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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:
  زوجمت :الحالة االجتماعية   أردوي ـــة:ــــالجنسيــــ   س ى جمعة التميمييعماد ع االسم رباعي:

 العلىم الشرعية مضالثة :/الكليةالعملمكان  عضى هيئة ثدريط  الوظيفة الحالية:   الخمط  مكان اإلقامة:

ـــــم: الشريعة 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:   الفقه وأصىله ص:ـــــــالتخص    القضــ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

 toimad 2000 @ yahoo.com البريد االلكتروني:  0825510093. الهاتف:
 

 ثاَيًا: املؤهالث انعهًيت )يٍ األحذث إىل األقذو(:

 
 

 

 
 : انذوراث انتذريبيت )يرتبت زيُيًا(:ثانثاً 

 مالحظات / ساعةالمدة التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة ت

   1883 وزارة التربية والتعليم دورة التطىير التربىي  1
   1886 وزارة التربية والتعليم الحيةدورة املىاهج  2

 

  

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 جدا   جيد الحاســــــــوب

 جيد اللغة اإلنجليزية

 تاريخ احلصىل عهيها انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت
 الفقه وأصىله الشريعة ألاردهية 2002 الفقه وأصىله الشريعة الدكتىراه

 أحكام ثتابع التصرفات على املحل الىاحد في املعامالت عىىان ألاطروحة

 الفقه وأصىله الشريعة ألاردهية 1886 الفقه وأصىله الشريعة املاجضتير

 أحكام الاهتحار في الشريعة إلاصالمية عىىان الرصالة

 الفقه والتشريع الشريعة ألاردهية 1898 الفقه والتشريع الشريعة البكالىريىش أو الليضاوط
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 : خرباث انتذريس:رابعاً 
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

  الجامعة ألاصمرية ليضاوط أصىل الفقه 1

  الجامعة ألاصمرية ليضاوط الفتىي  2

  الجامعة ألاصمرية ليضاوط الاقتصاد إلاصالمي 3

  الجامعة ألاصمرية ليضاوط فقه ألاحىال الشخصية 4

  الجامعة ألاصمرية ماجضتير الىظريات العامة في املعامالت 5
 

 

 املؤنفاث وانبحىث املُجسة:: خايساً 
 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت

 مجلة الجامعة ألاصمرية 2004 حقىق املرأة في إلاصالم بين إلافراط والتفريط 1

 مجلة الجامعة ألاصمرية  وأصبابهالتطرف الدًني حقيقته  2

 مجلة الجامعة ألاصمرية  التعسير بالقتل صياصة 3

 مجلة الجامعة ألاصمرية  أحكام الاهتفاع بالرهن 4

 مجلة الجامعة ألاصمرية  مرض املىت وأثره في التصرفات 5

 مجلة البالغ  ثصرفات العضىلي في الفقه إلاصالمي 6

 م القري أجامعة   املىازهاتالتأجيل القرآوي ملبدأ  7

 مجلة الحق/ جامعة السيتىهة  الظفر بالحق في الفقه إلاصالمي 8
 

 : انرسائم انعهًيت انتي أشرف عهيها:سادساً 
 تاريخ اإلجازة عنوان الرسالة العلمية ت

 رسائل مجازة

 2013 القىاعد الفقهية من خالل شرح التلقين 1

 رسائل تحت اإلنجاز

  الفروع على ألاصىل من خالل كتاب روضة املضتبينثخرج  1
  أبى ثمام البصري وآراءه ألاصىلية 2
  ألاثار الفقهية لقصد واملكلفين الفاصدة 3

 

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

 مؤتمر/ندوة/
 ورشة عمل

 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها

   الجامعة ألاصمرية 2004 هدوة املرأة بين مقتضيات التشريع وثحدًات العصر 1

   الجامعة ألاصمرية 2012 مؤثمر املصالحة الىطىية 2

  جامعة أم القري/ الضعىدًة هـ 1434 هدوة فقه املىازهات ودوره في الحياة املعاصرة 3

 : عضىيت انهجاٌ انعهًيت:ثايُاً 
 الجهة مسمى اللجنة ت

 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 2116 2115 قسم الشريعة عضو اللجنة العلمية 1

 

 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: جمال االهتًاو: تاسعاً 
 الدراسات الفقهية واألصىلية -1

 األدب. -2

 الجغرافيا والفلك. -3

 م.2112/   10/   11تاريخ تعبئة النموذج:   

  


