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 المؤهالت العلمية:

 م.2005السودان   –دكتوراه في الدراسات اإلسالمية  -

 م.1994جامعة طرابلس   -ماجستير في الدراسات اإلسالمية 

 م.1989جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  -دبلوم في الدراسات العليا  -

 م.1987جامعة طرابلس   -ليسانس في اللغة اإلنجليزية وآدابها  -

  م.1980أثينا  اليونان   -دبلوم في االتصاالت السلكية والالسلكية  -

 م. 1995جامعة طرابلس من سنة   -بكلية اآلداب  عضو هيئة تدريس -

متخصصة في المجال األكاديمي  دراسة متقدمة في اللغة اإلنجليزية  وأخرى -

المملكة  -وجامعة درهم  والبحث العلمي من جامعتي جالسكو باسكتلندا

 and Glasgow م  2002م إلى 1999المتحدة بريطانيا من 

University; United kingdom  Durham University 

 األبحاث العلمية المنشورة:

الموت السريري بين الشريعة والقانون "، مجلة  ورقة علمية بعنوان: " -

 م.2006جامعة طرابلس، العدد الرابع عشر   -الجامعي 

ورقة علمية بعنوان: " االستنساخ ورأي الدين والقانون فيه "، مجلة  -

العلوم االجتماعية واإلنسانية، المكتب الوطني للبحث والتطوير، المجلد 

 م.2007الثامن عشر، العدد الثالث 

رقة علمية بعنوان: " حق الجنين في الحياة بين الشريعة والقانون "، و -

 م.2007جامعة الزاوية، العدد الخامس  -مجلة كلية اآلداب 

ورقة علمية بعنوان: " حقوق المرأة جدلية بين اإلنصاف واإلجحاف "،  -

 م.2009جامعة طرابلس   -مجلة كلية التربية 

مية بين األصالة والمعاصرة "، مجلة ورقة علمية بعنوان: " الثقافة اإلسال -

 م.2009جامعة طرابلس   -كلية اآلداب  

mailto:aliabdllah@hotmail.com


ورقة علمية بعنوان: " إجارة األرحام بين الشريعة والقانون "، مجلة  -

 م.  2009جامعة طرابلس  -األستاذ 

ورقة علمية بعنوان: " جدلية العالقة بين الحرية والمسئولية "، مجلة كلية  -

 م.2010لس  جامعة طراب -اآلداب 

ورقة علمية بعنوان: " أحكام العمليات الجراحية الطبية في الشريعة  -

العدد الخامس، مؤسسة طالل أبو غزالة  أبريل  -اإلسالمية "، مجلة الباحث 

 م.2015

ورقة علمية بعنوان: " ضمانات الحرية في اإلسالم والنظم المعاصرة  "،  -

 م.2015و غزالة مجلة الباحث، العدد السادس، مؤسسة طالل أب

ورقة علمية بعنوان: " مقاربة الشورى بالديمقراطية "، مجلة كلية اآلداب  -

 م. 2016جمهورية  مصر العربية، أكتوبر   –جامعة دمنهور  -

ورقة بحثية بعنوان: " نقل وزراعة األعضاء البشرية في ميزان الشريعة  -

 م.2016طرابلس  -اإلسالمية "، المكتب الوطني للبحث والتطوير  

ورقة علمية بعنوان: " األحكام الشرعية لصور التلقيح الصناعي "، دار  -

 م.2017جامعة الزاوية  –الزاوية للكتاب 

 األبحاث العلمية تحت اإلنجاز حالياً:  

 الفتوى الشرعية تأثيرها ودورها في المجتمع. جاهز للنشر حالياً. -

 حة.كتاب بعنوان: قضايا طبية معاصرة بين الحظر واإلبا -

 السببية بين المنظور اإلسالمي  والفيزياء الحديثة.  -

 كتاب بعنوان: الفكر اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة. -

 وسائل مكافحة اإلرهاب في اإلسالم والقانون الدولي. -

 Professorالدرجة العلمية/ أستاذ   

في مجال االتصاالت بالشركة العامة للبريد واالتصاالت من سنة  اشتغلت الخبرة:

م، حيث تقلدت في هذه الُمّدة عدة مهام فنية وإدارية بالشركة 1995وإلى  1980

العامة للبريد واالتصاالت، ثم تحصلت على تفرغ جزئي لمواصلة دراستي 

ها من جامعة الجامعية، والحصول على درجة الليسانس في اللغة اإلنجليزية وآداب

م. اشتغلت  في مهنة التدريس كأستاذ متعاون 1987-1986طرابلس للعام الجامعي 

في مادة اللغة اإلنجليزية بالمدارس الثانوية العامة، ومعاهد المعلمين والمعلمات، 

ومعاهد التمريض، إضافة إلى مواصلة دراستي العليا والحصول على درجة 

 م.   1994ة الماجستير من جامعة طرابلس في سن



وبعد الُمّدة التي قضيتها بالشركة العامة لالتصاالت، التي كان لها كبير األثر 

في بناء شخصيتي اإلدارية، وتطوير قدراتي الذهنية والمهنية، وشحذ همتي 

العلمية نحو األفضل، استقلت من عملي السابق، وتّم قبولي وتعييني عضو هيئة 

م بكلية اآلداب، 1996( لسنة 60رابلس رقم )تدريس قار بقرار من رئيس جامعة ط

 PhDوبعد مّدة تّم ترشيحي للدراسة بالخارج والحصول على درجة الدكتوراه 

والعودة إلى سابق عملي بالجامعة، حيث أسندت إلى مهمة رئيس قسم الدراسات 

اإلسالمية بفرع كلية اآلداب، وبعد ذلك تكليفي بقرار من رئيس الجامعة كعميد لكلية 

آلداب فرع السواني، إضافة إلى تدريس طلبة الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة ا

 طرابلس، وجامعة المرقب .

 إجازات التفرع العلمي: 

 .  Assistant Professor 2007عند ترقيتي إلى درجة أستاذ مساعد  األولى:

 Associate  2011عند ترقيتي إلى درجة أستاذ مشارك  الثانية:

Professor . 

  .Professor   2016الثالثة: عند ترقيتي إلى درجة أستاذ   

 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 أبو عميّدعلي  جمعة  التوقيع / أ.د.    

 

 
 


