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                   Arabic-CV يوالوظيف يالتاريخ العلم

 

 :البيانات الشخصية -أولا 

ِّم السم  الطاهر عبد الرزاق الطاهر مسل 

 ليبي الجنسية

 طرابلس -م 6991-9-61 تاريخ الميالد ـ ومكانه

 تدريسالعضو هيئة  الوظيفة

 كلية العلوم الشرعية بنين -جامعة طرابلس  جهة العمل

 م1069 ،في الشريعة اإلسالمية دكتوراه ل عليهاالدرجة األكاديمية /وتاريخ الحصو

 الجامعي اإللكترونيالبريد 

 البريد اإللكتروني الشخصي

T.MSALLEM@uot.edu.ly 

tahermesallem@gmail.com 

 0967163666 رقم الهاتف

 

ا   :المؤهالت العلمية -ثانيا

  دكتوراه في علوم القرآن والسنة، كلية دراسات القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية

 .1069الماليزية، سنة: 

  ماجستير في علوم القرآن والسنة، كلية دراسات القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية

 .1066الماليزية، سنة: 

 ية والدراسات اإلسالمية، جامعة طرابلس، كلية اآلداب، قسم: بكالوريوس في اللغة العرب

 .1002اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، سنة: 

  ،الشهادة الثانوية، تخصص الدراسات اإلسالمية، ثانوية أبي ذر الغفاري للعلوم الشرعية

 م.1000طرابلس، ليبيا، سنة: 

 

ا   :واإلداريةالمناصب العلمية  -ثالثا

  م.1016 - 1010 -بنين-الجودة في كلية العلوم الشرعية مدير قسم 

 

 

 :يةخبرات التدريسال -رابعأ

 عام منذ الجمعة، سوق -نينب- الشرعية العلوم كلية طرابلس، جامعة في محاضر :

 .اآلن إلى م،1069
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 بمنطقة  ،"أويا -المناهل الزاخرة " :سالمية بمدرسةاإلدراسات العربية والغة ل  مدرس ل

م، 1069 - 1063للسنة الدراسية:  الواقعة في والية سيالنجور، ماليزيا، "كاجانع"

             للصفوف الدراسية: األول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع.

 1002 - 1001 الشرفاء، بمسجد سنوات لثالث الكريم للقرآن مدرس. 

 

 

ا خامس  :للمرحلة الجامعية تدريسها تم مقررات الدراسية التيال -ا

 للسنة ،م(1016 -م 1010) - (م1010 -م 1069): تيابة العربية، سنأصول الكتة ماد 

 .والشريعة الدين أصول: قسميل ،األولى

  قسمي: أصول لللسنة األولى  ،(م1010 -م 1069)الكريم وأحكام التالوة، سنة: القرآن

 الدين والشريعة.

  ة األولى والثانية بقسم أصول الدين.، السنم(1016 -م 1010) علوم القرآنمادة                            

                                                                           

ا   :دريسها لمرحلة الدراسات العليامقررات الدراسية التي تم تال -سادسا

 يوجد.ال  -

 

ا   :األبحاث المنشورة والرسائل -سابعا

 أهم: "بعنوان العالمية، يةاإلسالم الدراسات مجلة القناطر، مجلة في محكم بحث نشر 

 ،"ودراستها الحديثية المخطوطات تحقيق في العلمية والضرورات الشرعية الواجبات

 :الرابط هذا على م،1063 الثاني،: الرقم السابع، العدد

http://myjms.mohe.gov.my/index.php/alqanatir 

 سنة الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة األول، الدولي المخطوطات مؤتمر في مشاركة :

 وتحقيق دراسة مجال في العلمية الضروراتو الشرعية الواجبات أهم: "بعنوان م،1061

 ".ةالحديثيِّ  المخطوطات

 م،1061: سنة الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة للفتوى، الدولي المؤتمر في مشاركة 

 ".النبوية بالسنة القرآن نسخ في الفقهية اآلراء: "بعنوان

  البحوث والدراسات الشرعية بمصر، العدد: السادس نشر بحث محكم في مجلة

عبد الرحمن الثعالبي ومنهجه في كتابه رياض األنس في علم "والعشرون، بعنوان: 

 م.1062، سنة: "الرقائق وسير أهل الحقائق

       

 

ا    :وعضوية اللجان الثقافية والجتماعية والعلمية المناشط -ثامنا
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 تطبيق على الشبكة عبر عمل ورشة في المشاركة" :Zoom"، الدراسات: "بعنوان 

 األزمات ظل في الرقمية الحياة نحو التحول عمليات ضبط في ودورها اإلسالمية

 .م1016-2-66: بتاريخ: الماليزية مااليا جامعة من بُثت التي ،"العاليمة الصحية

 عن الصادرة واالعتماد، الجودة ضمان معايير وفق المدققين إلعداد التدريبية الدورة 

 17 من: الموافق والتدريبية، التعليمية المؤسسات واعتماد جودة لضمان الوطني المركز

 .تدريبية ساعة 12 بواقع م،61/1010/ 70 إلى

 كاجانع" بمنطقة أويا، الزاخرة المناهل بمدرسة إسالمية ودراسات ربيةع لغة مدرس "

 للصفوف م،1069 - 1063: الدراسية للسنة ماليزيا، سيالنجور، والية في الواقعة

 .والتاسع والثامن والسابع والسادس والثالث والثاني األول: الدراسية

   ِّم عضو ِّل  ﴿ مسابقة في محك   ماليزيا، كوااللمبور، الليبية، المدرسة رةإدا أقامتها التي﴾ َوَرت 

 .م1069: سنة

 المجيز للشيخ الدنيا، أبي البن البغي وذم والنية، اإلخالص لكتابي واإللقاء بالسماع إجازة 

/ األولى جمادى/ 69 الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم: د.أ

 .م2/1/1069: الموافق هـ،6279

 للشيخ الدنيا، أبي البن والشيب والعمر واأليام، الليالي: لكتابي واإللقاء ماعبالس إجازة 

 جمادى/ 63 الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم: د.أ المجيز

 .م2/7/1069: الموافق هـ،6279/ اآلخرة

 دمحم بن ألحمد البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد لكتاب واإللقاء بالسماع إجازة 

 اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم: د.أ المجيز للشيخ القسطالني،

 .م1063/ 2/ 12: الموافق هـ،6273/ شعبان/ 9 الماليزية،

 د.أ المجيز للشيخ الدنيا، أبي البن تعالى، باهلل الظن حسن لكتاب واإللقاء بالسماع إجازة :

 هـ،6279/ الحجة ذو/ 69 الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم

 .م1063/ 9/ 69: الموافق

 اليقين، وكتاب ألمره، والتسليم بقضائه هللا عن الرضا: لكتابي واإللقاء بالسماع إجازة 

 اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم: د.أ المجيز للشيخ الدنيا، أبي البن

 .م1063/ 60/ 9: الموافق هـ،6279/ محرم/ 63 الماليزية،

 الرحمن عبد نجم: د.أ المجيز للشيخ وثالثياته، أحمد اإلمام لمسند واإللقاء بالسماع إجازة 

/ 9/ 11: الموافق هـ،6273/ القعدة ذو/ 69 الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة خلف،

 .م1061

 د.أ المجيز للشيخ الدنيا، أبي البن اللسان، وآداب الصمت لكتاب ءواإللقا بالسماع إجازة :

 .م1062: سنة الماليزية، اإلسالمية العلوم بجامعة خلف، الرحمن عبد نجم

 التي م،11/9/1061: الموافق والوعاظ، الخطباء كفاءة لرفع األولى التدريبية الدورة 

 وتأهيل لتطوير الدولية الشركة مع بالتنسيق اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة نظمتها

 والتي ليبيا، طرابلس، كشالف، حي هريرة، أبي بمسجد أُقيمت حيث المؤسسات،
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 الناجح، الخطيب مهارات الوقت، إدارة الفعال، االتصال مهارات دراسة ت:ضمنت

 .وإلقاء   فن   الخطابة اآلخرين، مع التعامل مهارات

 خطيب و م،1061 - 1060: الفترة الشرفاء، مسجد األوقاف، بوزارة الجمعة خطيب

 . المشيرقي بقرية الفاروق مسجد في اآلن متعاون

 بمركز م،1009 - 1003: سنتي اإلنجليزية، اللغة في دورة ELITE ،طرابلس للغات. 

 م1007: سنة طرابلس، الكريم، القرآن إذاعة في المباشر التالوة برنامج في مشاركة. 

 

 

 

*************************************** 


