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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: البياًاث الشخصيت:
  تزوجم :الحالة االجتماعية   ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ   بشير أحمد امحمد أحمد االسم رباعي:

 العلىم الشرعية مضالثة :/الكليةمكان العمل عضى هيئة ثدريط  الوظيفة الحالية:   بني وليد  مكان اإلقامة:

ـــــ 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  أصحاذ مضاعد الدرجة العلمية:   الفقه وأصىله ص:ـــــــالتخص    م: اللغة العربيةالقضــ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

  0927358960. الهاتف:
 

 األقذم(:ثاًيًا: املؤهالث العلويت )هي األحذث إىل 

 
 

 : خرباث التذريس:ثالثاً 
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

    في جميع اإلاضحىيات  الفقه 1

كلية العلىم الشرعية مضالثة+ الدراصات   الجامعي أصىل الفقه 2

 العليا

 كلية العلىم الشرعية مضالثة  الجامعي اإلاقاصد 3

 كلية العلىم الشرعية مضالثة  الجامعي اإلايراث 4

الدراصات كلية العلىم الشرعية مضالثة+   الجامعي القىاعد الفقهية 5

 العليا

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 مقبول الحاســــــــوب

 مستوى ثان اللغة اإلنجليزية

التخصص  الشهادة
تاريخ احلصىل  التخصص الذقيق العام

 عليها
 جهت احلصىل عليها

 قسن كليت جاهعت

 آلاداب طرابلط 25/1/2012 الفقه وأصىله إصالميات الدكحىراه
الدراصات 

 ؤلاصالمية

 جعارض اإلاصالح وأثره في فقه الىىازل  عىىان ألاطروحة

 آلاداب الساوية 2004 الفقه  إصالميات اإلااجضحير
الدراصات 

 ؤلاصالمية

 حقىق الطفل في الشريعة ؤلاصالمية عىىان الرصالة

 آلاداب الجامعة اإلافحىحة 1997 دراصات إصالمية إصالميات البكالىريىش أو الليضاوط
الدراصات 

 ؤلاصالمية
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 : املؤلفاث والبحىث املٌجزة:رابعاً 
 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت

 مركس الحدريب والحطىير 2005 حقىق الطفل في الشريعة ؤلاصالمية 1

 كلية آلاداب بني وليد 2012 ضىابط العمل بفقه اإلاىازهات 2

 جامعة طرابلط -آلادابكلية  2013 حضانأثر اإلاقاصد الشرعية إلابدأ الاصح 3

 كلية القاهىن بني وليد 2014 الحكييف الفقهي وأثره في اخحالف الفقهاء 4

 : الرسائل العلويت التي أشرف عليها:خاهساً 
 تاريخ اإلجازة عنوان الرسالة العلمية ت

 رسائل تحت اإلنجاز

  حقوق الفرد والجامعة 1

 وورش العول وامللتقياث العلويت:: املشاركت يف املؤمتراث والٌذواث سادساً 
 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها ورشة عمل مؤتمر/ندوة/ العنوان م

 أيام 8 مكة-جامعة أم القري  2012 مؤثمر مؤثمر فقه اإلاىازهات 1

 أيام 5 اصطىبىل  2013 مؤثمر مؤثمر الاجتهاد العباس ي 2

 : عضىيت اللجاى العلويت:سابعاً 
 الجهة مسمى اللجنة ت

 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 1/1/2114 1/1/2113 كلية العلوم الشرعية عضو اللجنة العلمية 1

 2116 2113 قسم الشريعة عضو اللجنة العلمية 2

 : األومست واجلىائز والشهاداث:ثاهٌاً 
 .1891تعلين بن وليد  –شهادة شكر وتقدير  -1

 .1893تعلين بن وليد  –شهادة شكر وتقدير  -2

 2112جاهعة أم القرى  –شهادة شكر وتقدير  -3

 
 م.2112/   10/   21تاريخ تعبئة النموذج:   

 

  


