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 االسم : التار ولد عبد هللا  

 كيفة ـ موريتانيا  1971/ 12/  31تاريخ ومكان الميالد:    

 ا الجنسية:  موريتاني  

 وأب لثالثة أطفال.   الحالة االجتماعية:  متزوج  

 

 المؤهالت العلمية: 

 م (  2010من جامعة القرويين بالمغرب   )   الشريعةدكتوراه في 
 م (  2003القانون من جامعة القرويين بالمغرب ) في الفقه المقارن ب  الماجستير

 م (  1998بموريتانيا ) كشوط انو من جامعة   القانون  في البكالوريوسشهادة 
في الفقه وأصوله من المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية   البكالوريوسشهادة 

 م (  1998بموريتانيا ) 
 على شهادة اإلجازة في القرآن الكريم وعلومه حاصل 
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حيث درس بعض أمهات الكتب في   تكوينه األولي بـ ) المحظرة الموريتانية (   تلقى
) ألفية ابن مالك، واألجرومية في اللغة؛  مثل:   الحديث واألصولاللغة والفقه و 

ومختصر خليل بن إسحاق ورسالة ابن أبي زيد في الفقه؛ ومراقي السعود لمبتغي  
 الرقي والصعود في األصول؛ وألفية العراقي في الحديث.( 

 حاسب اآللي. دراية بالـ له 
 الفرنسية واالنجليزية ـ يجيد اللغة العربية، وله إلمام باللغتين 

 الخبرات العملية: 
ـ يعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة العين للعلوم 

 والتنكنولوجيا ـ فرع أبو ظبي ـ
بدائرة القضاء في أبو ظبي) إدارة  موجه ومستشار أسري   2017إلى  2009من . 

 الحلول البديلة ( 
ـ أستاذ غير متفرغ بجامعة الشيخ محمد األمين الشنقيطي في موريتانيا من سنة  

 م حتى تاريخه  2010
ـ  2013ـ أستاذ غير متفرغ بجامعة العين للعلوم التكنلوجيا بأبو ظبي لمدة سنتين:  

 م 2015ـ  2014و  2014
بموريتانيا لمدة أربع   دراسات والبحوث اإلسالميةلي للالمعهد العاأستاذ ب 
 2011ـ  2007سنوات:

 م  2017ـ  2009بأبو ظبي  بدائرة القضاءومستشارا ي  حث العلمب ـ عمل مكلفا بال
 2008ـ  2005 : ثالث سنواتمدة   باحث متعاون مع مشروع الوراق بأبوظبيـ 

  للمحاماة واالستشارات القانونية بأبو ظبيباحثا قانونيا بمؤسسة علي المهري ـ عمل  
 حتى تريخه.  2017من 

 ـ عضو اللجنة العلمية لمجلة توازن للعلوم اإلنسانية. 
 عضو بالمجلس الدولي للغة العربية ببيروت. .

 ـ عضو بجمعية حماية اللغة العربية ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
جنة المكتبة بكلية التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا  ـ عضو ل

 ) فرع أبو ظبي (  
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 ـعضو لجنة التنسيق بين قري جامعة العين في أبو ظبي والعين. 
ربية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ) فرع أبو  ـ مقرر قسم إعداد معلم اللغة الع

 ظبي (  
 جنة إعداد المناهج بجامعة محمد األمين الشنقيطي بموريتانيا. ـ عضو ل

 مجاالت االهتمام:  
 ـ إبراز أهمية التوجيه واإلرشاد في االستقرار األسري والمجتمعي 

المجالين االجتماعي   ـ إبراز مكانة األسرة في تكوين الفرد الناجح، ومردوديتها في
 واالقتصادي

ـ إبراز أهمية ومكانة التدقيق اللغوي والمصطلحي في الدراسات والبحوث العلمية  
 والتاريخية 

 ـ جدلية اللغة واإلعالم وأهمية كل منهما لآلخر 
 البحوث والدراسات: 

مجلة الدراسات    ـ   ّنّص القرآني: بحث في خطاب األمرتمثيالت "الّصبر" في الـ 
 2019 (scobusالقرآنية في بريطانيا. ) 

 ّي: نظرات في الّداللة والمقاصد "المصدر نموذًجا" الّسالم" في الّنص القرآن ـ "
ه(               926مفهوم االجتهاد: شروطه ومشتقاته وقضاياه عند زكرياء السنيكي )   ـ 

 من خالل غاية الوصول في  شرح لب األصول. 
 "تحليليةدراسة وصفية "القراء  و   النحاة  هاء السكت بينـ 

 2010 . ) أطروحة دكتوراه ( ـ ضمانات حياد القاضي بين الفقه والقانون 
 2003 . ) بحث الماجستير (الزور وأثرها على المجتمع والدولةـ شهادة 

ـ منهج البحث العلمي في كل من المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية ومعهد  
 ) بحث تخرج (  العلوم اإلسالمية والعربية في موريتانيا. 

 ـ تدقيق كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لغويا وتخريج أحاديثه. 
 ق كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، لفائدة مشروع الوراق في أبو ظبي. ـ تدقي 

 المؤتمرات واألوراق البحثّية:  
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ـ المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي ) البحث العلمي يتحدى الظروف 
 (  2020/   6/   24ـ   23الصعبة ( الذي نظمته كلية التربية بجامعة بابل بالعراق ) 

ببحث بعنوان: مقصدية التعليل وأثره في بناء النص عند صاحب أضواء البيان في  
 تفسير القرآن ـ قراءة أصولية نحوية ( 

تطوير تعليم اللغة   مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة بعنوان:ـ المشاركة في  
ببحث    م.2020يناير    30-29 العربية وتعلُّمها: "المتطلبات، واألبعاد، واآلفاق"

 أهمية حفظ القرآن الكريم، ودوره في تحسين وتطوير مهارات التعلم. ـ بعنوان:  
المؤتمر السنوّي التاسع للتعليم " تعليم متطور لعالم متغّير"، الذي تّم    المشاركة في   -

عقده في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجّية على مدار يومين متتاليين  
 . 2018-11-21و   20-11
ببحث بعنوان:    . 2019/  04/  12المشاركة في المؤتمر الثامن للغة العربية  -

)عبدهللا يوسف علي( للقرآن  تبعة في الحذف في ضوء ترجمةاالستراتيجيات الم
 "  نموذًجا الكريم  سورتا األنفال والتوبة "

ببحث  م  2013( مايو  10ـ  7ـ المشاركة في المؤتمر الثاني للغة العربية:  ) 
 ـ اإلعالم واللغة التأثير والتأثر بعنوان:  

 الدورات التدريبية: 
 االستراتيجي واألداء الحكومي التخطيط *
 تنظيم وإدارة وقت الوقت*
 قيادة وإدارة التغيير المؤسسي*
 اإلرشاد والتوجيه األسري *
 معالجة ضغوط العمل *
 توصيف القضايا في المنازعات القضائية*
 مهارات اإلنصات  *
 عاقة اإل ذوي  حقوق *
 أخالقيات العمل *
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 مهارات اإلقناع والتأثير *
 للمؤسسات المسؤولية االجتماعية *
 األنماط الشخصية *
 فن إدارة الحوار*

 المواد الّتي دّرستها: 

 اللغة العربّية.  –                               فقه المعامالت    -           علوم القرآن-

العقيدة اإلسالمّية   -                             أصول الفقه          -          تفقه العبادا -

. 

   فقه الّسيرة الّنبوّية. –                      التالوة والتجويد.        –الثقافة اإلسالمية.      -

 ـ دراسات تحليلية في السنة النبوية           .ـ علوم الحديث 

 
 وهللا ولي التوفيق. 

 
 
 
 

 


