






 السيرة الذاتية 

(C. V. ) 

 بيانات شخصية: 

 االسم : نور أبو بكر عبد هللا 

م بمدينة كاندي  1973تاريخ ومكان الميالد:   

 اللغات األساسية: الفرنسية ، العربية

 

 الجانب العلمي: 

 - المؤهالت العلمية:

م 2017* دكتوراه في النحو والصرف .  جامعة محمود كعت العالمية بالنيجر   

م 2009* ماجستير في النحو والصرف . جامعة عثمان بن فودي بنيجيريا   

بكالوريوس ) اللغة والدراسات األدبية( جامعة اإلسالمية بساي )النيجر( * 

  م 1999

 

 الدورات التدريبية : 

م         2001* دورة تدريب المدربين في اللغة العربية للناطقين بغيرها   

 ايسيسكو 

م     الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 2002* مجموعة البرامج اإلدارية       

جامعة  م  2020* تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البحوث المكانية   

كلية اآلداب  –القادسية   

م   جمعية المسار 2020*التأسيس المعرفي للمشترك اإلنساني   

م   الجمعية المغربية 2020اإلسالمية   * مناهج البحث في االقتصاد والمالية

 لالقتصاد اإلسالمي 

 



 - الجانب العملي: 

 - الخبرات األساسية: 

* مدرس اللغة العربية بمعهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بمحافظة ألبوري 

م 2000منذ   

م 2015* أمير الدعوة لجماعة أهل السنة بمحافظة ألبوري         منذ   

م 2018 -2017سنة    نائب رئيس جامعة الوفاق للعالقات الخارجية *   

* نائب رئيس جامعة كاندي للعلوم اإلنسانية للشؤون العلمية والعالقات الخارجية    

  م 2018سنة 

م 2020* محاضر بجامعة السالم لتأصبل العلوم بمدينة كاندي       منذ   

م 2009* مؤسس شركة فردوس للتجارة      منذ   

م2014* مندوب منظمة العادل لألعمال الخيرية بليبيا في دولة بنين    منذ   

م 2020منظمة ما أعطيته هو لك "تركيا"    منذ * مندوب   

 

 اإلسهامات العلمية: 

 - المشاركات في المؤتمرات والمنتديات: 

* مقدم البحث العلمي المحكم بحضور بعنوان "كتاب تزيين الورقات في علم 

المعجم )دراسة تصنيفية(  المنعقد في رحاب جامعة أالنيا عالء الدين كيكوبات 

م2019الحكومية )تركيا( مارس   

* مقدم البحث العلمي المحكم بحضور بعنوان "الفرنكوفونية والسياسة اللغوية 

بدولة بنين"  المنعقد في رحاب جامعة أالنيا عالء الدين والثقافة الفرنسية 

م2019كيكوبات الحكومية )تركيا( أكتوبر   

* مقدم البحث العلمي المحكم بحضور بعنوان "اأوضاع المدارس القرآنية في 

}دور الجامعات في إلى اليوم( المنعقد في يالوفا / تركيا  1960) جمهورية بنين

م 2021دامة{  اتحاد الجامعات الدولي االستثمار والتنمية المست  



 األوراق العلمية : 

* ورقة بعنوان: "الفرنكوفونية والسياسة اللغوية والثقافة الفرنسية بدولة بنين" 

 نشرها : 

Route Educational & Social Seience Jounal.  

Volume 7 (1) , January2020 

 

 الدورات التي قدمها:

 * دورة األئمة 

 * دورة المؤذنين 

 * دورة في طرق التدريس 

 

 اإلمامة والخطابة: 

م 2001خطيب الجمعة بعدد من مساجد كاندي    منذ عام    

م 2009إمام خطيب بمسجد ابن تيمية بمدينة كاندي   منذ   

 

كاندي  –* مكان اإلقامة الحالية: بنين   

{  بريد إلكتروني: 0022997957903* جوال: }   

firdawsou2019@gmail.com    

  

 

 

 عضويات دولية: 

م 2020* عضو اللجنة العلمية لمجلة "ريمار" األكاديمية تركيا   منذ   



م 2020* عضو اللجنة اإلستشارية لمجلة "رياك" األكاديمية تركيا منذ   

م 2020* عضو اتحاد الجامعات الدولي للمنظمة الدولية لألكاديميين    منذ   

  

 

  




