
حاكم    /موالنا       فضمكاح ل يحمكاح لضف ي

عا م     الشمالي ماع ه والي ماع ه ب ماع هيلامشلا هيالو دين  ١٩٥٩موالي ماع هيلامشلا هيالو د جزيرنيدب ه

: التعليمي ماع ه  المراحمكاح ل

اعوا م          مابين شما ماوعا نيبام ل ب ماع هيلامشلا هيالو دين م ماع هيلامشلا هيالو درس ماع ه فمكاح لضف ي االبت ماع هيلامشلا هيالو دائمكاح لضف ي تعليم ماع ه الوسط ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى       1972- 1966تلق ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى للمرحل ماع ه انتقمكاح ل بين ثم

  1976- 1973عاممكاح لضف ي 

عا م              فمكاح لضف ي السوداني ماع ه الشهادنيدب ه المتحا ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن الشما ماوعا نيبام لوجل ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال س أقص ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى فمكاح لضف ي عبر ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي إل ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى اتج ماع ه ال ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى   1979ومنها انتقمكاح ل وبع ماع هيلامشلا هيالو دها

عا م        فمكاح لضف ي منها وتخر ماع يف اهنم ج القانو ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن ودر ماع يف اهنم جرختو نوناقلا س .   1983العاصم ماع ه بالسلط ماع ه       التحهطلسلاب ق ثم العا م نف ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال س فمكاح لضف ي المعادل ماع ه امتحا ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن اجتاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما ز

عا م        فمكاح لضف ي قضائمكاح لضف ي مساع ماع هيلامشلا هيالو د وظيف ماع ه فمكاح لضف ي مختلف       1984/12/01القضائي ماع ه فمكاح لضف ي وعممكاح ل الحتمي ماع ه ال ماع هيلامشلا هيالو دورافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت كمكاح ل واجتاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما ز

عا م               فمكاح لضف ي العليا القومي ماع ه للمحكم ماع ه وصمكاح ل حت ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى العقبافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت مجتاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زا المختلف ماع ه الواليافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت من بع ماع هيلامشلا هيالو دد القضائي ماع ه  .2013االجهزنيدب ه

وماليزيا               والمغرايزيلامو ليزاربلاو بوالبراهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زيمكاح ل والجزائر وإن ماع هيلامشلا هيالو دونيسيا وفنلن ماع هيلامشلا هيالو دا والسوي ماع هيلامشلا هيالو د بريطانيا فمكاح لضف ي عليا دراسافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت تلق ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى ذلايزيلامو ليزاربلاو برغملاو رئازجلاو ايسينودنإو ادنلنفو ديوسلاو ايناطيرب يف ايلع تاسارد ىقلت ك سبيمكاح ل وفمكاح لضف ي

. والعرا.ق      ومصر تركياوالمانيا و والهن ماع هيلامشلا هيالو د وفيتنا م

: تقل ماع هيلامشلا هيالو دها   التمكاح لضف ي المناص:اهدلقت يتلا ب

عمل  موالنا / يحي في كل المحاكم محاكم األحوال الشخصيه والمدنيه والطعون االداريه ومحاكم األراضي

والمحاكم الجنائيه

الجزيرنيدب ه      والي ماع ه القضائمكاح لضف ي الجهاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما ز نائ:اهدلقت يتلا برئي ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال س

الجزيرنيدب ه      والي ماع ه القضائمكاح لضف ي للجهاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما ز باالناب ماع ه  رئيسا

عا م         من القضائي ماع ه بالسلط ماع ه الت ماع هيلامشلا هيالو دري:اهدلقت يتلا ب ادارنيدب ه  2015 حت ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى 2014رئي ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال س

ثالثين                 من ألكثر السفر ل ماع ه اتانيثالث نم رثكأل رفسلا هل ح والذ ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي السال م اتفاقي ماع ه عق:اهدلقت يتلا ب القضائي ماع ه بالسلط ماع ه الخانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب ص الق ماع هيلامشلا هيالو درافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت بنانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء لبرنامنيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ءانب ج رئيسا

العالم   حو ماوعا نيبام ل دول ماع ه

عاممكاح لضف ي        بين ما والقانوني ماع ه القضائي ماع ه ال ماع هيلامشلا هيالو دراسافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت لمعه ماع هيلامشلا هيالو د 2017 - 2015عمي ماع هيلامشلا هيالو دا

يناير         من الخرطو م والي ماع ه ومحاكم القضائمكاح لضف ي للجهاهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما ز يوليو   2017رئيسا  2017وحت ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى

 2017 و حتى يلويو2017رئيس دار قضاء السودان من يناير 



: عليها    الحاصمكاح ل الشهادافلتخم يف لمعو هيمتحلا توالتكريمافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت

الخرطو م       فرموطرخلا ع القاهرموطرخلا عرف ة جامع ماع ه من القانو ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن بكالريو ماع يف اهنم جرختو نوناقلا س

االهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زهر ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي        الزعيم جامع ماع ه من ال ماع هيلامشلا هيالو دولمكاح لضف ي القانو ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن فمكاح لضف ي ماجستير

االهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زهر ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي        الزعيم جامع ماع ه من القانو ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن فمكاح لضف ي الفخري ماع ه ال ماع هيلامشلا هيالو دكتورنيدب ه

وجنوبها              وشمالها وغربها شرقها المختلف ماع ه السودا ماع يف هينادوسلا هداهشلا ن واليافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت فمكاح لضف ي القضائي ماع ه االجهزنيدب ه جمياهبونجو اهلامشو اهبرغو اهقرش هفلتخملا نادوسلا تايالو يف هيئاضقلا هزهجالا ع قبمكاح ل من كر م

من     أكثر عل ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى واالوروبي ماع ه      ٣٠حاصمكاح ل العربي ماع ه ال ماع هيلامشلا هيالو دو ماوعا نيبام ل مختلف من تكريم

: أبرهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زها      المؤتمرافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت من كثير فمكاح لضف ي شار:اهزربأ تارمتؤملا نم ريثك يف ك

والقانوني ماع ه      القضائيهينوناقلاو ة المعاه ماع هيلامشلا هيالو د وم ماع هيلامشلا هيالو دير ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي عم ماع هيلامشلا هيالو دانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء  مؤتمر

الهن ماع هيلامشلا هيالو د     فمكاح لضف ي القضانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء رؤسانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء  مؤتمر

كمكاح ل                 وإعطانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء الحقو.ق وانصالك ءاطعإو قوقحلا ف الشخصي ماع ه وقونيدب ه الي ماع هيلامشلا هيالو د ونظاف ماع ه االدارنيدب ه فمكاح لضف ي العالي ماع ه ومهارت ماع ه الفذ اسلوب ماع ه بمكاح لضف ي المرحو م عرلك ءاطعإو قوقحلا ف

السلط ماع ه                    فمكاح لضف ي واسع ماع ه شعبي ماع ه ل ماع ه جعمكاح ل ما من الئم لوم ماع ه في ماع ه يخش ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى ال الذ ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي بالحهطلسلاب ق البالغ ماع ه وشجاعت ماع ه حق ماع ه حهطلسلاب ق ذ ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي

والقضانيدب ه     الموظفين قبمكاح ل من القضائي ماع ه

الموافهطلسلاب ق          السب قفاوملا ت يو م صبيح ماع ه رب ماع ه جوار ال ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى انتقمكاح ل الموافهطلسلاب ق   8/7/2017اخيرا هجر ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي  15ميالد ماع يف هينادوسلا هداهشلا ناحتمال سلجو لامشلا ىصقأ يف ي شوا ماوعا نيبام ل

قبمكاح ل                   من ش ماع هيلامشلا هيالو دي ماع هيلامشلا هيالو د ح:اهدلقت يتلا ب من ب ماع ه يتمتاهبونجو اهلامشو اهبرغو اهقرش هفلتخملا نادوسلا تايالو يف هيئاضقلا هزهجالا ع لما نظرا القضائي ماع ه السلط ماع ه داخمكاح لوخار ماع يف اهنم ج وهطلسلاب قحتلا مث .ماعلا سفن يف هلداعملا ناحتما زمالئ ماع ه معارف ماع ه لكمكاح ل ص ماع هيلامشلا هيالو دم ماع ه وفات ماع ه اح ماع هيلامشلا هيالو دث قفاوملا ت

اقران ماع ه

 ختاما

فمكاح لضف ي                  الصالحين البررنيدب ه ماهبونجو اهلامشو اهبرغو اهقرش هفلتخملا نادوسلا تايالو يف هيئاضقلا هزهجالا ع النعيم جنافلتخم يف لمعو هيمتحلا ت فمكاح لضف ي والص ماع هيلامشلا هيالو ديقين الشه ماع هيلامشلا هيالو دانيثالث نم رثكأل رفسلا هل حاتا يذلاو مالسلا هيقافتا بقع هيئاضقلا هطلسلاب صاخلا تاردقلا ء ماهبونجو اهلامشو اهبرغو اهقرش هفلتخملا نادوسلا تايالو يف هيئاضقلا هزهجالا ع جنات ماع ه فسييف نيحلاصلا هرربلا عم ميعنلا تانج يف نيقيدصلاو ءادهشلا عم هتانج ح ي ماع هيلامشلا هيالو دخل ماع ه انا وجمكاح ل عز المول ماوعا نيبام لامش نيدب هسردم يف يئادتبالا هميلعت ى سائلين

العالمين      يارايزيلامو ليزاربلاو ب الرحمين ارحم عن ماع هيلامشلا هيالو د عليين

المرحو م  اسرنيدب ه

حاكم    فضمكاح ل يحمكاح لضف ي موالنا


