
አዲሶቹ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አባላት 
እነማን ናቸው? 
 

 

 

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 26፣ 2005 (ኤፍ ቢ ሲ) የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 

ዛሬ በይፋ ተመስርቷል ። በዚህም መሰረት 

  

ሙሉ ስም                     ሼክ ኪያር መሃመድ አማን 

የወከሉት ክልል             ኦሮሚያ 

የትምህርት ደረጃ          የመጀመሪያ ዲግሪ (ዓረብኛ እና እንግሊዝኛ)  

በአውቶ ኢንጅነሪንግ እና በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ዲፕሎማ 

ከአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ በሰርተፊኬት ማኔጅመንት 

የዲን እውቀት             የፊቅህ ፣ ሃዲስ እና ተፍሲር 

የሰሩባቸው ቦታዎች  

በሳኡዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋና ጸሃፊ እና የአምባሰደሩ የቢሮ      

ሃላፊ:: የኦሮሚያ ልማት ማህበር ሊቀ መንበር (በጅዳ ሪያድ)::በሱማሪ 

ኢንተርናሽናል ሆስፒታል አስተዳደር:: ከውጭ መጥተው አሁን በሀገራቸው 

በንግድ ስራ የሚተዳደሩ 

 

ሙሉ ስም                 ዶክተር ሼክ መሀመድ ከማል አደም 

የወከሉት ክልል         አማራ 
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የትምህርት ደረጃ                በኢዱኬሼን ኤንድ ሜተድስ ኦፍ ቲቺንግ የዶክትሬት ዲግሪ 

የዲን እውቀት                    ጥልቅ የሀይማኖት እውቀት ያላቸው በተለይ (የሀነፊያ እና የማሊክያ) 

የሰሩባቸው ቦታዎች             የባህር ዳር ታላቁ መስጊድ ኢማም በዳዕዋ ለ15 አመታት ያገለገሉ 

 

ሙሉ ስም                     ሼክ አባስ ያሲን 

የወከሉት ክልል            ደቡብ ክልል 
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የቀለም እውቀት            9ኛ ክፍል 

የዲን እውቀት               አሊም (በሻፊያ መዝሀብ) ፣ (በፈቂህና ሀዲስ) 

ከዚህ በፊት                  የሰሩባቸው ቦታዎች የሸሪዓ ፍርድ ቤት ዳኛ የጉራጌ ዞን እስልምና   

ጉዳዮች  ምክር ቤት ዋና ጸሀፊ 

 

ሙሉ ስም                      ሀጂ መሀመድ አደም ወርሴማ 

የወከሉት ክልል            ሶማሌ 
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የትምህርት ደረጃ         12ኛ ክፍል ያጠናቀቁ 

የዲን እውቀት                 መሰረታዊ የዲን እውቀት 

የሰሩባቸው ቦታዎች       የሱማሌ ክልል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢ/እ/ጉ/ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ  

ኮሚቴ አባል 

 

 

ሙሉ ስም                   ሼክ ሙሀመድ ደሬሳ ሙሳ 

የወከሉት ክልል          አፋር 
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የዲን እውቀት               በሻፊይና ሀኒፍ መዝሀብ ፣ ተፍሲር፣ ሀዲስ ፣ ፈቂህ 

የሰሩባቸው ቦታዎች        የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች  ጠቅላይ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ 

በኢትዮጵያ ሙስሊም ልማት ኤጀንሲ የቦርድ አባል::የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት 



መስራችና ስራ አስፈጻሚ:: የአፋር ክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤት መስራች የክልሉ ሸሪዓ ፍርድ ቤት 

ምክትል ሊቀ መንበር:: በኢትዮጵያ የሀይማኖት የጋራ ፎረም(ኢፍዳ) የቦርድ አባል 

 

 

ሙሉ ስም                      አብዱልሀሚድ አቡበከር 

የወከሉት ክልል              ሀረር 
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የትምህርት ደረጃ               በፖለቲካል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ በሪጅናል ኤንድ ሎካል 

ዲቨሎፕመንታል ስተዲስ ሁለተኛ ዲግሪ 

የሰሩባቸው ቦታዎች            የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር::በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት 

ውስጥ በባለሙያነት:: በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቮሊንቴር በፋይናንስ ሀላፊነት::በሀረሪ 

ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንና በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ 

 

 

ሙሉ ስም                     አብድልመጂድ ከሊፋ 

የወከሉት ክልል            ቤኒሻንጉል 
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የትምህርት ደረጃ                በኢኮኖሚክስ የመጀሪያ ዲግሪ 

የዲን እውቀት                    መሰረታዊ የዲን እውቀት 

የሰሩባቸው ቦታዎች             የአሶሳ ዞን ጤና ጽህፈት ቤት ተወካይ::የአሶሳ ሆስፒታል የሰው ሀይል 

አስተዳደር የስራ ሂደት::የክልሉ ኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪይ ጽህፈት ቤት 

የፋይናንስና አስተዳደር የስራ ሂደት ባለቤት 

 

ሙሉ ስም                   ሼህ ከድር ማህሙድ አማን 

የወከሉት ክልል          ትግራይ 
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የዲን እውቀት                 ዓሊሞ (በፊቅህና ሃዲስ፣ ናህዊ እና ሰርፊ) 

የሰሩባቸው ቦታዎች         የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 

ፕሬዝዳንት::የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መስራች::የክልሉ ሸሪዓ ፍርድ ቤት 



ፕሬዝዳንት::የትግራይ የኣህለል ሱና ወልጀምዓ መስራች::የፌዴራል እስልምና ጉዳዮች የሃይማኖት 

አማካሪ::የትግራይ ክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤት መስራች 

 

ሙሉ ስም                   አቶ ይስሃቅ አደም 

የወከሉት ክልል         ጋምቤላ 
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የትምህርት ደረጃ                       በቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪ 

የዲን እውቀት                           መሰረታዊ የዲን እውቀት 

የሰሩባቸው ቦታወች            የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተማሪ::ማዕከላዊ ስታስቲስቲክስ 

ጋምቤላ ቅርንጫፍ::UNHCR ጋምቤላ ቅርንጫፍ 

 

 

 

ሙሉ ስም                                አቶ  መሃመድ ዓሊ 

የወከሉት ክልል                         አዲስ አበባ 

የትምህርት ደረጃ                       በስነ ጽሁፍና ባህል የማስተርስ ዲግሪ 

የ3ኛ አመት የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪ (በሶፊያ ላይ ጥናት በማድረግ ላይ ናቸው) 

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር 

የዲን እውቀት                           መሰረታዊ የዲን እውቀት 

የሰሩባቸው ቦታዎች             በብሄራዊ የኤች አይ ቪ ኤድስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት የቦርድ 

አባል::የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር ዋና ጸሃፊ::የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት 

ኤጀንሲ መስራችና የቦርድ አባል 

ደራሲ፣ ሃያሲ እና ተመራማሪ:: በልዩ ልዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በከፍተኛ ሃላፊነት የሰሩ 

 

ሙሉ ስም                        ሼክ አብዱልአዚዝ ሼህ አብዱልወሊ 

የወከሉት ክልል               ድሬዳዋ 
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የትምህርት ደረጃ                      በቢዝነስ ማኔጅመንት ዲፕሎማ 

የዲን እውቀት                          በሸሪዓ ዲግሪ 



የሰሩባቸው ቦታዎች                   አስተማሪ (ኡስታዝ እና የመድረሳ አስተዳዳሪ ለ12 አመታት) 

በድሬዳዋ ከተማ የመስጊድ ኢማም::የክልሉ ዑለማ ምክር ቤት ዋና ፀሃፊ 


