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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: انبياَاث انشخصيت
  جوزمت :الحالة االجتماعية     ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ  علي محمد علي هاجي االسم رباعي:

 العلىم الشرعيت مضالجت :/الكليةالعمل  مكان عضى هيئت جدريط  الوظيفة الحالية:  مضالجت  مكان اإلقامة:

ـــــم: اللغت العربيت 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  أصتاذ مضاعد الدرجة العلمية:    هحى وصرف ص:ـــــــالتخص   القضــ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

   0926884778 .الهاتف:

 ثاَيًا: املؤهالث انعهًيت )يٍ األحذث إىل األقذو(:

 
 

 ثانثًا: املهاو اإلداريت:
 جهة العمل المهام اإلدارية

 مدة العمل 

 إلى من

 2007 2004 كليت العلىم الشرعيت مضالجت رئيط قضم أصىل الدًً

 2007 2004 كليت العلىم الشرعيت مضالجت مدًر مكتب الدراصت والامتحاهاث

 10/2013 2008 كليت العلىم الشرعيت مضالجت عميد كليت العلىم الشرعيت مضالجت

 2013 2008 الجامعت ألاصمريت عضى لجىت أعضاء هيئت التدريط

 2011 2009 الجامعت ألاصمريت عضى اللجىت العلميت

 2011 2009 الجامعت ألاصمريت عضى لجىت اليشر

 إلى آلان 2015 الجامعت ألاصمريت عضى لجىت شؤون أعضاء هيئت التدريط

 2011 2010 مضالجت جحرير مجلت البالغ مدًر 

 إلى آلان 2015 كليت العلىم الشرعيت مضالجت مدًر جحرير مجلت العلىم الشرعيت

 

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 جيدة الحاســــــــوب

 تاريخ احلصىل عهيها انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت
 اللغت العربيت اللغاث طرابلط 2014 هحى وصرف لغت عربيت الدكتىراه

 أثر صيبىيه في شرح التضهيل البً مالك ألاطروحتعىىان 

 اللغت العربيت مركس البحىث الساويت 2003 هحى وصرف لغت عربيت اإلااحضتير

 مً خالل كتابه روح اإلاعاوي عىىان الرصالت
ً
 ألالىس ي هحىيا

 البكالىريىش 

 أو الليضاوط
 العربيت اللغت آلاداب طرابلط 1990 لغت عربيت لغت عربيت ودراصاث إصالميت
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 : خرباث انتذريس:رابعاً 
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

 كليت العلىم الشرعيت مضالجت الجامعت ألاصمريت حامعي الىحى 1

 كليت العلىم الشرعيت مضالجت الجامعت ألاصمريت حامعي الصرف 2

 كليت العلىم الشرعيت مضالجت الجامعت ألاصمريت حامعي أصىل الىحى 3

 كليت العلىم الشرعيت مضالجت الجامعت ألاصمريت حامعي وشأة الىحى 4

 كليت العلىم الشرعيت مضالجت الجامعت ألاصمريت حامعي مىاهج البحث العلمي 5
 

 خرباث انتذريب:: خايسا
 التاريخ المكان الجهة الدورات التي نفذها ت

 2010-2009 مضالجت التعليم دورة إعداد اإلاعلمين 1
 

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

 مً خالل كتاب روح اإلاعاوي ألالىس ي 1
ً
 حامعت الساويت 2003 هحىيا

 مجلت البالغ 2008 وأحكامها الىحىيت أيَّ وإي معاهيها 2

 مجلت التربىي  2011 مالمح التفكير الىحىي عىد ابً عادل الدمشقي 3

 مجلت الجامعت ألاصمريت 2012 ًجىز للشاعر إذا اضطر ما 4

 مجلت العلىم ؤلاوضاهيت 2012 زعم في شرح ابً عقيل 5

 التربىي مجلت  2015 بعض اإلاضائل الصرفيت بين صيبىيه وابً مالك 6

 مجلت الجامعت ألاصمريت 2016 أصماء ألافعال أحكامها والخالفاث الىحىيت حىلها 7
 

 

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

 مؤتمر/ندوة/
 ورشة عمل

 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها

 أًام 3 الجامعت ألاصمريت 2013 ورشت عمل ورشت عمل حىل الجىدة 1

 ًىم واحد كليت العلىم الشرعيت 2016 ورشت عمل ورشت عمل حىل الدصتىر  2

 
 : عضىيت انهجاٌ انعهًيت:ثايُاً 
 الجهة مسمى اللجنة ت

 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 2011 2009 الجامعت ألاصمريت عضى اللجىت العلميت 1

 إلى آلان 2015 كليت العلىم الشرعيت العربيت عضى اللجىت العلميت بقضم اللغت 2

  2015 حامعت اإلارقب عضى لجىت مىاقشت رصالت ماحضتير 3

  2015 حامعت اإلارقب عضى لجىت مىاقشت رصالت ماحضتير 4

 
 :األومست واجلىائز وانشهاداث: تاسعاً 

 فبراير. 11شهادة أسرى ثورة  -1

 شهادة تقذير عضويت المجلس المحلي مسالتت. -2

 شهادة تقذير للمشاركت في محاضراث ثقافيت بالكليت. -3
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 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: جمال االهتًاو: عاشراً 
 البحوث العلميت. -1

 المحاضراث الثقافيت -2

 المحاضراث التخصصيت. -3

 

 م.2512/   50/   22تاريخ تعبئة النموذج:   

 

  


