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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املوضوع: سرية علمية

 
 طارق سايس سعيد الشيبايناالسم: 

جنوب  ،من جبل نفوسة)طمزين( م بمدينة طرابلس، واملوطن األصيل  1966 تاريخ امليالد:
 غرب مدينة طرابلس.

حصلت ىلع الشهادة اثلانوية من معهد مالك بن أنس ادليين بالظهرة بمدينة  -
 .م 1983طرابلس، سنة 

ا، (الليسانس)حصلت ىلع الشهادة اجلامعية األوىل،  - اعم  بتقدير اعم جيد جدًّ
الفاتح جامعة ) طرابلسجامعة  اللغة العربية، لكية الرتبية،قسم من ، م1987
 .سابقا(

م بتقدير 1988اعم  اإلسالميةحصلت ىلع دبلوم ادلراسات العليا يف ادلراسات  -
 .ة طرابلسجامع، من لكية الرتبية،  ممتاز اعم

جامعة قسم اللغة العربية وادلراسات اإلسالمية بكلية الرتبية، ُعيِّنُت معيًدا ب -
 .م1996اعم  ،ابلسرط

بتاريخ: اإلسالمية، يف ادلراسات  (املاجسترياإلجازة العايلة )حصلت ىلع درجة  -
)اعرضة األحوذي رشح سنن الرتمذي  :ارساليت وعنوانه، ىلع م14/2/2002

ابن العريب األندليس، دراسة وحتقيق القسم األول، من أول  للقايض أيب بكر
من قسم اللغة العربية وادلراسات اإلسالمية، لكية  الكتاب إىل آخر كتاب الصالة(

اللجنة بطباعة الرسالة ىلع نفقة مع توصية ؛ ممتاز . بتقديرجامعة طرابلسالرتبية، 
 اجلامعة، وتداوهلا بني اجلامعات.

وادلراسات اإلسالمية، بكلية  ريس بقسم اللغة العربيةعينُت عضو هيئة تد -
 .مساعد ، ىلع درجة حمارضم14/2/2002، بتاريخ: اآلداب

 .م 2006سنة رقيُت إىل درجة حمارض  -
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درجة اإلجازة ادلقيقة دلراسة األقىص املغرب إىل  م2007أوفدت يف العام  -
عنوانها: )فقه و 14/1/2015بتاريخ  ادلكتوراه منها ىلعى وحصلت )ادلكتوراه( 

 .اإلباضية أعالمه ومصادره حىت القرن اخلامس اهلجري(

 نشاطات علمية أخرى: -

 للمقررات اتلايلة: 1996منذ سابقا( جامعة الفاتح ـ)باتلدريس  -

 .اللغة العربية العامة لغري املتخصصني -

 .اثلقافة اإلسالمية العامة لغري املتخصصني -

 ملكتبة واملصادر واملراجع لطلبة السنة الرابعة يف قسم اللغة العربية.ا -

 :اناب  ادإاايةةامل -

م 1996عضٌو دائٌم بلجنة ادلراسة واالمتحانات بقسم اللغة العربية منذ  -
 .2007إىل 

ادلراسة واالمتحانات بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب من  رئيس -
 .، ومساعد لرئيس القسم9/2007إىل  2002

 :مالفضالء اذلين تتلمذت عليه بعض املشايخ واألساتذة -

 الشيخ ادلكتور مصطىف عبد السالم الرتيكي، رمحه اهلل، أستاذ الفقه -
() 

 )حفظه اهلل( الشيخ ادلكتور. الصادق عبد الرمحن الغرياين، أستاذ الفقه -

 () د. عبد السالم حممود أبو نايج، أستاذ أصول الفقه -

 )حفظه اهلل( أستاذ أصول الفقه د. فاتح حممد زقالم، -

 () د. عمران يلع العريب، أستاذ أصول الفقه -

 )حفظه اهلل( د. مصطىف حممد بن احلاج، أستاذ األدب العريب -

 )حفظه اهلل( د. عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة، أستاذ األدب العريب -

 )شفاه اهلل( د. حممد مسعود جربان، أستاذ األدب العريب -



 

-  

-  

3 

 :م2015 إيفاا ادلكتوياهبعد العواة من 
 ـ عضو هيئة اتلدريس بقسم ادلراسات اإلسالمية، لكية اآلداب، جامعة طرابلس.

 ـ منسق ادلراسة واالمتحانات بقسم ادلراسات اإلسالمية.
م إىل 2015ـ عضٌو دائٌم بلجنة ادلراسة واالمتحانات بقسم اللغة العربية منذ 

 .7/7/2021اآلن 
 منظومة ادلراسة واالمتحانات بكلية اآلداب ىلعى  (ADMIN1ـ املرشف األول )

 .وما زلت 2021إىل  2017من 
 

 كتبه طارق سايس الشيباين
 7/7/2021طرابلس الغرب 


