
 

 ةالسيرة الذاتي

 

 محمد أبو بكر رجعة اسم األم:                         االسم:   عثمان إبراهيم علي أبوبكر

 ر يان غ 46795البطاقة الشخصية :                              KJ8CN5P4واز السفر: جرقم 

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالميةمكان العمل: ليبيا                          -م ، الشويرف1964الميالد : 

 .(Professor)الدرجة العلمية : أستاذ                                        معيجا أستاذالمهنة : 

 المؤهل العلمي : دكتوراه.

 الشهادات العلمية : -

 ة العربية، لغفسم ال -كلية التربية  -يا( بطرابلس )لي جامعة اإلسالميةليسانس في علوم اللغة العربية والدراسات  -

 م(.1986)ليبيا سنة 

 (. م1989جامعة طرابلس  ) -كلية اآلداب -فسم الدراسات اإلسالمية  -دبلوم الدراسات العليا-

 س ـ ليبيا كلية العلوم االجتماعية بجامعة طرابل -اإلسالميةبقسم الدراسات  -اإلسالميةماجستير في الدراسات  -

 . م(1992)سنة 

اإلسالمية  هية العلوم االجتماعية جامعة عليجرالبك -و الدراسات اإلسالمية ةبيرة العلغال ،دكتوراه في الدراسات اإلسالمية-

 . م(1998)سنة   ممتازعام  رند بتقديلهبا

 سجل الترقيات العلمية : -

 رة مساعد محاضجعلى در (الفاتح) طرابلس ات جامعةغبكلية اللبية رة العلغال متم تعييي عضوا هيئة التدريس بقس-

 م.26/12/1992بتاريخ: 

 م.12/07/1999: يخبتار  ضراحم رجةلد يقيتتم تر هحصولي على درجة الدكتورابو-

 م.2002ة سنة بالمطلو ثابحاأل خبرة ولا سنواتأستاذا مساعدا بعد  و-

 .م2006المطلوبة سنة  ثابحالخبرة واأل نربع سنوات مأوأستاذا مشاركا بعد -

 . م08/05/2014المطلوبة  ثابحرة واألبخلمام مدة اإت( بعد Professorجة األستاذ )ودر-

 سجل العمل والنشاطات العلمية واإلدارية: -

 نة مرالفت . فيم211/2007موجب القرار رقم: بنة علمية كخبير جلوزارة التعليم العالي في ي )استعارة( للعمل ببتم ند-

  م30/2/2008 -12/4/2007

 /01/03:نة مر، في القت2008 -2007 934موجب القرار رقم: بكاديمي أبر خبجة  رهندية بد لي للعمل بالساحة ابتم ند-

 .م2013 -2008

 م.23/10/2007 يخ:تاربة بد للنظر في أحوال الطلنبزيارة رسمية للهتم تكليفي -



للفترة  -2006 /132 م:قوحب القرار ربمة بوزارة التعليم العالي لجنبشؤون ال ستشاريةالا يةمالعل ةجنلالمهام بي فـ تم تكل

  م.2007حتى نهاية سنة 1/3/2006

 ,. 2007 -314مو حب القرار رقم: ب -امعات الليبية جاء هيئة التدريس للضعأليمي مهمة رسمية للهند لتوفير تم تك-

لك وذ هابرسين العلمي والمالي للطلبة الدا عالوض للنظر ومعالجةهدية ولالساحة اهمة رسمية للهند لزيارة بمم تكليفي ت-

 . 2007 /408موجب القرار رقم: 

نة الليبية الهندية جة في اجتماعات الدورة العاشرة للكمندوب عن وزارة التعليم العالي للمشاركي تي تسمييفم تكلت -

 هندية. لفة دائمة في كل اجتماع متعلق بالساحة اص. وبم2007 -15 -12هند حالل الفترة من لهي بالالمشتركة في  نيود

 م.2017 -03 -28الشؤون العلمية لكلية التربية بسوق الخميس جامعة الجفارة بتاريخ  نع بصفة مندوبتم تكليفي -

 ،حتى الثالث الثانوي االبتدائيتم تكليفي بالعمل في لجلن مراجعة وتنقيح مناهج التربية اإلسالمية من الصف األول -

 (.م2018 /53)م( والقرار رقم 2017 /1901: )م بموجب القرار 2020 -2017وكذلك التعليم الديني من سنة 

 م.2001 -2000بكلية اللغات خالل الفترة  توليت مهام عضو النقابة للشوؤن اإلدارية والمالية -

 م.2007 -2002 :خالل الفترة طرابلس قابة جامعةنتوليت مهام عضو الشوؤن اإلدارية والمالية ب-

 م حتى اآلن.2017تم اختياري عضو بالهيئة الشرعية بمصرف النوران سنة -

 العلمي :  اإلشراف-

 رسالة ماجستير في بمحال التخصص .  من عشرينأكثر أشرفت على -

 في بمحال التحصص.  هاأشرفت على ثالث رسائل دكتور-

 في بمحال التخصص.  هرسالة ماجستير ودكتورا نشاركت في مناقشة أكثر من عشري-

 المهارات الشخصية : -

 إجادة اللغة العربية. -

 إجادة اللعة اإلنجليز ية. -

 بشهادة المركز العربي للصناعات االلكترونية والحاسب اآللي. الحاسب اآللي.  مهارات إجادة استخدام-

 الندوات والمؤتمرات والدورات : -

لطلبة  رمدة ستة أشه ابلس, ، بطرم2005الدورة التأهيلية لمدرسي العلوم الشريعة سنة بالتدريس بقمت بالمشاركة  -

 العلوم الشرعية.  كلية جريجي

 . م2003نة بليبيا س هاورتطمؤتمر خاص بالدراسات اإلسالمية وب شاركت-

 جامعة ميو  نربية قدموا مة العلغالكوريين لمدة أربعين يوما فى الللطلبة  خاصة دورةشاركت بالتدريس في -

  م1/7/2013-2ي بتاريخ: ببعد ثورات الربيع العر مؤتمر بعنوان: التعليم وآفاق ماشاركت بورقتين بحثيتين ب-

 7-8ي جامعة المنصورة بتاريخ بم العرلوالعا روتنمية البشرية في مص يعنومؤتمر بعنوان: التعليم الشاركت ب-

  م.5/2014/

 اث : حاألبوالكتب -



 التخصص.  لجامجزت عدد ثالث كتب في نأ-

 صص. خجال التمزت أكثر من عشرين بحثا علميا في جنأ -

 العنوان الحالي : عثمان إبراهيم علي أبوبكر -

 abubakerali2@gmail.com :ينلكترواإل البريد
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