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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: البيانات الشخصية:
 متزوج  : الحالة االجتماعية ليبـــــــــــــــي    :   ـــةــــالجنسيــــريس مفتاح عبد اهلل حمودة                  إد   رباعي:االسم 

اللغة العربية  :/الكليةمكان العمل    رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية الوظيفة الحالية:زليتـــــــــــــــــــــــــن     مكان اإلقامة:
 والدراسات اإلسالمية

 أستـــــــــــــــــــــــاذ مســــــــــــــــــــــــــاعد الدرجة العلمية:إسالمي     تاريخ  التخصـــــــص: التاريخ واحلضارة اإلسالمية  القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:
 اللغات التي يجيدها:المهارات و 

 اإلتقاندرجة  اللغات المهارات / 
 استخدام وطباعة الحاســــــــوب
 قراءة وكتابة اللغة الفرنسية

 مبتدئ الفارسية  أخرى/.
 

    idrisshammoda16@gmail.com:  البريد االلكتروني                       0916184964  الهاتف:
 

 المؤهالت العلمية )من األحدث إلى األقدم(:ثانيًا: 

 
  

تاريخ الحصول  التخصص الدقيق التخصص العام الشهادة
 عليها

 جهة الحصول عليها
 قسم كلية جامعة

 5/7/2012 عصور وسيطة  ووثائق تاريخ الدكتوراه
EPHE 

التاريخ واآلثار العلوم إنسانية باريس 

 : الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الفاطميون في طرابلس عنوان األطروحة
 التاريخ واآلثار اآلداب طرابلس 12/7/2003 تاريخ إسالمي  تاريخ الماجستير

 إمارة بني ثابت في طرابلس الغرب عنوان الرسالة
 البكالوريوس
 التاريخ اآلداب المرقب 1999 تاريخ عام تاريخ أو الليسانس

حفظ  أخرى/
 القرآن

 حفظ القرآن
 الكريم

حفظ القرآن برواية قالون 
 عن نافع

1981 
زاوية الشيخ 
عبد السالم 

 األسمر

مدرسة 
األسمري 
 القرآنية

حفظ القرآن 
 الكريم
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 المهام اإلدارية: ثالثًا:

 جهة العمل المهام اإلدارية
 مدة العمل 

 إلى من
 2004 2003 اجلامعة األمسرية اجلامعة األمسرية عضو ىيأة ربرير رللة 

  2004   2003   اجلامعة األمسرية     عضو اللجنة اإلدارية بكلية الدعوة و اإلمامة واخلطابة
   2004     2003  اجلامعة األمسرية      أمني قسم التاريخ واحلضارة بكلبة اللغة العربية باجلامعة األمسرية  

   م 2012     اجلامعة األمسرية     رئيس قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية بكلبة اللغة العربية باجلامعة األمسرية    
 

 : خبرات التدريس:رابعا
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت
 كلية أصول الدين اجلامعة األمسرية جامعي تاريخ صدر اإلسالم 1
 كلية اآلداب جامعة ادلرقب جامعي العربية اإلسالميةاحلضارة  2
 كلية اللغة العربية األمسرية اجلامعة  جامعي تاريخ ادلغرب اإلسالمي 3
 = = = تاريخ دويالت ادلغرب اإلسالمي 4
 = = = تاريخ الدويالت يف ادلشرق اإلسالمي 5
 = = = فلسفة التاريخ 6
 = = = التاريخمناىج علم  7
 = = = احلروب الصليبية تاريخ 8
 = = = تاريخ األديان والفكر اإلسالمي 9

 األكادميية األكادميية الليبية دراسات عليا موضوعات يف احلضارة االسالمية 10
 

 المؤلفات والبحوث المنجزة::  خامسا
 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت
  دار ومكتبة محوده ـ زلينت ـ ليبيا 2004  كتاب إمارة بين ثابت يف طرابلس الغرب           1
  رللة اجلامعة األمسرية، العدد اخلامس 2005 اطات الليبية يف العهد احلفصي وأثرىا احلضاريالرب 2
  رللة اجلامعة األمسرية ، العدد السابع   2007   اإلسالم والعودلة   3
  رللة اجلامعة األمسرية ، العدد التاسع   2008   : قراءة يف مالمح حياة القبيلة العربيةقبيلة قريش 4
، العدد الثّالث، كلّية اآلداب رلّلة القلعة  2015   احلياة الثّقافّية يف طرابلس خالل القرنني الرّابع واخلامس اذلجرّيني  5

  والعلوم ، مسالّتة 
 الّتنافس األغليب الفاطمي وأثره يف الّصراع الّسياسي ادلذىيب بطرابلس 6

  اذلجري خالل القرن الرّابع 
، كلّّية الّّتبية،   رلّلة الّّتبوي، العدد الثّامن 2016

  اخلمس 
: بّية من خالل الّرحلة الّناصريّةبعض أعالم الّلغة العربّية يف البالد اللّي 7

  نقديّة دراسة تارخيّية 
، كلية رللة أصول الدين، العدد األول  2016

  الدعوة وأصول الدين 
، جامعة 19رللة جامعة الزيتونة، العدد 2016  اجلذور التارخيية دلدينة سجلماسة : اجملال ، والتسمية ، والتأسيس 8

  ، ترىونةالزيتونة
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 : المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات العلمية:سادسا

 العنوان م
 مؤتمر/ندوة
 ورشة عمل

 تاريخ انعقادها
مكان 
 انعقادها

 مدتها

 أيام 3 طرابلس 2005 ندوة  التشريعات ادلنظمة للتعليم العايل  1
 خالل شهر رمضان زلينت 2005 ندوة  اإلسالم والعودلة 2

3 
أسوار وأبواب مدينة طرابلس من القرن السابع إىل 

  القرن العاشر ادليالدي
 يوم واحد باريس   30/01/2012  مؤمتر

4 
احلياة السياسية طرابلس يف العصر الفاطمي : 

  واالقتصادية واالجتماعية 
 يوم واحد باريس 25/10/2011 مؤمتر

5 
ادلشاركة باحلضور يف  اليوم الوطين الثالث لربنامج  

  االرباد األورويب للتعليم العايل 
 يوم واحد طرابلس 14/1/2013 ورشة عمل

6 
ادلشاركة يف ادلؤمتر العلمي الدويل يشأن التعليم الديين  

يف ليبيا التصورات  النظامي )األساسي وادلتوسط( 
  وآليات التطبيق 

 مؤمتر
 28-
  م 30/10/2013

 أيام 3 زلينت

 ورشة عمل  دور ادلؤسسات ادلدنية يف صناعة الدستور 7
م       26/4/2014 

  
 يوم واحد زلينت

8 
ادلشاركة يف ورشة عمل حول القوانني الوطنية  

  الدساتري الدولية يف إطار متها مع القوانني ءوموا
 أيام 3 طرابلس  2014  ورشة عمل

9 
ادلشاركة بورقة حبثية يف الندوة العلمية الثالثة )السيد 

م نشأتو 1933  -1873أمحد الشريف السنوسي 
  وجهاده( 

 يومان طرابلس 2016 ندوة

 

 : عضوية اللجان العلمية:سابعاً 

 الجهة مسمى اللجنة ت
 فترة عمل اللجنة

 إلى من
  2003  اجلامعة األمسرية    عضو اللجنة ادلشرفة على ادلوسم الثقايف 1
  2004  اجلامعة األمسرية    عضو اللجنة ادلشرفة على ادلوسم الثقايف 2

3 
عضو جلنة الصياغة يف الندوة العلمية اليت أقيمت باجلامعة األمسرية بعنوان )ادلرأة 

  العصر(مقتضيات التشريع وربديات  بني 
  2004  اجلامعة األمسرية   

  2005  اجلامعة األمسرية     مقرر اللجنة التحضريية لندوة )الطرق الصوفية يف أفريقيا حاضرىا ومستقبلها (  4

5 
عضو جلنة مركز ضمان اجلودة واعتماد ادلؤسسات التعليمية والتدريبية ادلكلفة 

 جبامعة ادلرقب 
   2013  جامعة ادلرقب

  2013  اجلامعة األمسرية    عضو جلنة وضع تصور مناىج التعليم الديين 6
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 :األوسمة والجوائز والشهادات: ثامناً 
  م.1980الكرمي عام   شهادة تقدير للمشاركة يف ادلسابقة القرآنية على مستوى ليبيا صادرة عن إذاعة القرآن  .1 
  م.1981القرآن الكرمي عام شهادة تقدير للمشاركة يف ادلسابقة القرآنية على مستوى مدينة مصراتة صادرة عن إذاعة  .2 
  م. 1981عام شهادة تقييم حلضور الدورة التنشيطية الثالثة دلدرسي القرآن الكرمي على مستوى ليبيا وذلك  .3 
  م. 1983كرمي على مستوى ليبيا وذلك عام شهادة حضور دورة تنشيطية دلدرسي القرآن ال .4 
ادلسـابقة العادليـة حلفـجت وذبويـد القـرآن الكـرمي الـيت  شهادة تقدير من مجهورية إيران اإلسالمية وذلك للحصول علـى الّتتيـب السـادس  يف  .5 

  م .1986أقيمت يف إيران عام 
حفجت وذبويد القرآن الكرمي على مستوى مدينة  سامهة يف إجناح مسابقة شهادة شكر وتقدير من مكتب اذليئة العامة لألوقاف بزلينت للم .6 

  م. 1988زلينت عام 
وذلـك للمشـاركة يف ادلسـابقة القرآنيـة علـى  شهادة علمية يف حفجت وذبويد القرآن الكرمي من مدير إدارة ادلسـاجد وشـؤون الوقـف يف ليبيـا  .7 

  م.1989مستوى البلدية عام 
مســابقة حفــجت وذبويــد القــرآن الكــرمي علــى  مــن مكتــب اذليئــة العامــة لألوقــاف بــزلينت وذلــك للمســامهة يف فعاليــات  شــهادة شــكر وتقــدير .8 

  م.1990مستوى مدينة زلينت عام 
  م.1994شهادة شكر وتقدير عن ادلسامهة يف ادلسابقة القرآنية على مستوى ليبيا عام  .9 
فعاليـات مسـابقة حفـجت وذبويـد القـرآن الكـرمي علـى  لألوقـاف بـزلينت وذلـك للمسـامهة يف شهادة شكر وتقدير من مكتب اذليئـة العامـة  .10 

  م. 1996مستوى مدينة زلينت عام 
دورة تدريبيـــة للاطبـــاء دبدينـــة زليـــنت عـــام  شـــهادة شـــكر وتقـــدير مـــن مكتـــب اذليئـــة العامـــة لألوقـــاف بـــزلينت وذلـــك للمســـامهة يف جنـــاح  .11 

  م .1996
ممتــاز يف األداء الــو يفي يف رلــال التــدريس ســنة  ير مــن مكتــب التعلــيم والّتبيــة بــزلينت دبناســبة احلصــول علــى تقــدير شــهادة شــكر وتقــد .12 

  م.1997
اجلمعة دلدة عـامني بادلسـجد وقـد منحـت سـنة   شهادة شكر وتقدير من اللجنة ادلشرفة على مسجد العياينة بزلينت وذلك للقيام خبطبة  .13 

  م. 1997
فعاليــات مســابقة حفـجت وذبويــد القــرآن الكــرمي علــى  شـهادة شــكر وعرفــان منحــت مـن مركــز معــاذ بــن جبــل بـزلينت وذلــك للمســامهة يف  .14 

  م.  2000مستوى مدينة زلينت عام 
  م.2001الفيتوري سنة  شهادة تقدير للمسامهة يف إجناح مسابقة حفجت وذبويد القرآن الكرمي دبسجد سيدي سليم  .15 
  م. 2002على مستوى ليبيا وذلك سنة  شهادة شكر وتقدير دبناسبة احلصول على تقدير ممتاز يف مسابقة األذان وأحكامو  .16 
االحتفال بادلولد النبوي الشريف بقصـيدة شـعرية سـنة  شهادة تقديرية منحت من شيخ الطريقة العيساوية  يف ليبيا وذلك للمشاركة يف  .17 

  م. 2003
  م. 2004بادلولد النبوي الشريف سنة  قديرية منحت من شيخ الطريقة العيساوية يف ليبيا وذلك للمشاركة يف االحتفال شهادة ت .18 
  م. 2004الثقايف عام  شهادة شكر وتقدير من اجلامعة األمسرية عن ادلسامهة يف إجناح فعاليات ادلوسم  .19 
  م.  2005الثقايف عام  سامهة يف إجناح فعاليات ادلوسم شهادة شكر وتقدير من اجلامعة األمسرية عن ادل .20 
) الطرق الصوفية يف إفريقيا حاضرىا ومستقبلها ( عـام   شهادة شكر وتقدير من اجلامعة األمسرية عن ادلسامهة يف إجناح الندوة العلمية   .21 

  م. 2005
يف ورشــة عمــل حــول )ادلشــاركة الشــعبية يف  لينت( وذلــك للمشــاركة شــهادة شــكر وتقــدير صــادرة مــن )رلموعــة ادللتقــى للحــراك ادلــد  بــز  .22 

 م13/3/2013  صناعة الدستور ادلرتقب( بتاريخ 
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  م.  2013الثقايف عام  شهادة شكر وتقدير من اجلامعة األمسرية عن ادلسامهة يف إجناح فعاليات ادلوسم  .23 
فعاليـات النـدوة العلميـة للزكـاة والـيت كانـت بعنـوان  لك عـن ادلسـامهة يف إجنـاح شهادة شكر وتقدير من مكتب صندوق الزكاة بزلينت وذ .24 

م 2013  / نـوفمرب  9ىــ ادلوافـق1435/زلـرم/ 5)معـا مـن أجـل إحيـاء ركـن الزكـاة( ادلنعقـدة بتـاريخ   )الزكاة بني الواقـع وادلـأمول( ربـت شـعار 
  دبدرج اجلامعة األمسرية .

التعلـيم الـديين النظـامي )األساسـي وادلتوسـط( يف ليبيــا  عـة األمسريـة عـن ادلشـاركة يف إعـداد تصـور دلنـاىج شـهادة شـكر وتقـدير مـن اجلام .25 
  م.30/10/2013بتاريخ 

  م 2014األمم ادلتحدة يف ليبيا  شهادة حضور ورشة عمل عن )ادلفاىيم األساسية من أجل دستور شامل( من بعثة  .26 
  م زلينت.26/4/2014  )دور ادلؤسسات ادلدنية يف صناعة الدستور( بتاريخ شهادة حضور ورشة عمل بعنوان  .27 
العلميـة الثالثـة بعنـوان )السـيد أمحـد الشـريف  شهادة شكر وتقدير من مؤسسة الشيخ الطاىر الزاوي اخلريية وذلك للمشاركة يف النـدوة  .28 

  م بطرابلس. 2016أكتوبر  4-3عقدت يومي  م نشأتو وجهاده( اليت 1933-1873السنوسي 
 

 )المجاالت العلمية والفكرية واألدبية مرتبة حسب األهمية(: مجال االهتمام: ناسعاً 
 الدراسات التارخيية يف العصر الوسيط اإلسالمي -1
 ادلشاركة يف ادلؤمترات والندوات العلمية -2
 البحوث العلمية -3
 التاريخ الثقايف يف ليبيا  -4
 الدراسات األدبية  -5
 
 
 

 م.2017 /  5/    31تاريخ تعبئة النموذج:  
 

 التوقيع:............................


