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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 5الحالة االجتماعية   ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ فرحاث إبراهيم محمذ الزهيقري  االسم رباعي:

 العلىم الشرعيت مصالجت :/الكليةالعملمكان  عضى هيئت جذريض  الوظيفة الحالية:   مصالجت  مكان اإلقامة:

ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــالقصــ ـــم5 الشريعت والقاهىن ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  الذكتىراه الدرجة العلمية:  الصياشت الشرعيت ص:ـــــــالتخص              ـ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

   0413153046 .الهاتف:
 

 ثاَيًا: املؤهالث انعهًيت )يٍ األحذث إىل األقذو(:

 
 

 ثانثًا: املهاو اإلداريت:

 
 : خرباث انتذريس:رابعاً 

 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

 كليت العلىم الشرعيت مصالجت كليت العلىم الشرعيت مصالجت الصىت الثاهيت أحكام ألاشرة 1

 كليت العلىم الشرعيت مصالجت كليت العلىم الشرعيت مصالجت الصىت الثالثت الصياشت الشرعيت 2

 كليت العلىم الشرعيت مصالجت كليت العلىم الشرعيت مصالجت الصىت الثالثت مىاهج البحث 3

 كليت العلىم الشرعيت مصالجت كليت العلىم الشرعيت مصالجت الصىت الثالثت أحكام ألاشرة 4
 

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 جيدة الحاســــــــوب

 تاريخ احلصىل عهيها انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت
 الشريعت الحقىق  الاشكىذريت 26/10/2014 الصياشت الشرعيت الشريعت الذكتىراه

  ألاطروحتعىىان 
 
 أثر الصياشت الشرعيت في شن التشريعاث الحذيثت/ التشريعاث الذشتىريت أهمىرحا

 الشريعت الحقىق  طرابلض 2005 الصياشت الشرعيت الشريعت املاحصتير

 حمايت ألامىال العامت في الشريعت إلاشالميت/ دراشت مقارهت بالتشريعاث الحذيثت عىىان الرشالت

 البكالىريىس 

 الليصاوضأو 
 الحقىق  الحقىق  طرابلض 40/41 القاهىن  القاهىن 

 جهة العمل المهام اإلدارية
 مدة العمل 

 إلى من

 جاريخ جحرير ألاهمىرج 2015 كليت العلىم الشرعيت مصالجت مكتب البحىث والذراشاث العلميت

 جاريخ جحرير ألاهمىرج 2015 مصالجتكليت العلىم الشرعيت  هقيب أعضاء هيئت التذريض
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 : خرباث انتذريب:خايساً 
 التاريخ المكان الجهة الدورات التي نفذها ت

 2010-2004 مصالجت التعليم دورة إعذاد املعلمين 1
 

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

 الجامعت ألاشمريت 2004 املصكىث عىه في قاهىن الزواج والطالق الليبي بين فتيا الفقهاء وأحكام القضاء 1
 

 وانُذواث وورش انعًم واملهتقياث انعهًيت: : املشاركت يف املؤمتراثسابعاً 
 العنوان م

 مؤتمر/ندوة/
 ورشة عمل

 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها

 يومان كلية العلوم الشرعية 31/4/2002 ندوة علمية ندوة اإلشكاالت النظرية والعلمية لقانون الزواج 1

 : عضىيت انهجاٌ انعهًيت:ثايُاً 
 الجهة مسمى اللجنة ت

 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 إلى اآلن 2015 كلية العلوم الشرعية اللجنة العلمية بقسم الشريعة والقانون 1

 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: جمال االهتًاو: تاسعاً 
 المجاالت العلمية.-1

 المجاالت الفكرية-2

 المجاالت األدبية.-3

 

 م.2516/   55/   24النموذج:   تاريخ تعبئة 

 

  

 


