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 التحصيل العلمي
 اإلسالمية الخرطوم  علومجامعة القرآن الكريم وال من تفسير تخصص  دكتوراهال

 م.8102بتقدير ممتاز عام 

  اإلسالمية  علوممن جامعة القرآن الكريم والتفسير  تخصصالماجستير
 .م8102الخرطوم بتقدير ممتاز  عام 

 القرآن الكريم وعلومه تخصص  .رحبأية التربية بكالوريوس جامعة صنعاء كل
  م8112عام 

  م8118بكالوريوس جامعة اإليمان صنعاء كلية الشريعة عام  

  ربع سنوات في ثانوية الشهيد محمد حسين عامر أالثانوية العامة بالنظام العام
  سابقا ثانوية عزان حاليا  

 c.v السرية الذاتية
 باحاج  علي  حسن  حسنيد/                              

                          jahaB   ilA nasaH nisssAH Dr. 
 م1/1/1791:  الميالد تاريخ                 

 

 بنات ستمتزوج واب لولدين و                 

 ةمقين قرية ريماليمن  محافظة شبوة مديرية الروضة وادي ع               

 + نائب الشؤون األكاديمية جامعة القرآن. العمل الحالي: أستاذ مساعد في كلية المجتمع شبوة               
               777377777 – 733773777 

 999197777تلفون وتس أب                  
 الصفحة على الفيس بوك د . حسين حسن باحاج                 

 aaazrzazabahhz@mhzhl.amhالبريد اإللكتروني :                

mailto:zhhabahajreima@gmail.com


 اخلربات املهنية
 م8180 -. م8181رآن شبوة نائب الشؤون األكاديمية جامعة الق 
 م8181 - م8102جامعة القرآن شبوة  ومسجل في نائب شؤون الطالب 
 مدرس لمادة التفسير في كلية التربية شبوة عتق جامعة عدن. 

 .لى اآلن  مدرس مادة الثقافة اإلسالمية كلية المجتمع شبوة منذ التأسيس وا 
 جامعة القرآن شبوة وأصولهفسير مدرس لمادة الت. 
 دير ومسؤول األنشطة سكن المجد للدراسات العليا السوداننائب م. 

 .شنمبات الخرطوم

  الروضة شبوة ثانوية الشهيد جّسارنائب مدير. 
 ألساسي الروضة شبوةنائب مدير مدرسة ريمه للتعليم ا. 

 

 المؤسسات التي عملت فيها

 جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع شبوة. 

 عة عدنكلية التربية شبوة جام. 

 كلية المجتمع شبوة. 
 ثانوية الشهيد جسار الروضة شبوة. 

 مدرسة الثورة حبان شبوة. 

 مدرسة عمقين للتعليم األساسي والثانوي شبوة. 

 مدرسة ريمة للتعليم األساسي الروضة شبوة. 

 

 البحوث العلمية

 الجامع ألحكام القرآن   اختيارات اإلمام القرطبي في التفسير من خالل كتابه 
 )رسالة الدكتوراه( بداية الجزء العاشر إلى نهاية الجزء الثاني عشر من



 من الجزء الحادي عشر إلى الجزء اختيارات اإلمام النسفي في تفسيره 
 ) رسالة الماجستير( الخامس عشر

 
 الدورات التدريبية

  دورة طرق التدريس الجامعي الحديثة من جامعة الزعيم األزهري في
 .الخرطوم 

 دورة في معايير كتابة المقرر الجامعي من جامعة األندلس اليمن. 

  دورة تدريب المدربينTOT  ريبمركز المجد للتد. 

 تمويلوالتسجيل  شؤون الطالب والقبولللتدريب على نظام حوسبة  ندورتا 
 مؤسسة العون للتنمية بالتعاون والتنسيق مع جامعة حضرموت.

 يالعلمفي مهارات الباحث في البحث  دورة. 

 االنترنت( تالباوربوينز االكسس والويندو  لكسياال الورد) دورة الرخصة الدولية 

 .واالستثمار واالدارة رها من الدورات في التخطيطوغي

 الدكتور محسن حسن علي باحاج  أشخاص يمكن االتصال بهم:

 11511110800201تلفون: 

11511102211111 

 وباهلل التوفيق


