Εν ονόματι του Αλλάχ του Παντελήμονα και του Πολυεύσπλαχνου
Βιογραφικό σημείωμα
Ο καθηγητής Mouhammad Moukhtar Goum’a
Υπουργός των Βακουφίων,
πρόεδρος του Ανότατου Συμβουλίου των Ισλαμικών Υποθέσεων,
Μέλος της Συνόδου Ερευνών και επικεφαλής του Οργανισμού Ανεκτικότητας
Ο Mouhammad Moukhtar Goum’a απποφοίτησε απ’ο τη Σχολήτων Αραβικών και
Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αλ-Άζχαρ στο Κάιρο λαμβάνοντας γενικό
βαθμό Μετά Επαίνου όπου βγήκε και πρώτος. Απόκτησε το Μεταπτυχιακό του τίτλο
στην αραβική φιλολογία με Άριστα και το Δοδακτορικό επίσης με Άριστα.
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αλ-Άζχαρ ως Βοηθός, και μετά Λέκτορας, Αναπ.
Καθηγητής και Καθηγητής. Εκλέχτηκε Αντικοσμήτως της Σχολής Αραβικών και
Ισλαμικών Σπουδών και μετά εκλέχτηκε Κοσήτως της ίδιας σχολής. Εκλέχτηκε Μέλος
του Τεχνικού Γραφείου του Μεγάλου Ιμάμη για τις Υποθέσεις της Ντάουα. Έγινε
Υπουργός των Βακουφίων στην κυβέρνηση του Καθηγητή Hazem al-Beblawy στις 16
Ιουλίου 2013. Χάρη στις ενέργειες και τις δραστηριότητές του συνέχισε στο ίδιο
Υπουργείο και στην πρώτη και την δεύτερη κυβέρνηση του Ibrahim Mahleb.
Εκλέχτηκε Μέλος της Συνόδου Ισλαμικών Ερευνών, και Μέλος του διεθνούς
Οργανισμού των αποφήτων του Αλ-Άζχαρ, και Μέλος του Συνδέσμου των Αραβικών
Βακουφίων

επίσης

πρόεδρος

του

Οργανισμού

Ανεκτικότητας

του

Ανότατου

Συμβουλίου των Ισλαμικών Υποθέσεων. έγινε τρεις φορές επικεφαλής της αιγυπτιακών
αποστολής του Χάτζ «προσκινήματος».
Εκλέχτηκε πρέσβυς για την Ανεκτικότητα και την Ειρήνη στις 2015 από τον Οργανισμό
Ανεκτικότητας και Ειρήνης στο Κουβέτ.
Χάρη στις δραστηριότητές του στις κριτικές και φιλολογικές σπουδές και τις σπουδές
του Κορανίου εκλέχτηκε μέλος σε διάφορες επιστημονικούς και λογοτεχνικούς
οργανισμούς. Επίσης είναι μέλος Οργανισμού Συγγραφίων της Αιγύπτου και του

Οργανισμούν των Αράβων Συγγραφέων και του Διεθνούς Οργανισμού της Ισλαμικής
Λογοτεχνίας.
Είναι μέλος της επιτροπής κρίσεως των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Αλ-Άζχαρ.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια εντός και εκτός Αιγύπτου και έχει πολλά έργα
επιστημονικά όπως «η αναθεώρηση τουθρησκευτικού λόγου: άρθρα περί βίου και
θρησκέιας» και το συγκεκριμένο βιβλίο μεταφράστηκε σε δέκα τρεις γλώσσες. Επίσης
«στον ορίζοντα του πολιτισμού» το οποίο μεταφράστηκε σε εφτά γλώσσες. Από τα έργα
του επίσης «η τροφή του μυαλού», «η εξόντωση του εξτρεμισμού», «τα μυστήρια της
ευγλωττίας του Κορανίου», «η ειρηνευτική συμβίωση ανάμεσα στις θρησκείες και ο
νόμος της συμβίωσης: μια νέα μέθοδος προς την ανανέωσης» «το γλωσσικό εργαλείο:
εφαρμολογική έρευνα στα κείμενα του Κορανίου», «η επίδραση των συμφαζομένων στα
λογοτεχνικά κείμενα: εφαρμολογική έρευνα πάνω στο Κοράνι», «ο προβληματισμός της
παρουσίας και της αποσίας ανάμεσα στους αρχαίους και τους σύγχρονους, κριτική
μελέτη», και άλλες μελέτες. Ανέλαβε επίσης την επιμέλεια πολλών έργων έχει επίσης και
πολλά άρθρα στις εφημερίδες της Αιγύπτου.

