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 الذاتية السيرة

 

 الذاتية السرية

q وجيايا رمضان عرفان :   الكامل االسم  

q نفيد أبو :   الكنية 

q (املبارك رمضان شهر) م ٩١٩١ مايو ٩١ بوغور :  امليالد وتاريخ مكان 

q إندونيسي :   اجلنسية 

q الغربية جاوى - بسوكابومي الراية جامعة حي :   احلالي العنوان 

 ربيةالغ جاوى - تشياجنورو  

q ولدال :ولدي متزوج :   االجتماعية احلالة 

q 085861833427 /08179296234 :   اهلاتف رقم  

q االلكرتوني الربيد  : irfanabunaveed@ymail.com  

q الفردي املوقع   :abunaveed.comwww.irfan (اإلسالمية الثقافة موقع) 

  

mailto:irfanabunaveed@ymail.com
http://www.irfanabunaveed.com/
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 املعاهد واجلامعات يف الدراسية املؤهالت

 معهدو بتشياجنور اإلخالص معهد ومنها اإلسالمية املعاهد يف اإلسالمية الدراسات درست 

  (.اإلسالمية والدراسات العربية اللغة معهد) اإلمارات

 وحصلت اإلسالمية الرتبية كلية يف سبيلي اإلسالمية اجلامعة يف اإلسالمية الرتبية درست 

 : (ممتاز) بكالوريوس درجة لنيل حبثي وعنوان بباندونج (S.Pd.I) بكالوريوس على

Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had ‘Aly Ar-Raayah 

Sukabumi – Jawa Barat 

 اجلامعة يف واللغة االقتصاد علم ودرست -PASIM- الدراسية ملنحةبا سنتني يف بباندونج 

 .(العمل بسبب منهما انتهيُت ما)

 

 واخلريات العمل

 يف نشيًطا كنت : 

 (KAPI: Kesatuan Aksi Pelajar Islam)،  

 (HAMIMA: Himpunan Angkatan Muda Masjid Agung Cianjur)،  

 (FURIS: Forum Ukhuwwah Remaja Islam)،  

 (Gerakan Mahasiswa Pembebasan.) 

 جامعة- اجلامعة سددمل مسؤواًل كنت PASIM-. 

 حمرًرا كنت (Redaktur, Editor )واحدة سنة يف بتاجنريانج اإلسالمية اإلعالم وسيلة يف. 
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 احلالية أعمالي ومن: 

 جاوى - بسوكابومي الراية جامعة - اإلسالمية والدراسات لشريعةا كلية سكرتري أنا :أواًل

 الغربية

 العربية الدول من الكرام املشايخ اجلامعة هذه ؤسسيم ألن يوم، كل العربية باللغة نتكلم

 ونيدريا مصر من فيها واملدرسون. اإلسالمي والوعي الشرعي العلم بانتشار يهتمون الذين

 املناقشات يف منهم ونستفيد يوم كل العربية باللغة الناطقني مع ونتعامل فنتكلم. وسودان

 :اجلامعة طالبعض ب و املشايخ بعض مع صورتي هي هذه .واحملاضرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلمية واملقاالت اإلسالمية والكتيبات الكتب مؤلف أنا :ثانًيا

 اإلسالم نظر وجهة من والرقية والكهانة السحر عن الكتاب ألفت قد تعاىل، اهلل بفضل 

 :اإلندونيسية بعنوان باللغة

”Menyingkap Jin & Dukun “Hitam Putih” Indonesia” 

(Menyingkap Syubhat-Syubhat Seputar Alam Jin & Perdukunan di Indonesia 

Plus Kajian Mendalam Ruqyah Syar’iyyah & Solusi Politis Ideologis) 
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 :كتابي غالف صورة

 

 (.هـ٩٣١١ سنة احملرم شهر يف األوىل الطبعة) مطبوع الكتاب هذا إن تعاىل، اهلل وبفضل
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 (:صديقي) العرس لوليمة كتييب غالف صورةأحد 

 
 

 
 

 اإلسالم نظر وجهة من والكهانة السحر: بعنوان العربية باللغة الثاني الكتاب ألفتو 

 أترجم ثم (عليها اإلسالمية واحللول والكهانة السحر مبسائل املتعلقة الشرعية األحكام)

   .اإلندونيسية اللغة إىل الكتاب هذا

 (مهنيت ليس) لشرعيةا الرقية معاجل أنا 

 املوقع هذا يف مكتوبة ومنها اإلسالمية، املقاالت ألفت وقد: http://irfanabunaveed.com/  

http://irfanabunaveed.com/
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 العربية اللغة تعليم ومنها للمدتمع التعليمية اجملالس يف معلم أنا :ثالًثا

 عن الدورة ومنها) كثرية أماكن يف اإلسالمية وراتالد من بالعديد قمت تعاىل، اهلل وبفضل

 اجملالس ويف (اإلسالم نظر وجهة من والكهانة السحر عن بها املتعلقة واملواضيع الشرعية الرقية

 جملس يف التفسري كتاب حبثو بتشياجنور AQUA املاء شريكة تعليم جمليس ومنها) التعليمية

 .اجلمعة وخطبة (أسرتي تعليم

 

  Graphic Design يف مهارة ديعن :رابًعا

 .صورة بشكل العلم نشر يف لتساعدني جًدا مفيدة املهارة هذه إن

 

 :ومنها العربية واألخبار واملقاالت الكتب مرتجم أنا :خامًسا

 يف أستاذي مع اإلندونيسية اللغة إىل العربية اللغة من( النبوية البشارة عن املوضوع) الكتاب 

 .اإلمارات معهد

 يوسف بن حمّمد العالية ألبي النبوية والسنة الكتاب من الـشرعية الرقيـة خمتصر كتاب 

 .اجلوراني

 اإلندونيسية اللغة إىل اضرتهمحم وفيديو اإلسالمية العلماء مقاالت بعض ترمجت وقد 

 .املوقع يف مكتوبة وبعضها التعليمية اجملالس يف وشرحتها

 ترمجتها اليت العربية اراألخب منوذج هذا و العربية باللغة األخبار: 
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 نقل نهائي مسابقة ملكة مجال العامل من جاكرتا إىل بالي

Pemindahan Lokasi Acara Penutupan Ajang Miss World Dari Jakarta Ke Bali 

8 September 2013 

Source: http://www.alquds.co.uk/?p=82348 

Penerjemah: Irfan Abu Naveed 

جاكرتا ـ د ب أ: قررت اندونيسيا نقل موقع نهائي مسابقةملكة مجال العامل من بلدة قريبة من جاكرتا إىل 

 جزيرة بالي عقب احتداجات من مسلمني متشددين

يف  3102عام وقال اجونج الكسونو ، وزير شؤون تنسيق الرعاية الشعبية: ستقام مسابقة ملكة مجال العامل ل

 بالي فقط بدءا من حفل االفتتاح وحتى حفل اخلتام

http://www.alquds.co.uk/?p=82348


8 | P a g e  

وتظاهر املئات من احملتدني من اجلماعات اإلسالمية يومي اخلميس واجلمعة املاضيني يف جاكرتا ضد إقامة  

 32كيلومرتا تقريبا من العاصمة اإلندونيسية ، يف  32املسابقة يف سينتول وهي بلدة واقعة على بعد 

 مرب اجلاريأيلول/سبت

 ويقولون إن مسابفة ملكة مجال العامل تنايف قيم اإلسالم 

وتتوافد حاليا الفتيات املشاركات يف مسابقة ملكة مجال العامل على بالي وهو اإلقليم الوحيد ذو األغلبية  

ا من أجل اهلندوسية يف اندونيسيا ، من أجل األسبوع األول من الفعاليات . وكان مقررا ان يسافرن إىل جاكرت

 عدة جوالت من املسابقة

إذا رغبوا يف زيارة  ’:وقال الكسونو بعد احملادثات مع رئيس الشرطة الوطنية تيمور برادوبو ملناقشة اجلدل  

 اماكن اخرى فهم مرحب بهم ، ولكن سيعاملون كسياح

Jakarta: Pemerintah Indonesia memutuskan pemindahan lokasi acara penutupan Ajang Miss World dari kota yang 

dekat dengan Jakarta (Sentul, Bogor) ke daerah Bali karena adanya penolakan dari kaum muslimin yang kuat 

melakukan tekanan (al-amr bil ma’ruuf wan-nahy ’an al-munkar). 

Agung Laksono –Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia- menuturkan: ”Ajang Miss World 

Tahun 2013 diselenggarakan di Bali saja, mulai dari acara pembukaan (opening) hingga acara puncak penutupan.” 

Dan pada hari Kamis dan Jum’at yang lalu di Jakarta, ratusan aktivis Islam anti Miss World dari gerakan-gerakan 

Islam menunjukkan penolakan terhadap penyelenggaraan Miss World di Sentul, Bogor, yakni suatu wilayah yang 

dekat dengan Jakarta terletak sekitar 25 km dari Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta) pada tanggal 28 September 

mendatang. Dan mereka (para aktivis Islam-pen.) menyatakan bahwa ajang Miss World ini bertentangan dengan 

ajaran Islam. 

Dan saat ini para kontestan Miss World mulai mendatangi Bali, Bali adalah satu-satunya provinsi dengan mayoritas 

Hindu di Indonesia (di negeri mayoritas kaum muslimin), mereka mulai tiba untuk mengikuti putaran kontes di 

minggu pertama. Dan sempat dijadwalkan kunjungan ke Jakarta untuk melaksanakan beberapa putaran kompetisi. 

Agung Laksono, setelah mengadakan pembicaraan dengan Kepala Kepolisian Nasional (KAPOLRI) Timor Pradopo 

untuk membahas kontroversi (penolakan masyarakat luas), menuturkan: ”Jika mereka ingin mengunjungi tempat-

tempat lain, maka kami persilahkan tapi akan diperlakukan sebagai turis.” 

 

 

 هـ ٩٣١١ الثاني ربيع ٣ سوكابومي

 اجلامعة حي يف

 

 تعاىل اهلل إىل الفقري

 نفيد أبو عرفان


