
 

 السرية الذاتية
 

 :البيانات الشخصية 

 .حسني حممد عبد السالم النعاجي االســم/ -

 .م29/5/1986: تاريخ امليالد -

 119860482104الرقم الوطين:  -

 . 91495944000218    :ات اهل -

 H.ALNAJI@uot.edu.ly :الربيد االلكرتوني -

 احلي.ق السيعلى الطرالكائن القره بوللي، جبوار مسجد النور  العنوان/ -

 ةيؤهالت العلمامل: 

 م. 2006 :عام ،إجازة حفظ القرآن الكريم -

 م.2004 :عام ،الثانوية الشرعية مبنارة الدوكايل مسالته -

 م.2009عام  ، ليسانس الشريعة والقانون باجلامعة األمسرية اإلسالمية، زلينت -

 )الرتتيب األول( %88بتقدير عام ممتاز، وبنسبة 



، 4201عام  ري(، ختصص أصول الفقه، باجلامعة األمسرية)املاجستاإلجازة العالية  -

 بتقدير عام جيد جدا.

 م.2019ـ  08ـ  25الرتقية العلمية إىل حماضر جبامعة طرابلس بتاريخ  -

 إجازة التدقيق كمراقب شرعي من اللجنة العليا للتأمني التكافلي بوزارة االقتصاد. -

 

 :الدورات العلمية 
 

 .م12/3/2013فتوى. دورة يف حتقيق املناط يف ال -1

 .م5/6/21013، واملواقيت دورة يف رصد األهلة -2

 .م1/4/2012  (word دورة على تعلم الكتابة على الكمبيوتر )وورد -3

 .م6/4/2012، (excelدورة إعداد اجلداول ) -4

 م.2013ـ  12ـ 9أسطنبول ـ تركيا، يوم ـ دورة يف إدارة الوقت ب -5

  م.2013ـ  12ـ  15أسطنبول ـ تركيا، يوم ـ دورة يف إدارة األزمات ب -6

 من اللغة اإلجنليزية من مركز اللغات باجلامعة األمسرية.والثاني املستوى األول  -7

 

 :اخلربات العملية 

 .2015. 4ـ 30، وإىل 17/3/1220باحث شرعي بدار اإلفتاء من تاريخ   -1

 ، إىل اآلن.م23/8/2011من تاريخ النور باملدينة سجد مبخطيب   -2

 .اآلنإىل غاية   2006من تاريخ  الكريم قرآنللرس وحمفظ مد  -3



 م.2010ـ  06ـ  10معيد بكلية الشريعة والقانون باجلامعة األمسرية بتاريخ:   -4

من  عة األمسرية اإلسالمية بزلينت ـ كلية الشريعة والقانونعضو هيئة تدريس باجلام  -5

 .2014ـ  07ـ  24تاريخ: 

من  تاجوراء ـ جامعة طرابلس علوم الشرعيةة الرئيس قسم الشريعة والقانون بكلي -6

 .م2018وإىل غاية  2016

 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية اآلداب والعلوم قصر األخيار. -7

 لتأمني التكافلي اإلسالمي.لبشركة تيبسيت  هيئة التدقيق الشرعيعضو   -8

 وى والبحوث بدار اإلفتاء الليبية يف عديد املرات.مكل  بإدارة الفت -9

بوللي التابع ملكتب أوقاف طرابلس  ير وحدة األوقاف والشؤون اإلسالمية القرهمد _10

 م.2018ـ  4ـ  17إىل غاية  2015من 

تاريخ بإدارة مكتب صندوق الزكاة طرابلس من على سبيل الندب مكل   -10

 م.2020ـ  03ـ  15م  إىل 2019ـ  02ـ  03

 

 

 واهلل املوفق


