
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية    

 سابقا  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية الكاتبسالم  . عبد املحسند

o ب األدبي  القسم  من  الثانوية  الشهادة  عت نال  جدا  ) م  اقدير  جيد 

املائة  84.75وبنسبة    (مرتفع من  ،  في  الليسانس  على   تحصل  ثم 

طرابلس التربية  ،جامعة  والدراسات  قسم    ،كلية  العربية  اللغة 

وكان ترتيبه األولى على دفعته، عين    (،ممتاز)م  بتقدير عا  ،اإلسالمية

سنة   بالقسم  أول  معيدا  ذلك  إثر  على   2000على  تحصل  ثم  م، 

بتقدير    ،دبلوم الدراسات العليا شعبة اإلسالميات من نفس القسم

 . م 2001سنة  وكان ترتيبه األولى على الدفعة (ممتاز)عام 

o على    تمأ القرآن  الكاتب(حفظ  سالم  )الشيخ    م 1999سنة    والده 

متتاليين   وأوفد الناس   عامين  التراويحفي    إلمامة  أفريقيا  ب  صالة 

 وتحديدا في بروندي وبنين.

o على العالإجازة    تحصل  جامعة  التخصص  من  )املاجستير(  ية 

اآلداب،   كلية  جزء  طرابلس،  ودراسة  )تحقيق  رسالته  عنوان  وكان 

)من باب    كتاب تنبيه الطالب لفهم جامع األمهات البن الحاجب(من  

النقيصة   الهواري    الرهن(  إلى  خيار  السالم  عبد  بن  محمد  ملؤلفة 

، ثم عين عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس  2003سنة    التونس ي

اإلسالمية   والدراسات  العربية  اللغة  بدرجة   نفسها  السنةببقسم 

 . مساعد محاضر

o مجموعة من املواد اإلسالمية في كل من فرعي الجامعة   بتدريس  قام

منها غشير  بن  وقصر  آيات   :بالسواني  وتفسير  العقيدة،  مادة 



كلية  بأقسام  العامة  العربية  اللغة  تدريس  إلى  إضافة  األحكام، 

 اآلداب.

o شهاد عدة  منها  وله  اإلسالمية  للمالية  الليبية  بالجمعية  ات عضو 

 بحضور دورات تدريبية بها.

o   النقود( بعنوان  باألزهر  كامل  صالح  بمركز  تدريبية  دورة  حضر 

 واملصارف اإلسالمية( ولديه بها شهادة معتمدة. 

o  ،مصر بدولة  الدكتوراه  الدقيقة  اإلجارة  درجة  لتحضير  أوفد 

والتحق بكلية دار العلوم قسم الشريعة، وسجل رسالته املوسومة بـ  

الفقه الشرف  )الخالف  مرتبة  عليها  ونال  واإلباضية(  املالكية  بين  ي 

 م. 2012األولى بكلية دار العلوم سنة 

o ا قسم  اآلداب  بكلية  السنة  نفس  نهاية  في  عمله  لدراسات باشر 

 . 23/9/2012بتاريخ  بدرجة محاضر اإلسالمية بجامعة طرابلس

o  بتدريس مادة الوصايا واملواريث )أ( و )ب(    األول   الفصل  قام خالل

ثم عين بعدها منسقا للدراسة واالمتحانات بالقسم مدة سنتين ثم  

وتولى خالل    ،2017سنة    إلى  م،    2014نهاية سنة    تولى رئاسة القسم

أحكام  وبخاصة  بالقسم،  املواد  من  العديد  تدريس  املدة  هذه 

 . )أ( و )ب( فقه، وأصول الواملواريث ب املعامالت )أ، ب، د(

o  2016/ 26/1تحصل على درجة أستاذ مساعد بتاريخ . 

o 2021/ 30/6مشارك بتاريخ  تحصل على درجة أستاذ . 

o  منشورةبحوث علمية محكمة  خمسةله . 

o   تحت جزأين  من  املواريث  علم  في  الجامعة  لطلبة  منهجي  كتاب  له 

 الطبع. 

o  متداول.طبعت رسالته في الدكتوراة بدار ابن حزم والكتاب 



o  وهو أيضا،  حزم  ابن  بدار  املاجستير  في  حققه  الذي  الجزء  طبع 

 متداول معغ بقية أجزاء الكتاب.

o   سنة نهاية  الليبية  اإلفتاء  بدار  متعاونا  عضوا  وتولى   2012اختير 

اإللكتروني   الدار  موقع  على  اإلشراف  تولى    www.ifta.lt بداية  ثم 

اإللكتروني  اإلشراف   البريد  على  الرد  الليبية  لدارعلى   اإلفتاء 

 .أربع سنوات)الفتاوى البريدية( منذ أكثر من 

o   في  ماجستير،    رسائل  مجموعةناقش عليهم  أشرف  ممن  وناقش 

 رسالة املاجستير ستة طالب. 

o   الدر مهمة  يشغل حاليا بالقسمامنسق  العليا  ، ومهمة منسق  سات 

 الجودة بالقسم. 

 

 

http://www.ifta.lt/

