
WASIFU 

wa 

Dr. Muhammad Mukhtar Jumaa Mabrouk 

Waziri wa Waqfu. 

Mwanyekiti Baraza Kuu la Mambo ya Kiislamu. 

Mjumbe Jopo la Utafiti wa mambo ya Kiislamu. 

Jina: Muhammad Mukhtar Jumaa Mabrouk. 

Kuzaliwa: Amezaliwa tarehe 16/February/ 1966, kijiji cha Swaftw Rasheen, Mkoa 

wa Banisuef. 

Kwanza: Viwango vya Kielimu: 

- Alijiunga na Al-Azhar Al-Sharif na kusoma mpaka alipomaliza masomo ya 

Kiislamu na Kiarabu ndani ya Chuo Kikuu cha Al-Azhar jijini Cairo kwa daraja 

(B) mwaka 1987, na alikuwa wa kwanza kwa wenzake. 

- Alipata shahada ya uzamili katika lugha ya Kiarabu na fasihi zake kwa daraja 

(A) mwaka 1991. 

- Alipata shahada ya uzamivu kwa darala (A) mwaka 1994. 

Pili: Hatua za Utumishi na nafasi alizotumikia: 

- Alianza maisha yake ya kielimu akiwa mwalimu msaidizi Kitengo cha 

Masomo ya Kiislamu na Kiarabu Chuo Kikuu cha Al-Azhar. 

- Kisha akafanya kazi akiwa Daktari Msaidizi, kisha akafanya kazi kama 

Profesa Msaidizi, mwisho akafanya kazi akiwa Profesa. 

- Alitumikia nafasi ya Wakili wa Kitengo cha Masomo ya Kiislamu Chuo Kikuu 

Al-Azhar (Wanaume), kisha akwa Mkuu wa Kitengo hicho hicho, alikuwa ni 

Mkuu wa kwanza aliyechaguliwa wa Kitengo hicho katika historia ya 

Kitengo. 

- Alikuwa mjumbe katika ofisi ya mambo ya kitaalam ya Sheikh Mkuu wa Al-

Azhar katika mambo ya ulinganiaji wa Kidini. 

- Alichaguliwa kuwa mjumbe Jopo la Utafiti wa mambo ya Kiislamu mwaka 

2014. 



- Kisha akawa Waziri wa Waqfu ndani ya serikali ya: Dr. Hazim Al-Bablawy. 

Eng. Ibrahim Mihlab wa kwanza na wa pili. Eng. Sharif Ismail, kisha serikali 

ya Dr. Mustafa Madbuly. 

- Amekuwa Mwenyekiti Baraza Kuu la Mambo ya Kiislamu. 

- Mwenyekiti Umoja wa Kiarabu wa Waqfu. 

- Mjumbe Baraza la utendaji la Mkutano wa Mawaziri wa Waqfu na mambo 

ya Kiislamu kwa nchi za Ulimwengu wa Kiislamu. 

- Mjumbe Umoja wa Waandishi wa vitabu nchini Misri. 

- Mjumbe Umoja wa Waandishi wa vitabu wa Kiarabu. 

- Mjumbe shirikisho la fasihi za Kimataifa za Kiislamu. 

- Mjumbe kamati ya usimamizi wa kielimu wa kupandisha madaraja ya 

Uprofesa na Maprofesa wasaidizi Chuo Kikuu cha Al-Azhar – weledi wa 

mambo ya fasihi na uchambuzi. 

- Kuteuliwa kwake kama mtu wa kidini mwenye haiba bora nchini Misri 

mwaka 2014 katika zoezi pana la kura ya maoni iliyofanywa na tovuti ya 

chombo cha habari cha Youm Sabii. 

- Aliteuliwa kuwa balozi wa usamehevu na amani mwaka 2015 kutoka 

Jumuiya ya usamehevu na amani nchini Kuweit. 

- Aliteuliwa mjumbe wa Baraza Kuu la Shirikisho la Kiislamu mwaka 2019. 

Tatu: Harakati za Kielimu: 

Kuikuwa na harakati nyingi za kielimu za Dr. Muhammad Mukhtar Jumaa, 

miongoni mwa harakati hizo ni: 

- Ameshiriki mikutano mingi na makongamano ya kielimu na kimafunzo 

ndani ya Misri na nje, mikutano na makongamano mengi katika hayo 

aliongoza akiwa Mwenyekiti. 

- Alisimamia tafiti nyingi za kielimu. 

- Aliendesha mijadala mingi ya kitafiti ya Chuo Kikuu ndani ya Chuo Kikuu cha 

Al-Azhar Al-Sharif na vyuo vyengine nchini Misri. 

- Aliendesha baadhi ya majarida ya kielimu, na alikuwa mhariri mkuu wa 

baadhi yake, pia alikuwa mkurugenzi mkuu wa baadhi ya hayo majarida. 

- Ameshiriki katika kutengeneza selabasi za kielimu cha Chuo Kikuu kitengo 

cha masomo ya Kiislamu na Kiarabu kwa wanaume Chuo Kikuu cha Al-Azhar 

Cairo na Kitengo cha masomo ya Sharia nchini Oman. 



- Amechangia sehemu kubwa katika sekta ya vyombo vya habari vya kusoma 

kusikia na kuona nchini Misri na nje. 

- Ana makala nyingi za kila wiki kwenye magazeti makubwa ya Kimisri. 

- Kama vile ana mazungumzo mengi ya kidini kupitia Runinga za Kimisri na 

zengine, kikiwemo kipindi cha zamani cha Kidini cha (Mazungumzo ya 

Kiroho). 

Nne: Utunzi wake: 

Ana vitabu vingi alivyotunga na tafiti, miongoni mwa hivyo: 

1- Uelewa wa mkusudio ya Sunna za Mtume. 

2- Umuhimu wa mitazamo mipya ya Kisharia. 

3- Mitazamo mikuu sita….mtazamo wa kisasa. 

4- Kujenga Uelewa. 

5- Miongoni mwa siri za uwazi wa Quran. 

6- Falsafa za vita amani na utawala. 

7- Kuelekea kwenye mitazamo mipya ya fikra za kidini, makala katika dini na 

maisha. 

8- Nafasi ya Utamaduni. 

9- Dini na Dola. 

10- Kadhia za mitazamo mipya na muelekeo.   

11- Juu ya meza ya Quran. 

12- Mapokezi ya utaalam wa Makali. 

13- Kuelekea kwenye Hotuba kiakili na muongozo. 

14- Uhalali wa dola la kiraia. 

15- Misingi ya Kidini na Kibinadamu. 

16- Chakula cha Akili. 

17- Kuvunja fikra za siasa kali. 

18- Usamehevu wa Uislamu. 

19- Kuishi pamoja Kidini kwa amani na Sharia ya kuishi pamoja. 

20- Usawa wa kilugha… utafiti kwa vitendo katika wigo wa tamko la Quran. 

21- Dalili za mfumo na athari zake katika fasihi…utafiti kwa vitendo katika wigo 

wa Quran Tukufu. 

22- Uadilifu kati ya watu wa zamani na wazungumzaji…utafiti chambuzi. 



23- Mjadala wa ushiriki na kukosekana kati ya wazamani na wazungumzaji…. 

Utafiti chambuzi. 

24- Fikra ya kichambuzi katika wigo wa uchambuzi wa Hadithi. 

25- Fikra ya kiuchambuzi kati ya asili na usasa… kwa nadharia ya kisasa ya 

Kiarabu katika uchambuzi wa kifasihi. 

26- Mazungumzo ya Funga. 

27- Sharia ya Dola na Sharia Kijamii. 

28- Uhalisia wetu katika zama za utandawazi. 

29- Hija na Umra…ibada na siri. 

30- Ubora wa Umra na dalili ya mwenye kufanya Umra. 

31- Uelewa unapaswa kusahihishwa katika Sharia ya Sira na Sunna. 

32- Uwezo wa mawasiliano ya kiulinganiaji katika Sunna za Mtume. 

33- Mazungumzo ya Roho. 

34- Adabu mbele ya Mtume S.A.W 

35- Ukamilifu na uzuri ndani ya Quran Tukufu. 

36- ISIS na Muslim Brotherhood. 

37- Wajenzi na wabomoaji. 

38- Washairi wa zama za Bani Ummaya: Maelezo na utafiti wa kiuchambuzi. 

39- Nyudhuru katika ushairi wa zama za Abbas: Maelezo na utafiti wa 

kiuchambuzi. 

40- Fasihi ya Kiarabu katika zama za ujinga. 

41- Fasihi ya Kiarabu katika zama za mwanzo wa Uislamu. 

42- Fasihi ya Kiarabu katika zama za utawala wa Umawiy na Abbas. 

43- Fasihi ya Kiarabu Andulus. 

44- Maisha ya kifasihi katika zama za ujinga mpaka zama za utawala wa Abbas: 

Maelezo na Utafiti. 

45- Maisha ya kifasihi katika zama za sasa. 

46- Matamko ya kifasihi yaliyoteuliwa katika zama mpya. 

47- Uasi katika shairi la kimaudhui. 

48- Ushairi wa Oman Abu Muslim Rawahiy: Maisha yake na shairi zake. 

49- Shairi la Kiomani katika kuhama Afrika. 

50- Uchambuzi wa kifasihi nchini Oman kati ya uhalisia na matumaini. 

51- Abu Mahjan At-Thaqaby: Maisha yake na shairi zake. 

52- Shairi za familia kati ya Abi Faras Al-Hamdany na Muutamad Ibn Abaad. 

53- Elimu ya vina na sanaa ya visimamo. 



54- Hatari ya ukafirishaji. 

55- Hatari ya kufikia na kutoa fatwa pasi ya kuwa na elimu. 

56- Sanaa ya uandishi na uzuri “hekima mfano na ukurasa wa elektroniki”. 

57- Sanaa ya hotuba kati ya wakati uliopita na uliopo. 

58- Uelewa wa makusudio ya Sunna za Mtume….mtazamo wa kisasa. 

59- Kadhia na matini katika zama mbili, zama za utawala wa Umawiy na Abbas. 

60- Misingi ya urithi ya uchambuzi wa kifasihi. 

61- Akili na Matini. 

Tano: Vitabu alivyoshiriki katika utunzi wake navyo ni: 

1- Mfumo wa Sharia ya Corona mpya. 

2- Uelewa lazima kusahihishwa katika kupambana na siasa kali. 

3- Misingi jumla ya Sharia…mtazamo wa kisasa. 

4- Uislamu unazungumza wenyewe. 

Sita: Vitabu alivyosimamia na kuvitoa: 

1- Kamusi elezo la hotuba za kisasa ndani ya Wizara ya Waqfu ya Misri, na 

imechapwa katika juzuu tisa. 

2- Kamusi elezo la masomo ya Kimaadili. 

3- Ulinzi wa Makanisa katika Uislamu. 

4- Wepesi katika Hija. 

5- Upotofu wa magaidi na kupingwa kwake. 

6- Mazungumzo ya kitamaduni kati ya Mashariki na Magharibi. 

7- Hatari ya upingaji Mungu na njia za kupambana nayo. 

8- Kulinda nafasi ya ibada. 

9- Neema ya maji. 

10- Hotuba mia moja za ksasa katika kadhia za kisasa. 

11- Kujenga haiba ya mtu wa kitaifa. 

12- Hotuba za minasaba. 

13- Sharia ya kujenga dola….mtazamo wa kisasa. 

14- Mfululizo wa mtazamo wa vijana….fikra ndani ya kitabu. 

15- Mfululizo wa mtazamo wa vijana….kati ya uhalisia na fikra. 

16- Sharia ya Sira ya Mtume “kisomo kipya”. 

17- Kamusi fupi ya Hadithi za Mtume “Juzuu: 24 – 25 – 26 – 27”. 

18- Kamusi ya Sharia ya Kiislamu “Juzuu: 44 – 45 – 46 – 47”. 



19- Sherehe ya kitabu cha Durar As-Siniyah katika mfumo wa Sira ya Mtume 

“Juzuu: 3 – 4”. 

20- Jerusalem na makubaliano ya Kimataifa. 

21- Wanawake nchini Misri. 

22- Haki ya Uraia. 

23- Hawa….ndio Muslim brotherhood. 

24- Kitabu cha Rawdha Nadiya katika sherehe za Hadithi za Kudusi. 

Saba: Vitabu vyake vilivyofasiriwa: 

1- Uelewa wa makusudio ya Sunna za Mtume (Kimefasiriwa kwenye lugha kumi 

na nne). 

2- Falsafa ya wakati wa vita na wa amani (Kimefasiriwa kwenye lugha sita). 

3- Kuelekea kwenye fikra mpya za Kidini makala katika dini na maisha 

(Kimefasiriwa kwenye lugha kumi na tatu). 

4- Katika anga ya utamaduni (Kimefasiriwa kwenye lugha mbalimbali). 

5- Dini na Dola (Kimefasiriwa lugha mbalimbali). 

6- Kuelekea kwenye mfumo wa nadharia mpya (Kimefasiriwa kwenye lugha ya 

Kiingereza). 

7- Sharia ya Dola na Sharia ya kijamii (Kimefasiriwa kwenye lugha kumi). 

8- Uelewa unapaswa kusahihishwa katika sira ya Mtume (Kimefasiriwa kwenye 

lugha ya Kiingereza na Kifaransa). 

9- ISIS na Muslim Brotherhood. 

10- Fikra ya kiuchambuzi kati ya urithi na zama za sasa (Kimefasiriwa kwenye 

lugha ya Kiingereza). 

Nane: Vitabu vilivyofasiriwa miongoni mwa vitabu ambavyo ameshiriki katika 

utunzi wake: 

1- Uelewa unapaswa kusahihishwa katika kupambana na siasa kali 

(Kimefasiriwa kwenye lugha tano). 

2- Uislamu unazungumza wenyewe (Kimefasiriwa kwenye lugha ya Kireno). 

Tisa: Vitabu vilivyofasiriwa katika vitabu ambavyo alivisimamia na kuvitoa: 

1-  Sharia ya kujenga Dolan a mtazamo wa kisasa (Kimefasiriwa kwenye lugha 

mbili). 



2- Hatari za upingaji Mungu na njia za kupambana (Kimefasiriwa kwenye lugha 

tatu). 

3- Ulinzi wa Makanisa katika Uislamu (Kimefasiriwa kwenye lugha kumi na 

tatu). 

4- Wepesi katika Hija (Kimefasiriwa kwenye lugha mbili). 

5- Upotofu wa magaidi na upingwaji wake (Kimefasiriwa kwenye lugha mbili). 

6- Neema ya maji kwenye matumizi bora ya maji (Kimefasiriwa lugha mbili). 

7- Mazungumzo ya kitamaduni kati ya Mashariki na Magharibi (Kimefasiriwa 

kwenye lugha ya Kiingereza). 

8- Hotuba za kisasa (Kimefasiriwa kwenye lugha kumi na tano). 

9- Mazungumzo ya dini (Kimefasiriwa kwenye lugha mbili). 

10- Wanawake nchini Misri (Kimefasiriwa kwenye lugha mbili). 

Kumi: Dr. Muhammad Mukhtar Jumaa amesimamia majarida mengi na 

machapisho ya utamaduni wa Kiislamu na utamaduni wa mtoto, miongoni 

mwake. 

1- Jarida la Mimbari ya Kiislamu. 

2- Jarida la Firdausi “Jarida la Watoto” 

3- Mfululizo wa mtazamo kilichochapishwa kwa lugha ya Kiarabu (Vitabu 32 

navyo ni: Sharia ya Dolan a Sharia ya kijamii – Mazungumzo ya kitamaduni 

kati ya Mashariki na Magharibi – Uelewa lazima kusahihishwa katika Sharia 

ya Sira ya Mtume – Kulinda nafasi ya ibada – Mambo makuu sita – Upotovu 

wa magaidi na kupingwa kwake – Neema ya maji – Kujenga haiba ya mtu 

wa kitaifa – Hatari za upingaji Mungu na njia za kupambana – Kujenga 

uelewa – Sharia ya kujenga dola – Katika kukaribisha sanaa ya makala – 

Uislamu unazungumza wenyewe – Adabu mbele ya Mtume S.A.W – Mtumo 

wa Sharia za corona mpya – Uhalisia wetu katika zama za utandawazi – 

Uelewa unaopaswa kuahihishwa katika kupambana na siasa kali – Kanuni 

jumla za Sharia -  Hatari ya ukafirishaji na fatwa pasi ya elimu – Ukamilifu na 

uzuri katika Quran Tukufu – Uwezo wa mawasiliano katika Sunna ya Mtume 

– Sanaa ya uandishi na uzuri – Hekima mfano na ukurasa wa elektroniki – 

Maadili mema – Falsafa ya vita amani na utawala – Uelewa wa makusudio 

ya Sunna za Mtume mtazamo wa kisasa – Hawa ndio Muslim Brotherhood – 

Wanawake nchini Misri – Haki ya uraia – Ulinzi wa Makanisa katika Uislamu 



– Kadhia za dini na maisha mtazamo wa kisasa – Mazungumzo ya dini na 

tamaduni – Akili na matini). 

4-  Mfululizo wa mtazamo uliofasiriwa na kuchapishwa: 

a- Sharia ya ujenzi wa Dola na mtazamo wa sasa (Imefasiriwa kwenye lugha 

mbili). 

b- Ufahamu lazima usahihishwe katika Sharia ya Sira ya Mtume (Kwa lugha 

mbili). 

c- Sharia ya Dola na Sharia ya Jamii (Lugha sita). 

d- Kulinda Kanisa katika Uislamu (Lugha nne). 

e- Falsafa ya wakati wa amani vita na utawala (Lugha tano). 

f- Misingi ya makusudio ya Sunna za Mtume (Lugha tatu). 

g- Uelewa lazima usahihishwe katika kupambana na siasa kali (Lugha tano). 

h- Uelewa wa makusudio ya Sunna za Mtume mtazamo wa sasa (Lugha ya 

Kijerumani). 

5- Mfululizo wa mtazamo wa vijana na uchapishaji wake: 

a- Fikra katika kitabu. 

b- Kati ya ukweli na fikra. 

Kumi na Moja: Tafiti za kielemu ambazo amezisimamia au kuzifanyai mjadala: 

No Daraja la 
kielimu 

Anuwani ya Tafiti   Mtafiti   Chuo  Trh ya Mjadala Sifa. 

01 Udaktari Harakati za mawasiliano 
kwenye Asasi za Kidini 
na nafasi yake katika 
kuunda mielekeo ya 
Jamhuri ya Misri 
kuelekea kwenye 
kutengeneza misingi ya 
uraia – Utafiti linganishi 
wa vitendo. 

Sameh 
Ahmad 
Muhammad 
Ghazy 

Kitengo cha 
masomo ya 
habari – Al-
Azhar 

10/4/2021 Mjadili. 

02 Udaktari Majukumu na mamlaka 
ya Rais wa Jamhuri 
katika wigo wa katiba 
2014…Utafiti linganishi 
kwenye Sharia ya 
Kiislamu. 

Muhammad 
Shihata 
Ibrahimu 
Mansour. 

Banha. 4/9/2019 Mwenyekiti 
na mjadala. 

03 Udaktari Mkakati pendekezwa 
wa kuboresha hotuba za 
kidini za msimamo wa 
kati na kati katika 
vyombo vya habari 
vinavyoonekana na 
athari ya hilo katika 
usalama wa taifa – 

Maha 
Madhat 
Hussein. 

Academiy ya 
Nasri ya elimu 
ya kijeshi. 

2/2019 Mwenyekiti 
na mjadala. 



Academi ya Nasri ya 
Kijeshi. 

04 Udaktari Ukiukwaji wa matini ya 
shairi kati ya wazamani 
na wasasa, utafiti katika 
mifumo staili na athari, 
Kitango cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu 
Cairo. 

Mahmoud 
abu Samrah 
Abdulsalaam. 

 Al-Azhar. 27/2/2019 Mwenyekiti 
na mjadala. 

05 Udaktari Upokeaji wa matini 
katika uchambuzi wa 
fasihi utafiti wa vitendo 
wa kazi wa wachambuzi 
wa Kiarabu katika zama 
za sasa, Kitengo cha 
Masomo ya Kiislamu na 
Kiarabu – Cairo. 

Muhammad 
Mahmoud 
Ibrahim 
Hifniy 

Al-Azhar tawi 
la Asyout 

18/4/2018 Muongoza 
Mjadala. 

06 Udaktari  Sanaa ya kisa kifupi 
tokea kuanza kwake 
mpaka mwisho mwa 
karne ya ishirini – utafiti 
wa kimaudhui – Kitengo 
cha lugha ya Kiarabu 
Asyout 

Mustafa 
Abdulswabur 
Muhammad 
Muhammad. 
Mwalimu 
msaidizi 
kitengo cha 
masomo ya 
Kiislamu na 
Kiarabu - 
Qina 

Al-Azhar tawi 
la Asyout 

9/4/2017 Mjadili. 

07 Udaktari. Mielekeo ya kifasihi na 
kichambuzi katika jarida 
la Al-Hilal kuanzia 
mwaka 1993 mpaka 
2002, utafiti chambuzi – 
Kitengo cha lugha ya 
Kiarabu Chuo Kikuu cha 
Al-Azhar Al-Sharif tawi 
la Zaqaziq. 

Jalal 
Muhammad 
Mahmoud 
Ghanim. 
Imamu wa 
Wizara ya 
Waqfu. 

Al-Azhar tawi 
la Zaqaziq  

18/02/2017 Mwenyekiti 
na mjadili 

08 Udaktari Juhudi za kimalezi za 
Mashirika rasmi 
kuelekea kwa Waislamu 
wachache Barani Ulaya: 
Utafiti wa kitathmini 
katika wigo wa malengo 
yake.  

Muhammad 
Othman 
Mahmoud 
Khalaf 
Imamu na 
mtoa hotuba 
ndan ya 
Wizara ya 
Waqfu. 

twantwa 09/05/2016 Mwenyekiti 
na mjadili. 

09 Udaktari Sura ya kifasihi kwa 
wachambuzi wa kisasa 
nchini Misri – ufikishaji 
tafiti – Kitengo cha 
masomo ya Kiislamu na 
Kiarabu – Cairo. 

Ibrahimu 
Ahmad 
Abdultawab 

Al-Azhar 05/2013 Msimamizi 
na mjadili. 

10 Udaktari Ushairi wa kitaifa na 
kijamii kwa washairi wa 
shule ya Abuluu – utafiti 
wa kimaudhui – Kitengo 

 Wael Bakry 
Hassan 

Al-Azhar. 2011 Mwenyekiti 
na mjadili. 



cha masomo ya Kiislamu 
na Kiarabu Cairo. 

11 Udaktari  Shairi la Kimisri kuanzia 
mapinduzi ya mwaka 
1919 mpaka mwaka 
2007 kati ya watu wa 
misimamo ya zamani na 
makundi ya sasa – 
Kitengo cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu – 
Cairo. 

Alallah Rabii 
Muhammad 
Ahmad  

Al-Azhar 19/5/2005 Msimamizi. 

12 Udaktari  Upande wa Sufy katika 
uandishi wa 
Muhammad Iqbaal 
mshairi wa Pakistan kwa 
kutegemea mashairi 
yake yaliyofasiriwa 
kwenye lugha ya 
Kiarabu - Kitengo cha 
masomo ya Kiislamu na 
Kiarabu – Cairo. 

Thanaullah 
Minallah   

Al-Azhar. 17/05/2005    Mjadili. 

13 Masta  Utafiti wa uhusiano – 
Kitengo cha masomo ya 
ulinzi wa kitaifa 

 Yusriy 
Mahmoud 
Shafikq Uzam 

 Academy ya 
Nasri ya 
masomo ya 
juu ya kijeshi. 

21/03/2021 Mwenyekiti 
na mjadili 

14 Masta  Uzazi wa mpango katika 
wigo wa hotuba za 
kifiqih na ulinganiaji wa 
kisasa. 

Saidi  Ahmad 
Muhammad 
Ally 

 Chuo cha 
Masomo ya 
juu ya 
Kiislamu  

06/03/2021   Mjadili. 

15 Masta. Njia ya kuanzisha jamii 
na mabadiliko ya 
kimazingira 
yanayofungamana na 
siasa kali kwa vijana wa 
Vyuo Vikuu – Utafiti 
linganishi kati ya Chuo 
Kikuu cha Al-Azhar na 
Ainushams. 

 Said Hassan 
Muhammad 
Ally. 

 Chuo cha 
Masomo na 
tafiti za 
kimazingira 
Chuo cha 
Ainushams 

27/02/2021 Mwenyekiti 
na Mjadili. 

16 Masta  Nafasi ya jamii kwenye 
Wizara ya Waqfu – 
Kitengo cha lugha ya 
Kiarabu – Cairo. 

 Muhammad 
Mahmoud. 
Imamu na 
mtoa hotuba 
wa Wizara ya 
Waqfu. 

Al-Azhar. 09/08/2020  Mjadili. 

17 Masta  Fasiri za Kiingereza za 
muundo wa balagha na 
mitazamo yake ya 
kidalili katika Surat 
Yusuf – Kitengo cha 
fasihi Chuo Kikuu cha 
Damanhour. 

 Anwar 
Ahmad 
Pasha. 
Imamu na 
mtoa hotuba 
Wizara ya 
Waqfu 
Bahirah. 

 Damhur.   8/2019 Mwenyekiti 
na mjadili 

18 Masta  Mitazamo mipya ya 
fikra ya kidini katika 
Uislamu (Mfumo wa 

Wajdy 
Abdulqadir 
Muhammad 

 Zaqaziq Chuo 
cha masomo 
ya Kiasia 

42017 Mwenyekiti 
wa mjadili 



Muhammad Iqbaal) 
Chuo cha masomo na 
tafiti za Kiasia Chuo 
Kikuu cha Zaqaziq ya 
Mashariki. 

19 Masta  Elimu ya Mashariki 
yajayo na athari zake 
juu ya mustakbali wa 
kazi za ulinganiaji – 
Kitengo cha masomo ya 
juu ya Kiislamu 

Abdulatif 
Said 
Hasanain 

Chuo cha 
masomo ya 
juu ya 
Kiislamu 
Muhandiseen  

19/12/2017 Mwenyekiti 
na mjadili. 

20 Masta  Nafasi ya kimalezi kwa 
taasisi za kidini katika 
kupambana na 
umakundi nchini Misri – 
Kitengo cha malezi Chuo 
Kikuu cha Al-Azhar 
Cairo. 

Muhammad 
Zakky 
Mahfuodh 
Ally 
Mahfuodh – 
mtafiti kitivo 
cha malezi ya 
Kiislamu – 
Kitengo cha 
malezi Chuo 
Kikuu Al-
Azhar. 

Al-Azhar.  10/3/2017 Mwenyekiti 
na mjadili. 

21 Masta  Uuzaji wa auba 
mbalimbali wenye 
mazingatio kwa kiwango 
cha kisasa – Kitengo cha 
Dar Al-Uluum Chuo 
Kikuu cha Fayyum. 

Amru Khamis 
Fuad 

 Fayyum  15/06/2015 Mwenyekiti 
na mjadili, 

22 Masta  Matini na athari zake 
katika shairi la Waheed 
Dahshaan – utafiti wa 
kitafiti wa kimatini – 
Kitengo cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu – 
Cairo. 

ahmad 
Muhammad 
Abdurahman 
Sulaiman 

Al-Azhar 28/06/2015 Mwenyekiti 
na mjadili. 
 

23 Masta  Mfumo wa Imamu Dar 
Al-Qutny aliyefariki 
mwaka 385H, katika 
kusahihisha Hadithi na 
kuziboresha – Kitengo 
cha Dar Al-Uluum. 

Ahmad 
Muhammad 
Muhammad 
Hussein. 

fayyum  07/04/2013 Mwenyekiti 
na mjadili. 

24 Masta  Muhammad Mustafa 
Hadara na juhudi zake 
za uchambuz - Kitengo 
cha masomo ya Kiislamu 
na Kiarabu – Cairo. 

Mahmoud 
Abu Samra 
Abdulsalaam 

Al-Azhar 20/11/2013 Mwenyekiti 
na mjadili. 

25 Mastar  Abdulaziz Hamuda na 
juhudi zake katika 
uchambuzi wa fasihi ya 
Kiarabu – Kitengo cha 
masomo ya Kiislamu na 
Kiarabu – Cairo. 

Suody 
Ibrahim 
Iwadh Saleh 

Al-Azhar. 32/01/2013 Mwenyekiti 
na mjadili. 

26 Masta  Ahmad Haikal 
mwanafasihi na 

Mohammad 
Ibrahim 

Al-Azhar  8/2012 Mwenyekiti 
na mjadili. 



mchambuzi – Kitengo 
cha fasihi ya Kiarabu – 
Kitengo cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu – 
Cairo. 

Hifny. 

27 Masta  Mwelekeo wa kijamii 
katika shairi la 
mwanamke nchini Misri 
mwanzoni mwa zama za 
sasa mpaka mwaka 
1952 – Utafiti na uwiano 
– Kitengo cha masomo 
ya Kiislamu na Kiarabu - 
Cairo 

 Ibrahim 
Ahmad 
Abdultawab  

Al-Azhar  28/06/2007 Mwenyekiti 
na Mjadili. 

28 Masta  Ibrahimu Ally Abul – 
Khashab mwanafasihi – 
Kitengo cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu – 
Cairo. 

Waleed 
Abdallah 
Othman 

Al-Azhar 30/04/2006 Mjadili. 

29 Masta  Upande wa Kiislamu 
katika shairi la Ahmad 
Al-Kaashif – Utafiti wa 
kiuchambuzi na kifani – 
Kitengo cha masomo ya 
Kiislamu na Kiarabu – 
Cairo. 

 Wael Bakry 
Saad 

Al-Azhar  30/07/2005 Mjadili. 

30  Udaktari  Ubunifu wa kiushairi 
kwa Muhammad Al-
Maaswirany anga la 
mtazamo na vipengele 
vya ujenzi na vyombo 
vya muundo – kitengo 
cha masomo ya Kiislamu 
na lugha ya Kiarabu – 
Cairo. 

Muhammad 
Ally Jadurabb 

Al-Azhar. Chini ya 
Usimamizi 

Msimamizi. 

31 Masta. Hukumu ya nchi ya 
kiraia na misingi yake ya 
utulivu katika Fiqhi ya 
Kiislamu – Chuo cha 
masomo ya juu ya 
Kiislamu. 

Abdulhalim 
Muhammad 
Abdulhalim 
Sulaiman. 

Chuo cha 
masomo ya 
juu ya 
Kiislamu 
Muhandiseen. 

Chini ya 
Usimamizi  

Msimamizi. 

 Kuongezea makumi ya tafiti za kielimu ambazo amezisimamia kwa sifa yake kuwa 

msimamizi wa kamati ya kielimu ya kudumu ya kupandisha vyeo vya Uprofesa na 

Uprofesa usaidizi Chuo Kikuu cha Al-Azhar Al-Sharif “Weledi wa masomo ya fasihi 

na uchambuzi”. 

Kumi na Mbili: Kuendesha mikutano ya Kimataifa: 

No                       Jina la Mkutano      Upande    tarehe 
01 Mkutano wa Kimataifa wa thelathini na moja wa Baraza Kuu la 

mambo ya Kiislamu chini ya anuwani: “Mazungumzo ya dini na 
tamaduni. 

      Cairo  13/3/2021  

02 Mkutano wa Kimataifa wa thelathini wa Baraza Kuu la mambo       Cairo  15/09/2019. 



ya Kiislamu chini ya kauli mbiu: “Fiqhi ya ujenzi wa 
Dola….mtazamo wa kisasa wa Kifiqhi”. 

03 mkutano wa ishirini na tisa wa Baraza Kuu la mambo ya 
Kiislamu, chini ya anuwani: “Ujenzi wa mtu wa haiba ya kitaifa 
katika maendeleo ya nchi na kulinda asili yake”. 

     Cairo 19/01/2019. 

04 Mkutano wa Kimataifa wa ishirini na nane wa Baraza Kuu la 
mambo ya Kiislamu, chini ya anuwani: “Kutengeneza ugaidi na 
hatari zake pamoja na umuhimu wa kupambana nao”. 

     Cairo 26 – 27/02/2017. 

05 Mkutano wa Kimataifa wa ishirini na saba wa Baraza Kuu la 
mambo ya Kiislamu, chini ya anuwani: “Nafasi ya viongozi na 
wana maamuzi katika keneza utamaduni wa amani na 
kupambana na ugaidi pamoja na changamoto”. 

   Cairo 11/03/2017. 

06 Mkutano wa Kimataifa wa ishirini na sita wa Baraza Kuu la 
mambo ya Kiislamu, chini ya anwani: “Nafasi ya Taasisi za 
Kidini katika Ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu katika 
kupambana na changamoto…zilizopo na zinazotarajiwa 
uchambuzi binafsi na mtazamo wa kimaudhui”. 

  Aswan  14 – 15/05/2016. 

07 Mkutano wa Kimataifa wa ishirini na tano wa Baraza Kuu la 
mambo ya Kiislamu, chini ya anwani: “Mtazamo wa Maimamu 
na walinganiaji wa nadharia mpya za hotuba ya Kidini na 
kuvunja fikra za siasa kali”. 

luxor 14 – 15/11/2015. 

08 Mkutano wa Kimataifa wa ishirini na nne wa Baraza Kuu la 
mambo ya Kiislamu, chini ya anuwan: “Ukubwa wa Uislamu na 
makosa ya baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu…. Njia 
sahihi”. 

 cairo 28/1 – 2/03/2015 

  

 Kumi na Tatu: Ushiriki katika mikutano ya Kimataifa, na mihadhara ya 

Kimataifa nje ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. 

No                            Jina la Mkutano upande tarehe 
01 Mkutano uliofanywa na Idara ya Kidini kwa Waislam wote nchini Urusi 

kupitia video conference kwa kutoa tamko muhimu kuhusu adabu za 
mitihani na majanga. 

Urusi  10/12/2020. 

02 Mkutano wa kikongamano wa kuimarisha amani katika jamii za 
Kiislamu “Kongamano la saba 2020” ambalo lilifanyika chini ya anwani: 
“Misingi ya ulimwengu baada ya corona – kushikamana na roho za 
abiria wa meli” nchini Umoja wa Falme za Kirabu Emarati – kupitia 
video conference. 

Emarati  07/12/2020. 

03 Mkutano “Uislamu na mitazamo mipya kati ya asili na usasa” Sudan 24/10/2020. 

04 Mkutano kupitia video conference wa Baraza Kuu la Kimataifa la Jamii 
ya Kiislamu chini ya anwani: “Falsafa ya amani katika Uislamu”. 

Emarati   29/08/2020. 

05 Kongamano kupitia video conference “Nafasi ya viongozi wa Kidini 
katika kupambana na matatizo”. 

Morocco  21/07/2020. 

06 Mkutano wa Fiqhi ya dharura Emarati  18–19/07/2020 

07 Mkutano wa kuwalinda vijana dhidi ya misimamo mikali 2020 Geneve 
ambao uliandaliwa na shirikisho la Ulimwengu wa Kiislamu kwa 
kushiriki Katibu Mkuu wa shirikisho. 

Uswis. 18/02/2020. 

08 Kazi za mkutano wa kumi na mbili wa Baraza Kuu la utendaji la 
Mawaziri wa Waqfu na mambo ya Kiislamu katika nchi za Ulimwengu 
wa Kiislamu. 

Jordan. 12/12/2019. 

09 Mkutano wa kuimarisha amani katika jamii za Kiislamu, chini ya anwani: 
“Nafasi ya dini katika kuimarisha usamehevu kutoka uwezekano kuwa 

Emarati. 10/12/2019. 



lazima”. 

10 Mkutano wa Uislamu na mazungumzo ya kitamaduni huko Moscow. Urusi. 24/09/2019. 

11 Mkutano wa kumbukumbu ya ishirini na tano ya kuasisiwa idara ya 
Kidini kwa Waislamu wote nchini Urusi.  

Urusi. 23/09/2019. 

12 Mkutano wa haki za wafuasi wachache wa Kidini katika nchiza Kiislamu 
Morroco. 

Morocco. 16/06/2019. 

13 Kongamano kuimarisha amani katika jamii za Kiislamu, chini anwani: 
“Kuelekea muungano wa kidunia ni nafasi ya amani ya dunia”. 

Emarati. 07/12/2018. 

14 Kikao cha Baraza la Utendaji wa mikutano ya Mawaziri wa Waqfu na 
mambo ya Kiislamu kwa nchi za ulimwengu wa Kiislamu, 

Saudi 
Arabia 

13/05/2018. 

15 Kongamanano la kuimarisha amani ndani ya jamii ya Muislamu, chini ya 
anwani: “Amani ya ulimwengu na hofu kwa Uislamu…kukata siasa kali” 

Emarati  11/12/2017. 

16 Kongamano la Fiqhi ya Uchumi wa Kiislamu Dubai.  Emarati 24/04/2017. 

17 Koongamano la Shirikisho la Ulimwengu wa Kiislamu.  Saudi 
Arabia. 

20/03/2017. 

18 Kongamano la kuimarisha amani katika jamii ya Kiislamu. Emarati. 19/12/2016. 

19 Muhadhara alioshiriki Mfalme / Hamdi Ibn Isa Aal-Khalifa, kwa anwani: 
“Dola ya kiraia na Fiqhi ya usamehebu na maisha ya pamoja ya 
kibinadamu” 

Bahrain. 26/06/2016. 

20 Mkutano wa Kimataifa wa Vyuo Vikuu vya Kimisri nchini Kazaghistan, 
kwa anwan: “Taasisi za mafunzo ya Kiislamu na nafasi yake katika 
kunyoosha ukiukaji wa kifikra”. 

Kazaghistan. 02/06/2016. 

21 Mkutano: “Ugaidi na siasa kali za kimakundi ndani ya Afrika. Sudan 12/03/2018. 

22 “Kongamano la kwanza la wanafikra wa Kiarabu” Kituo cha Emarati cha 
utafiti wa kimkakati. 

Emarati. 17/01/2016. 

23 Muhadhara muhimu kuhusu: “Vyombo vya kuvunja fikra za siasa kali. 
Na vyombo vya lazima vya uvunjaji huu” kituo cha Emarati cha utafiti 
wa kimkakati. 

Emarati. 02/09/2015. 

24 Kongamano la kuimarisha amani katika jamii ya Muislamu. Emarati.  27/04/2015. 

25 Mkutano: “Nafasi ya mwanamke katika kazi za mambo ya kheir”. Kuweit.  17/12/2014. 

26 Kikao cha Waziri wa Waqfu na jopo la Waalimu na wanafunzi wa Vyuo 
Vikuu vya Kimisri kwa ajili ya utamaduni wa Kiislamu Kazaghistan. 

Kazaghistan. 26/11/2014. 

27 Tamko la Maraisi kwa ujumbe wa mahujaji – Shirikisho la Ulimwengu 
wa Kiislamu. 

Saudi 
Arabia. 

15/10/2014. 

28 Muhadhara: “Maisha ya pamoja ya amani ya dini na Fiqhi ya kuishi 
pamoja”. Kwenye kituo cha mikutano ya utafiti wa kimkakati. 

Emarati. 15/07/2014. 

29 Mkutano wa Staarabu katika huduma za kibinadamu. Bahrain. 05/05/2014. 

30 Ufunguzi wa maonesho ya “Hija” Chuo cha Ulimwengu wa Kiarabu – 
Paris. 

Ufaransa. 24/04/2014. 

31 Mkutano wa Kimataifa wa Sira ya Mtume (Mkutano wa Pili) Murtania. 2012. 

Hivyo kwa kuongezea na ufundishaji Kitengo cha masomo ya malezi kwa muda wa 

miaka saba nchini Oman. 

Kumi na Nne: Ushiriki katika mikutano ya Kimataifa na makongamano ya 

kielimu ndani ya Misri: 

No                                      Jina la Mkutano. Upande. Tarehe. 
01 Muhadhara wa Kimataifa wa mpango wa kujenga uelewwa wa bunge la 

Kiarabu. 
  Cairo. 05/04/2021 

02 Mkutano wa Mawaziri wa Vijana wa Kiarabu. Makao 
Makuu 
Umoja wa 

04/01/2020 



nchi za 
Kiarabu – 
Cairo. 

03 Mkutano wa Kitengo cha masomo ya habari, kwa anwani: “Habari yenye 
muongozo na ujenzi wa uelewa. 

Chuo Kikuu 
cha kisasa 
– Cairo. 

23/12/2019. 

04 Mkutano wa tano wa maafisa wa Idhaa za Quran Tukufu, za Umoja wa 
idhaa za Kiislamu, ambao uliandaliwa na Shirika la taifa la Habari, kwa 
kauli mbiu: “Nafasi za Idhaa za Quran Tukufu katika kuunganisha uelewa 
na ukaribu kati ya madhehebu ya Kifiqhi na kujibu mambo ya shaka”. 

Cairo. 24/10/2019. 

05 Sherehe za Mahakama kuu ya Katiba. Cairo. 19/10/2019. 

06 Mkutano wa Ofisi ya Musti wa Misri, kwa anwani: “Idara ya ustaarabu 
kwenye tofauti za Kifiqhi”. 

(Akimuwakilisha Waziri Mkuu) 

Cairo. 15/10/2019. 

07 Kongamano Sant-Cartherine kwa ajili ya usamehevu wa kidini, kwa anwan: 
“Hapa tunaswali pamoja” 

Kusini Sinai 10-
12/10/2019. 

08 Mkutano wa Kimataifa wa Shirikisho la Vyuo Vikuu vya Kiislamu, chini ya 
kauli mbiu: “Nafasi ya Vyuo Vikuu katika kuhudumia jamii na kujenga 
maadili”. 

Alexandria. 13/09/2020. 

09 Mkutano wa kielimu wa sita wa shirika la kitaifa la usimamizi wa ubora wa 
elimu. 

Cairo. 12/06/2019. 

10 Mkutano wa Kimataifa wa tisa, chini ya kauli mbiu: “Utafiti wa kimazingira 
katika elimu ya Kiislamu na Kiarabu katika wigo wa uharaka wa 
Kiteknolojia na kimaarifa”. 

Kitengo 
cha Daru 
Al-Uluum 
Chuo Kikuu 
cha Minya. 

24/03/2019. 

11 Mkutano wa mwaka, kauli mbiu: “Nguvu laini na utengenezaji wa 
Mustakabali”. 

Kitengo 
cha 
masomo ya 
fasihi. 
Chuo Kikuu 
cha 
Ainushams. 

23/03/2019. 

12 Mkutano wa Al-Azhar “Uslamu na Magharibi” (Akimuwakilisha Waziri 
Mkuu). 

Cairo. 22/10/2018. 

13 Kongamano la Sant-Cartherine la amani ya Kimataifa, anwani: “Hapa 
tunaswali pamoja” 

Kusini Sinai  18-
19/10/2018. 

14 Mkutano wa ofisi ya Musti wa Misri, anwani: “Mitazamo mipya katika 
fatwa kati ya nadharia na vitendo”. (Akimuwakilisha Waziri Mkuu) 

Cairo. 16/10/2018. 

15 Mkutano wa Kimataifa wa Baraza la Taifa, anwani: “Upigaji kura kwenye 
chaguzi kati ya haki na wajibu”. 

Cairo. 08/10/2018. 

16 Mkutano wa Kimataifa wa Shirikisho la Vyuo Vikuu vya Kiislamu, chini ya 
kauli mbiu: “Haja ya Ulimwengu wa Kiislamu ya kuboresha nafasi ya 
uchumi na ufadhili wa Kiislamu”. Kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha 
Alexandria. 

Chuo Kikuu 
cha 
Alexandria. 

25-27/4/2028 

17 Mkutano wa Kimataifa wa tano wa Shirika la kitaifa la usimamizi wa ubora 
wa elimu”. 

Cairo  22/04/2018. 

18 Mkutano wa Kimataifa wa Baraza Kuu la tamaduni, kauli mbiu, “Idara ya 
kijamii katika kupambana na ugaidi”. 

Cairo. 24/02/2018. 

19 Mkutano “Duru ya Idhaa za sauti ya Quran Tukufu katika kupambana na 
matukio ya siasa kali”. 

Cairo. 28/01/2018. 

20 Mtukano wa Al-Azhar kwa ajili ya kuitetea Jerusalem. Cairo. 17/01/2018. 

21 Mkutano wa Al-Azhar Al-Sharif, wenye kauli mbiu: “Siasa kali na athari 
zake mbaya juu ya mustakabali wa urithi wa kitamaduni wa Kiarabu”. 

Cairo. 04/12/2017. 

22 Mkutano wa Kimataifa wa nane, kauli mbiu: “Yaliyothibiti na yenye Kitengo 10/10/2017 



kubadilika katika elimu ya Kiarabu na Kiislamu”. cha Dar 
Uluum 
Chuo Kikuu 
cha Al-
Minya. 

23 Mkutano wa utalii wa Kidini, anwani: “Sinai mji mkuu wa utalii wa kidini”. Kusini Sinai 28-29/9/2017 

24 Mkutano wa Kimataifa kwa anwani: “Utafiti wa Kiafrika ndani ya miaka 
70”. 

Chuo cha 
Utafiti wa 
masomo ya 
Kiafrika 
Chuo Kikuu 
cha Cairo. 

23/05/2017. 

25 Kongamano Kitengo cha masomo ya fasihi, anwani: “Nafasi ya Vyuo Vikuu 
katika kupambana na ugaidi pamoja na siasa kali”. 

Kitengo 
cha 
masomo ya 
fasihi Chuo 
Kikuu cha 
Ainushams. 

21/05/2017. 

26 Mkutano wa Kimataifa: “Kadhia za nadharia ya hotuba mpya za Kidini”. Kituo cha 
mitazamo 
mipya ya 
hotuba za 
Kidini Chuo 
Kikuu cha 
Al-Fayyum. 

15/03/2017. 

27 Mkutano wa kwanza wa wanafunzi wa masomo sekondari, chini ya 
udhamin wa Meja Jeneral Muhammad Kamali Mkuu wa Mkoa wa Giza. 

Giza. 04/03/2017. 

28 Mkutano wa Al=Azhar Al-Sharif, kauli mbiu: “Uhuru na uraia…makundi 
mbalimbali na ushirikiano”. 

Cairo. 28/02/2017. 

29 Mkutano: “Fayyum inapinga siasa kali na kuungamkono maendeleo”. Fayyum. 15/01/2017. 

30 Mkutano wa Umoja wa Kiarabu wa mahakama za kiutawala, chini anwani: 
“Mamlaka za kimahakama za kiutawala katika kutatua mivutano ya 
kiuchaguzi”. 

Cairo. 08/01/2017. 

31 Mkutano wa ofisi ya Mufti wa Misri, chini ya anwani: “Muundo wa kielimu 
na uwezo wa kufutu maswala ya dini kwa Maimamu wa Misikiti kwa jamii 
yenye Waislamu wachache”. (Akimuwakilisha Waziri Mkuu). 

Cairo. 17/10/2016. 

32 Mkutano wa nne wa Kimataifa wa maswala ya elimu, chini ya kauli mbiu 
“Watu wa Ulaya wanaojishuhurisha na mambo ya Mashariki na urithi wa 
Kiarabu na Kiislamu”. 

Kitengo 
cha 
masomo ya 
Kiarabu 
Chuo Kikuu 
Al-Azhar 
tawi la 
Zaqaziq. 

07/04/2016. 

33 Mkutano: “Urithi wa kiathari katika Ulimwengu wa Kiarabu…changamoto 
na ufumbuzi” makao makuu ya Umoja wa nchi za Kiarabu. 

Chuo Kikuu 
cha 
Fayyum 

03/04/2016. 

34 Mkutano “Fikra za kati na kati katika utafiti wa Kiislamu”. Kitengo 
cha Dar 
Uluum 
Chuo Kikuu 
Al-Minya. 

20/04/2016. 

35 Mkutano Chuo Kikuu Al-Azhar tawi la Asyout, chini ya anwani: “Ufahamu 
sahihi wa urithi wa Kiislamu na athari zake katika kutibu ukiukaji wa 
kifikra”. 

Chuo Kikuu 
Asyout. 

21-23/2/2016 



36 Mkutano wa kwanza wa uhamiaji kinyume sheria, chini ya kauli mbiu: 
“Nchi yetu bora zaidi kwetu”. 

Wizara ya 
vijana – 
Cairo. 

07/09/2014. 

 Kwa kuongezea katika hayo ushiriki wa vikao vingi na makongamano pamoja na 

kutoa mihadhara Vyuo vikuu vya Kimisri, na vituo vya kitafiti, taasisi kubwa za 

kihabari na mikutano ambayo aliwakilishwa na watu wengine ili kufikishwa tamko 

lake kwa niaba yake. 

Wasifu huu umepitiwa upya mnamo tarehe 26 – 05 - 2021. 

 Tunamuomba Mwenyezi Mungu unyoofu kukubali na kuwezesha….  


