  ,الشريف
الموطن  :السودان – والية نهر النيل -مدينة بربر.
تاريخ الميالد  /2 :فبراير1967/م.
مكان العمل السابق :جامعة وادي النيل بالسودان – الجامعة األسمرية دولة ليبيا – الجامعة السعودية
االلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
مكان العمل الحالي :جامعة ظفار .
التخصص العام  :القانون الخاص.
التخصص الدقيق  :قانون المعامالت المدنية.
الدرجة العلمية  :دكتوراه.
الدرجة الوظيفية  :أستاذ مساعد.
تاريخ التعيين بالوظيفة  :نوفمبر 1998م.
عنوان رسالة الدكتوراة  ( :أثر القواعد الكلية في تفسير النصوص القانونية – دراسة تطبيقية على قانون
المعامالت المدنية السوداني لسنة 1984م).
اهتماماتي العلمية والبحثية:
 /1علم اللغة القانونية والمصطلح القانوني .
 /2فلسفة القانون والعالقة بين العدل كقيمة سامية وبين النصوص القانونية .
 /3تفسير النص القانوني .
الشهادات:
أوالً :الشهادات العلمية.
تاريخ الحصول على الشهادة
الجامعة المانحة
نوع الشهادة
م
يناير 1994
أم درمان اإلسالمية
 1بكالريوس الشريعة والقانون
ديسمبر 1998
أم درمان اإلسالمية
 2الماجستير
 16اكتوبر 2005
وادى النيل
 3الدكتوراه
ثانياً :الشهادات المهنية.
تاريخ الحصول على الشهادة
الجهه المانحة
نوع الشهادة
م
يوليو 1997
وزارة العدل
 1شهادة تنظيم مهنة القانون
 2شهادة الترخيص للعمل بمهنة المحاماة نقابة المحامين السودانيين نوفمبر 2001
مجاالت التدريس -:
أوالً :قسم القانون الخاص
 -1 .نظرية العقد واإلرادة المنفردة
 -2أحكام المسئولية التقصيرية .
 -3العقود المسماه (عقد التجاره اإللكترونيه-عقد البيع – الوكالة – الكفالة – المقاولة  -اإلجاره  .....الخ
)
-4الحقوق العينية االصلية والتبعية.
1

-5قانون العمل.
-7قانون االثبات.
 -8القانون الدولي الخاص.
 -9المدخل للعلوم القانونية.
ثانياً :قسم القانون العام.
-1القانون الجنائى ( القسم العام )
-3القانون الدستورى والنظم السياسية.
 -5علم اإلجرام والعقاب.
 -6القانون االداري.
ثالثاً :المقررات المساعده (.تدريس وظيفى بغرض توجيه هذه العلوم لتنمية ملكة الطالب ومهاراته فى
تفسير النص القانوني ومعرفة مقاصد المشرع من التشريع ومعرفة روح النص والبعد عن التفسير
الحرفي والتدرب على كيفية سن القوانين وصياغتها) وهى المقررات اآلتية-:
-1أصول الفقه  ( .دالالت االلفاط – الفاط العموم – القياس )
 -2مقاصد الشريعة.
 -3قواعد الفقه الكلية.
الخبرات العملية:
 -1أستاذ قانون المعامالت المدنية منذ تعييني محاضرا ً بكلية الشريعة والقانون في نوفمبر 1998م حتى
تاريخه.
 -2عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا على مستوى دبلوم القانون العام ودبلوم القانون الخاص
والماجستير منذ العام  2005م تاريخ حصولي على درجة الدكتوراة وحتى تاريخه.
 -3شاركت في التدريس بمراكز الجامعة بكل من المملكه األردنية وقطر وسوريا بنظام التعليم المفتوح .
-4عضو مؤسس لكلية الشريعة والقانون بجامعة وادى النيل حيث شاركت فى إعداد مناهجها ولوائحها
االكاديمية ،ونظامها االساسى واالداري.
 -5محام أمام المحاكم منذ نوفمبر 2001م.
العمل اإلدارى بجامعة وادى النيل -:
تاريخ إنهاء التكليف
تاريخ التعيين
م نوع العمل
 2003/12/15م
 2001/10/13م
 1رئيس قسم القانون الخاص
 2005/6/24م
 2003/1215م
 2نائب عميد كلية الشريعة والقانون
 2011/7/21م
 2005/6/25م
 3عميد كلية الشريعة والقانون
عضوية المجالس واللجان بجامعة وادى النيل -:
أوالً :عضوية المجالس .
م اسم المجلس
 1عضو مجلس االساتذة
 2عضو مجلس العمداء
 3عضو مجلس الدراسات العليا
 4عضو مجلس وحدة التعليم المفتوح

الفترة الزمنية
2005/5/25م – 2011/7/21م
 2005/5/25م 2011/7/21-م
 2005/5/25م 2011/7/21-م
 2008/8/18م 2011/7/21 -م
2

 2005/5/25م 2011/7/21-م
2001م  2011/7/21-م
2008/2/5م 2011/7/21 -م

م
1
2
3
4
5
م

 5رئيس مجلس كلية الشريعة والقانون
 6عضو مجلس كلية العلوم اإلسالمية والعربية
 7عضو مجلس كلية القرآن الكريم
 8عضو مجلس وحدة التخطيط اإلستراتيجى
ثانيا ً عضوية اللجان.
اسم اللجنة
عضو اللجنة اإلستشارية لمجلس االساتذة
عضو لجنة القبول بالجامعة
رئيس لجنة إعداد وتطوير المناهج بكلية الشريعة والقانون
رئيس لجنة إعداد منهج تدريب الطالب على العمل القانونى
بكلية الشريعة والقانون
عضو اللجنة العليا إلعداد منهج كلية القرآن الكريم بجامعة وادى
النيل
المشاركة في خدمة المجتمع:
إسم اللجنة

الفترة الزمنية
2005/5/25م – 2011/7/21م
 2005/5/25م 2011/7/21-م
 2005/5/25م 2011/7/21-م
 2008/8/18م 2011/7/21 -م
 2005/5/25م 2011/7/21-م
تاريخ العضوية
2007م – 2011/7/21م
 2007/8/8م 2011/7/21-م
 2010/12/19م 2011/7/21-م
 2007م 2011/7/21 -م
 2007/2/17م 2011/7/21-م
 2006م
 2009م
 2008م 2011/7/21 -م

 1عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولى اإلنسانى.
 2عضو لجنة منشآت كلية الشريعة والقانون بجامعة وادى النيل
 3عضو المجلس اإلستشارى للعمل الدعوى واإلجتماعى بمحلية بربر
 4عضو مجلس أمناء الخدمة الوطنية بمحلية بربر
 5عضو اللجنة الشعبية لدعم كلية الشريعة والقانون
 6عضو اللجنة العليا للعمل الصيفى إلتحاد الطالب
 7عضو لجنة عزة السودان ( )13بمحلية بربر
 8عضو المجلس اإلستشارى للصندوق القومى لرعاية الطالب بمجمع
بربر
 2007م 2011/7/21 -م
 9عضو المجلس االعلى للدعوة بوالية نهر النيل
يوليو 2008م حتى تاريخه
 10عضو مجلس اإلفتاء بكلية الشريعة والقانون
المشاركة في أعداد وتصميم المناهج بجامعة وادى النيل-:
أوالً  :المشاركة بكلية الشريعة والقانون بجامعة وادى النيل.
شاركت بصفتى عضوا ً ثم بصفتى رئيسا ً للجنة المناهج بكلية الشريعة والقانون في إعداد وتصميم
المناهج االتية -:
 -1بكالريوس الشريعة والقانون (نظامى).
 -2بكالريوس الشريعة والقانون (نظام التعليم المفتوح بالمملكة األردنية وقطر وسوريا ).
 -3دبلوم القانون العام.
 -4دبلوم القانون الخاص.
-5ماجستير القانون بالمقررات والبحث التكميلى.
ثانيا ً :المشاركة في إعداد المناهج بكليات الجامعة المختلفة .
3

م
1
2
3
4
5
م
1

2

م
1

2

3
4
5

بصفتى عميدا ً لكلية الشريعة والقانون وعضوا ً في اللجنة اإلستشارية لمجلس األساتذة ساهمت في
المناقشة والتوصية بإجازة مناهج متعددة على مستوى البكالريوس والدبلوم والماجستير المقدمة لهذه
اللجنة من كليات الجامعة المختلفة بغرض التوصية بإجازتها بمجلس االساتذة.
ثالثا ً  :المشاركة في إعداد اللوائح األكاديمية.
نوع المشاركة
إسم الالئحة
عضو اللجنة
الالئحة االكاديمية العامة لجامعة وادى النيل 2006م(تعديل)
عضو لجنة
الالئحة االكاديمية لكلية الدراسات العليا لسنة م( 2007تعديل)
رئيس اللجنة
الالئحة االكاديمية لكلية الشريعة والقانون لسنة 2006م (تعديل)
عضو لجنة
الالئحة االكاديمية لكلية العلوم اإلسالمية والعربية لسنة 2003م (تعديل)
عضو لجنة
الئحة محاسبة الطالب (عمادة الطالب)
المشاركة في المؤتمرات :
الجهة المنظمة
التاريخ
مكان االنعقاد
اسم المؤتمر
الهيئة القضائية بالتعاون مع
  2011/3/29مالخرطوم – قاعة
مستقبل التعليم
وزارة التعليم العالى وكليات
3/23
الصداقة
القانونى بالسودان
القانون بالجامعات السودانية
 10-9مايو 2012م الهيئة العالمية لإلعجاز العلمى في
جامعة وادى النيل –
اإلعجاز العلمى في
القرآن الكريم والسنة – مكتب
القرآن الكريم والسنة قاعة جرش
السودان
الدورات التدريبية-:
الجهة المنظمة
الفترة الزمنية
إسم الدورة
عمادة الشؤون العلمية بجامعة وادي النيل
يونيو2009م
دورة اإلعداد التربوى بمجموع
بالتعاون مع وحدة التخطيط اإلستراتيجى
(24ساعه معتمدة )
بالجامعه
عمادة الشؤون العلمية بجامعة وادى النيل
دورة التخطيط اإلستراتيجى بمجموع 2012/10/15 -م
بالتعاون مع وحدة التقويم الذاتى والجودة
10/13
(18ساعه معتمدة)
الشاملة
وحدة التخطيط اإلستراتيجى والجودة
 2005/9/1مدورة أسس التقويم الذاتى والجودة
الشاملة بجامعة وادى النيل
8/28
الشاملة
 2006/3/2 - 2/25وحدة التخطيط اإلستراتيجى والجودة
دورة خبراء التقويم الذاتى
الشاملة بجامعة وادى النيل
دوره عن قانون الطفل لسنة  4/2 2010حتى  2013/7/4السلطة القضائية بجمهورية السودان  -ادارة
التـدريب
المؤلفــــات -:
-1قاموس المصطلحات القانونية – المعامالت المدنية -بهامشه أحكام وتفاسير .كتاب
يتضمن ( )2014مصطلح فى القانون المدنى .لم يطبع بعد .
 -2كتاب منهجي عن الصياغة القانونية وقد تم اعتماده ضمن منهج قسم القانون بالجامعة
السعودية االلكترونية .
4
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 /3كتاب بعنوان ( الحقوق العينية األصلية والتبعية بقانون المعامالتى المدنية العماني
لسنة  2013م الناشر دار الكتاب الجامعي 2018م .
 /4ورقة علمية بعنوان  :تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والقضاء السوداني
( دراسة حول الظاهر والمعنى ) منشور بمجلة جيل الجزائر العدد ( )27الصادر في
شهر يوليو  2018م .
اإلشراف على البحوث العلمية -:
أوالً  :بحوث التخرج لطالب البكالريوس بكلية الشريعة والقانون.
أشرفت على العديد من بحوث التخرج في مجالى القانون العام والقانون الخاص للطالب الخريجين
على مستوى البكالريوس ابتداء من العام 2002م حتى تاريخه.
ثانياً :اإلشراف على البحوث العلمية بكلية الدراسات العليا.
فيمايلى قائمة بأسماء الطالب الذين اشرفت عليهم وعناوين بحوثهم العلمية على مستوي الدراسات العليا.
أ/
درجة
مستوى التخصص
عنوان البحث
االســم
األشراف
البحث
مشرف أول
ماجستير القانون
باسل محمد خير المسالمة التحكيم في عقود التجارة الدولية
الخاص
(دراسة مقارنة)
مشرف أول
الحراسة على األموال في القانون ماجستير القانون
عبد الواحد عبد هللا
الخاص
السوداني(دراسة مقارنة)
محجوب
مشرف أول
الطبيعة القانونية للعالمة التجارية ماجستير القانون
يوسف إدريس عمر
الخاص
وحمايتها في ظل القانون (دراسة
مقارنة)
مشرف أول
ماجستير القانون
ضوابط عقود التمويل المصرفي
محمد بابكر علي جدعه
الخاص
(دراسة مقارنة)
ماجستير القانون العام مشرف أول
جريمة غسيل األموال بين الفقه
عبد هللا علي خلف هللا
والقانون (دراسة مقارنة)
مشرف أول
ماجستير القانون
تملك العقار بوضع اليد (دراسة
سليمان أحمد الحمودي
الخاص
مقارنة)
عبد الكريم خ َ
مشرف أول
ماجستير القانون
عالقة السببية وأثرها على قيام
طاب عبد
الخاص
المسئولية التقصيرية
الكريم

مبدأ المساواة في ظل قانون األسرة ماجستير القانون
عتروس
8
الخاص
مسعود الجزائري(دراسة تطبيقية وتحليلية)
ماجستير قانون خاص
عيوب اإلرادة وأثرها في صحة
 9وفاء عبد الحي عثمان
العقد (دراسة مقارنة)
التحكيم التجاري وأثره في تشجيع ماجستير القانون
 10أمير بابكر عبد الواحد
الخاص
االستثمار (دراسة مقارنة)
ماجستير القانون العام
العقوبات المالية بين الشريعة
 11الفاتح التجاني محمد
5

مشرف أول
مشرف أول
مشرف أول
مشرف أول

 12عثمان عبد المجيد عبد
الكريم
 13مصطفى محمد بابكر
 14عبد هللا العاقب عبد هللا
 15عبد الحميد العوض
القطيني
 16ضرغام محمود حسن

 17محمد عوض الجيد محمد
 18ليلى أحمد محمد
 19بشير الريح حمد
 20أحمد محمد الحسن
 21ظبية محمد سعيد
 22مزيد خلف الحرامي
 23حبش حبش محمد
 24عبدالمنعم محمد مصطفى
 25محمد عبد المنعم الفكى
بركات
 26عادل يوسف حسن

والقانون
أحكام خيار الشرط في قانون
المعامالت المدنية السوداني لسنة
1984م والفقه اإلسالمي
األحكام الالزمة لصحة الرضي في
الفقه والقانون (دراسة مقارنة)
المسئولية المدنية عن النشاط الطبي
في القانون السوداني
ضوابط الحق القانوني في
الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
فعالية قواعد القانون الدولي في
حماية المدنيين أثناء الحرب
(دراسة تطبيقية على فلسطين
والعراق)
ضمانات التزامات المقاول العقدية
(دراسة مقارنة)
أثر االتفاقيات الشارعة على
القوانين الوطنية في حماية البيئة
طرق التنفيذ الجبري وإشكاالته في
قانون اإلجراءات المدنية السوداني
لسنة 1983م
التحكيم في القانون الدولي العام
عقد إيجار المباني في القانون
وآثاره (دراسة مقارنة)
اإلرهاب في القانون الدولي
الخصخصة وأثرها على حقوق
العاملين بالقطاع العام
حقوق الطفل فى القانون السودانى
للعام 2010م واالتفاقيات ا لدولية
(دراسة مقارنة)
مدى مشروعية الحرب االمريكية
على العراق على ضوء قواعد
القانون واالتفاقيات الدولية
حماية االثار والتراث في فترة
النزاعات المسلحة وفقا ً للقانون
الدولى اإلنسانى
6

ماجستير القانون
الخاص

مشرف أول

ماجستير القانون
الخاص
دكتوراة القانون
الخاص
ماجستير القانون العام

مشرف أول
مشرف
ثاني
مشرف أول

ماجستير القانون العام

مشرف
ثاني

ماجستير القانون
الخاص
ماجستير القانون العام

مشرف أول

ماجستير القانون
الخاص

مشرف
ثاني
مشرف أول

ماجستير القانون العام

مشرف
ثاني
مشرف أول

ماجستير
ماجستير

مشرف أول
مشرف أول

ماجستير

ماجستير

القانون
الخاص
القانون العام
القانون
الخاص
القانون
الخاص

مشرف أول

ماجستير القانون العام

مشرف أول

ماجستير القانون العام

مشرف أول

 27أبو الحمد حسن حامد
حسن
 28محمد محمود أحمد
 29عثمان حسن أحمد متي

العود كأحد صور التفريد القضائي
للعقوبة (دراسة مقارنة)
المسئولية التقصيرية لإلدارة.
التنفيذ الجبري واشكاالته (دراسة
فى القانون السوداني واإلماراتي)

ماجستير القانون العام
ماجستير
ماجستير

مشرف أول

القانون العام مشرف أول
القانون مشرف أول
الخاص

30
ب /شاركت في تحكيم العديد من البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير وبعض رسائل الدكتوراه .
تحكيم األوراق العلمية :
عنوان الورقة االعلمية
م أسم الكاتب
الضوابط الشرعية ألعمال الوسطاء في
 1د.منى حسب الرسول حسن
بورصة االوراق المالية في ظل العولمة
المنتديات والورش-:
م
1

إسم المنتدى أو الورشة
اللقاء التشاورى حول
تطوير منهج دراسات
السالم بالجامعات
السودانية
ورشة عمل لمراجعة
منهج كلية الشريعة
والقانون ( البكالريوس

3

المنتدى القضائى
المشترك تحت شعار
(نحو مزيد من التفعيل
والتبصير وإزالة
المعوقات

4

سمنار االعمل الطوعى

2

مكان اإلنعقاد
الخرطوم – كلية
شرق النيل

الجهة المنظمة
وحدة خدمة
المجتمع وتنمية
المجتمع بالكلية

الفترة الزمنية
2009/5-4م

طبيعة المشاركة
المناقشة لالوراق
العلمية

2006/9/19م تقديم ورقة علمية
جامعة وادى النيل كلية الشريعة
بعنوان  :العالقة
والقانون بالتعاون
– قاعة جرش
بين مقررات
مع عمادة الشؤون
القانون ومقررات
العلمية بجامعة
الشريعة
وادى النيل
اإلسالمية
2001/5/24م تمثيل كليةالسلطة القضائية-
مقر السلطة
الشريعة والقانون
23
المكتب الفنى
القضائية –
بجامعة وادى
والبحث العلمى
الخرطوم
النيل والمشاركة
فى مناقشة
االوراق العلمية.
2011/5/25م تقديم ورقة علمية
وزارة الشؤون
قاعة المؤتمرات
بعنوان  :العمل
بمحلية مدينة بربر اإلجتماعيى – إدارة
الطوعى في
الرعاية اإلجتماعية
المفهوم الشرعى
والقانونى

اإلستشارات -:
7

م

الموضوع

الجهة المستفيدة

 1مشروع قانون هيئة تزكية
المجتمع

مجلس والية نهر النيل التشريعى – لجنة الخدمات
والشؤون اإلجتماعية والثقافية

 2فتاوى قانونية

خاالت خاصة

طبيعة
اإلستشارة
قانونية
قانونية

المرفقات :
أوالً :الشهادات العلمية.
 -1بكالريوس الشريعة والقانون.
 -2الماجستير.
 -3الدكتوراه.
ثانياً :الشهادات المهنية.
-1شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون.
-2شهادة الترخيص للعمل بمهنة المحاماة.
ثالثا ً  :شهادات الدورات التدريبية.
-1دورة اإلعداد التربوي.
-2دورة التخطيط اإلستراتيجي.
-3دورة خبراء التقويم الذاتي.
-4دورة أسس التقويم الذاتي والجودة الشاملة.
 -5دورة تدريبية عن قانون الطفل.
رابعاً :صور من خطاب التكليف بالعمل اإلداري.
 -1صورة من خطاب التكليف برئاسة قسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
 -2صورة من خطاب التكليف بنائب العميد -كلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
 -3صورة من خطاب التكليف بعمادة كلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
خامسا ً  :صور من خطابات إنهاء التكليف بالعمل اإلدارى.
 -1رئاسة قسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
 -2نائب العميد -كلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
 -3عميد كلية الشريعة والقانون  -جامعة وادي النيل.
سادسا ً :أشخاص يمكن الرجوع إليهم.
 -1بروفسور /علي عبد هللا النعيم – مدير جامعة وادي النيل – 00249912339149
 -2بروفسور/عبد االله موسى علي 00249912350480 -
 -3بروفسور /خليفة بابكر الحسن 00971559519910 :
العنوان الحالي  :سلطنة عمان – محافظة ظفار – جامعة ظفار – مدينة صاللة .
الهاتف 0096893376752 :
بريد إلكترونى Alsh7reef@gmail.com :
وماالتوفيق إال من عند هللا تعالى عليه توكلت وإليه أنيب.
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