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 المؤهل العلمي  -ثانيا

بتقدير عام الدور األول،    2010_ 2009شهادة الثانوية التخصصية في اللغة العربية سنة   -1
 % .91.16ممتاز ،بنسبة 

 . 2014سنة  زليتن    -األسمرية اإلسالمية  جامعةال  -كلية الشريعة والقانون   -ليسانس قانون  -2
بتقدير ممتاز و  2014متحصل على الترتيب األول على مستوى الجامعة االسمرية سنة  -3

 %. 88.77بنسبة 
 2016سنة   جامعة مصراته  –كلية القانون  –العليا في القانون الخاص دراسات  الدبلوم  -4
 . 2017 سنة  جامعة طرابلس -الجنائي, كلية القانون  في القانون عليا الدراسات  الدبلوم  -5
بتقدير جيد جدا و بنسبة   الدبلوم في القانون الجنائيبمرحلة متحصل على الترتيب الثاني   -6

78 .% 
بتقدير    2021متحصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة طرابلس سنة   -7

 %.75جيد جدا، بنسبة 
 

 عمل ال المشاركة في ورش -ثالثا
بمقر مركز ليبيا   2019وطنية لمواجهة التطرف, نوفمبر  استراتيجية وضع حول.ورشة عمل 1

 ليبيا   – بمدينة طرابلس  االستراتيجيةللدراسات  

 بالعاصمة تونس 2020. دورة تدريبية عن متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ,يناير 2

بالعاصمة  2020العلمية في العلوم اإلنسانية و االجتماعية , مارس . ورشة الكتابة والمنهجية  3
 تونس

mailto:adnanalshahri92@gmail.com


. المشاركة في اعمال المتابعة لدورة تأهيل منسبي الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل ‘  4
 . 2020نوفمبر  6- 1بمدينة طرابلس خالل الفترة من 

 

 
 جهة العمل  -ابعا ر

 2016منذ  نون جامعة طرابلسالقانون الجنائي, كلية القا معيد بقسم -1         
 2020بقسم القانون الجنائي بجامعة طرابلس منذ يناير  مقرر -2
 2019مسؤول الموقع اإللكتروني لكلية القانون جامعة طرابلس منذ  -3
الحتفالية تكريم أساتذة قسم القانون الجنائي المتقاعدين سنة  عضو اللجنة التحضيرية   -4

202١ . 
  لجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي لالفرق البحثي التابع    باحث وعضو في -5

   2020_2019خالل حول ظاهرة التطرف والعنف
اإلنسان و   -6 الليبية لحقوق  للجمعية  المشاريع التابع  المتابعة وتقييم  باحث في فريق 

 . 2020خالل  البحث العلمي
الدراسي خريف   -7 للفصل  النهائية  لجنة االمتحانات  القانون    2020عضو في  بكلية 

 جامعة طرابلس.  
جامعة  -8 القانون  بكلية  االمتحانات  الدراسة و  قسم  بإرادة  المكلف  الفريق  في  عضو 

 طرابلس.  
 

 خامسا _ المهارات  
 .اجادة اللغة االنجليزية بمستوى جيد إلى حد ما . 1
 الكمبيوتر بمستوى جيد. استخدام .2
الذي أشرفت     PowerPointبرنامج    . المشاركة في الدورة التدريبية حول إستخدام٣

 لمدة أسبوع.   2020خالل شهر سبتمبر    عليه إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل


