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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

 نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

 بالجامعة األسمرية اإلسالمية

                                                                                                                           أواًل: انبياناث انشخصيت:
  متزوج :الحالة االجتماعية   ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ  محمد عبدالسالم محمد دعباج االسم رباعي:

 العلوم الشرعيت مسالجت :/الكليةمكان العمل عضو هيئت جدريس  الوظيفة الحالية:   سوق الخميس  مكان اإلقامة:

ـــــم: أصول الدًن ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  محاضر مساعد الدرجة العلمية:   عقيدة وفكر ص:ـــــــالتخص    القســ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

 facbookمحمد دعباج     البريد االلكتروني:  0414043545 .الهاتف:
 

 ثانيًا: املؤهالث انعهًيت )ين األحذث إىل األقذو(:

 
 

 ثانثًا: املهاو اإلداريت:
 جهة العمل المهام اإلدارية

 مدة العمل 

 إلى من

 2015 2002 دًوان وزارة ألاوقاف وحدة الصادر والوارد

 2013 2010 معهد الخطابت حنزور  رئيس قسم الشؤون القرآهيت بمعهد القراءاث

 2016 2006 وزارة ألاوقاف مدرس قرآن كريم بعدة مكاجب

 2007 2006 حمعيت التعاون  رئيس لجىت الحصر وؤلاًفاء

 
  

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 % 09 الحاســــــــوب

 % 75 اللغة اإلنجليزية

 تاريخ احلصىل عهيها انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت

 2015 عقيدة وفكر دراساث إسالميت اإلااحستير
ألاكادًميت 

 الليبيت
 طرابلس 

 الحوار في الفكر ؤلاسالمي بين اإلاىهجيت والتطبيق عىوان الرسالت

 البكالوريوس 

 أو الليساوس
 ألاسمريت 2007 عقيدة  أصول الدًن

العلوم 

 الشرعيت
 أصول الدًن

   وزارة ألاوقاف 2007  الكريمإحازة القرآن  أخرى/.....................
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 رابعًا: انذوراث انتذريبيت )يرتبت زينيًا(:

 مالحظات / ساعةالمدة التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة ت

 ؤلاماراث العربيت اإلاتحدة ساعت 30 2014 وزارة ألاوقاف إعداد اإلاراسالث ؤلاداريت 1

 اإلاملكت اإلاغربيت ساعت 45 2013 وزارة ألاوقاف التحكيم التجاري الدولي 2

 طرابلس ساعت 20 2013 ألاكادًميت الليبيت إدارة الجودة 3

 حنزور  شهر 2012 معهد ؤلامامت والخطابت التجويد وأحكام التالوة 4

ت 5  طرابلس الخمس ساعت 40 2012 هيئت شؤون اإلاحاربين اللغت ؤلاهجليًز

  ساعت 45 2012 اإلاجالس اإلاحليت دورة في الحاسب آلالي 6

 خايسًا: خرباث انتذريس:
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

 مدرست الخمس ثاهويت الرفاعي الثاهوي  مدرس في مادة اللغت العربيت 1

 حنزور  معهد الخطابت معهد متوسط مدرس في مادة الثقافت ؤلاسالميت 2

 جاحوراء   الليبيت الجامعت العالي أستاذ محاضر عضو هيئت جدريس 3

 حنزور  معهد الخطابت متوسط أستاذ محاضر بمعهد القراءاث 4

 الجفرة طرابلس+ الخمس+ وزارة ألاوقاف عام مدرس قرآن كريم 5
 
 

 املؤنفاث وانبحىث املنجسة:: سادساً 
 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت

 ألاكادًميت الليبيت 2015 اإلااحستير "الحوار في الفكر ؤلاسالمي" بحث إحازة 1

 على الحساب الخاص 2007 بحث التخرج من الليساوس أصول الدًن 2

 على الحساب الخاص 2004 رسالت في التوسل اإلاشروع واإلامىوع 3
 
 

 : املشاركت يف املؤمتراث واننذواث وورش انعًم واملهتقياث انعهًيت:سابعاً 
 العنوان م

 مؤتمر/ندوة/
 ورشة عمل

 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها

 خمسة أيام المملكة المغربية 2913 ورشة عمل  المنازعات الدولية في التحكيم 1

 ستة أيام دبي 2914 مؤتمر دولي في إعداد التقارير اإلدارية 2

 يوم واحد الخمسالمجلس المحلي  2911 ورشة عمل  في إعادة ترميم المصاحف 3
  

 انعهًيت:وانروابط عضىيت اجلًعياث  تايناً 
 مقرها الجهة التابعة لها مسمى الجمعية ت

 طرابلس منظمات المجتمع المدني عضو بجمعية الرحمة والتراحم 1
 بنغازي  منظمات المجتمع المدني يينعضو بمؤسسة نخبة القرظ 2
 الخمس المرقبجامعة  مصلحة المحفوظات والكتب القديمة 3

 

 : األومست واجلىائس وانشهاداث:تاسعاً 
 بونطقة الجفرة "األول". 2002جائسة في هسابقة القرآى الكرين -1

 جاهعة الورقب. 2002جائسة في جانب النصف -2

 بوكتب أوقاف الجفرة. 2002جائسة في التحكين واالرتقاء -3
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 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: جمال االهتًاو: عاشراً 
 االهتوام بوجال اإلعجاز العلوي في القرآى الكرين والسنة.-1

 االهتوام بقواعد اللغة العربية.-2

 

 م.2012/   02/   12تاريخ تعبئة النموذج:   

 

  

 


