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 Arabic-CVالتاريخ العلمي والوظيفي 

 :أوالً البيانات الشخصية

 محمد مختار إبراهيم اندير االسم

 ليبي الجنسية

 طرابلس 1979 تاريخ الميالد ـ ومكانه

 ورئيس قسم الدراسة واالمتحانات، عضو هيئة تدريس الوظيفة

 جامعة طرابلس جهة العمل

 م 2017الماجستير  عليهاالدرجة األكاديمية /وتاريخ الحصول 

 m.mokhtar323g@gmail.com البريد االلكتروني

 0913230929 رقم الهاتف

 

 ثانياً المؤهالت العلمية:

 م 3120 سنة جامعة األزهر الشريعة اإلسالمية الليسانس في                              

  سنة جامعة أم درمان اإلسالمية  الشريعة والقانون )الفقه المقارن(الماجستير في

                             م . 7201

  ميةسالأم درمان اإلواآلن طالب دكتوراة بجامعة       

 دبلوم صيانة حاسوب  

 

 :واإلداريةثالثاً  المناصب العلمية 

  منذ سنة  جامعة طرابلس –سوق الجمعة  –بكلية العلوم الشرعية عضو هيئة تدريس

                       م . 2019

  2019منذ سنة   -سوق الجمعة -بكلية العلوم الشرعية  الدراسة واالمتحاناترئيس قسم.                         

 ثم طلبت اإلعفاء 2018سنة  قسم التعليم الديني ئاسةركلفت ب.      

 2019إلى  2017من  التابعة للتعليم الديني بمنارة أبي ذر الغفاريسابقا   مدرس.                      

    

 

 ية :خبرات التدريسال : رابعأ

  م . 2019حتى سنة  الدينيمعلم بالتعليم  2017منذ سنة                    

  م عضو هيئة تدريس جامعي حتى الساعة . 2019ومنذ               

  بالمساجد حتى الساعة علوم الشرعيةللمدرس  2003منذ.                         
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 : للمرحلة الجامعية مقررات الدراسية التي تم تدريسهاال اخامس

 فقه السنة  

 كتب السنة                                 

  اآلليالحاسب                                           

  

 

 ً   وعضوية اللجان : الثقافية واالجتماعية والعلمية المناشط:  سادسا

   خطيب إلى اآلن . 2012منذ سنة                              

 المساجدمدرس في   2012 منذ سنة                                     . 

 إلى اآلن واعظ مكلف من قبل األوقاف 2018 سنة منذ.                             

  2018سنة  التابعة للتعليم إدارة المناهجعضو في لجنة تصحيح المناهج مكلف من.                                                        

  مسجد في التي أقيمت  لمسابقة العلمية لحفظ المتونل الرئيسية التحكيم نائب رئيس لجنة

                                                                      . 2018سنة  التابعة لوحدة أوقاف أبي سليم الرحمة بمنطقة غرغور

  وي في علوم العربيةاللغمركز العلى  ينمشرفأحد األعضاء ال . 

  

  المصالحة الوطنية  :بعنوان المقامة في جامعة طرابلس في ورشة عملمشارك عضو

 . الجمعةسوق –لكليتي اآلداب والعلوم الشرعية  بين الواقع والمأمول

 

 

 

 سابعاً :األبحاث المنشورة والرسائل :

   السادة المالكية في البيوع. ابن تيميةالمسائل التي خالف فيها 

 جبر الضرر. 
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