
1 
 

 Arabic-CVالتاريخ العلمي والوظيفي 

 :أوالً البيانات الشخصية

 الشيباني عياد الصويعي عريبي االسم

 الليبية الجنسية

 طرابلس 9176 تاريخ الميالد ـ ومكانه

 تدريسالعضو هيئة  الوظيفة

 جامعة طرابلس جهة العمل

 م 0296 دكتوراهال الدرجة األكاديمية /وتاريخ الحصول عليها

 gmail.com@ البريد االلكتروني

 2190912026 رقم الهاتف

 

 ثانياً المؤهالت العلمية:

 م 0222 -9111سنة الشريعة الليسانس في                              

  م . 2002سنة  )الفقه المقارن(الدراسات اإلسالمية الماجستير في                             

 م 0296 سنة   الدكتوراه في التفسير   

 

 :واإلداريةثالثاً  المناصب العلمية 

  (.0227البيضاء لسنة ) –عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم الشرعية 

 المعهد العالي للعلوم  عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات اإلسالمية الجامعة األسمرية(

 (. 0299( وحتى سنة:)0227. لسنة )الشرعية سابقا(

   (.0296( وحتى سنة:)0299لدولة مصر للدكتوراه من سنة )موفد 

      عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة. جامعة دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية

 (. 0291(سنة:)92( وحتى شهر )0296)األسمرية سابقا(. لسنة )

 عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. كلية العلوم الشرعية .سوق الجمعة  

                 (.0291لسنة:)

  منذ سنة   -سوق الجمعة -بكلية العلوم الشرعية  التدريسمدير مكتب شؤون أعضاء هيئة

0291  

 ( :0229إجازة القرآن الكريم. رواية قالون عن نافع، لسنة.)                                   

 

 ية :خبرات التدريسال : رابعأ

 ( 0226( وحتى سنة:)0229مدرس بثانوية العلوم االجتماعية من سنة .) 

  م حتى الساعة . 0291 سنة منذعضو هيئة تدريس جامعي               

   وحتى الساعة. 9116 :مدرس قرآن منذ سنة                      
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 : للمرحلة الجامعية مقررات الدراسية التي تم تدريسهاال اخامس

 فقه السنة.  

 .مصطلح الحديث 

 .تخريج الحديث 

 .التفسير 

 .تفسير آيات األحكام 

 مدخل إلى الفقه اإلسالمي 

  الفقه.                                          

 .العقيدة 

 .فقه القضاء 

 .أصول الفقه 

 .تخريج الفروع على األصول  

 : مقررات الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الدراسات العلياالسادساً : 

    أصول التفسير    

  

 األبحاث المنشورة والرسائل ::سابعاً 

 .)مناسبة اسم هللا العليم عند ختمه آليات الذكر الحكيم من خالل سورة )البقرة   

         .)مناسبة اسم هللا العليم عند ختمه آليات الذكر الحكيم من خالل سورة )آل عمران 

    آليات الذكر الحكيم من خالل سورة )المائدة(.  مناسبة اسم هللا العليم عند ختمه 

                                                         

 

  وعضوية اللجان : الثقافية واالجتماعية والعلمية المناشط: ثامناً 

   

                                                                     

 

 

 


