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 حصل عليه الشهادات المت

لععلللام الجللللامعي  جيدددددحاصلللعة  علللن ليسللللان  للللانون مللللن كعيلللة البللللانون جامعلللة للللاريون  بتبللللدير 
 .م1993

 جيددددد حاصلللعة  عللللن ماجسلللتير  للللي البلللانون الجنللللامي مللللن كعيلللة البللللانون جامعلللة لللللاريون  بتبللللدير 
 " إثر القرابة في القانون الجنائي.  نوان الرسالة " م2003لععام الجامعي  جدا  

حاصلللللعة  علللللن دكتلللللوراج  لللللي البلللللانون الجنلللللامي ملللللن كعيلللللة الحبلللللو  جامعلللللة  لللللين شلللللم  بتبلللللدير 
السياسددددددة الجنائيددددددة فددددددي مواجهددددددة م .  نللللللوان الرسللللللالة " 2011جيللللللد جللللللدام لععللللللام الجللللللامعي 

 "  الهندسة الوراثية للجنس البشري

مللللللللن مركللللللللز الدراسللللللللا  البانونيلللللللللة  الطدددددددد  الشددددددددرعيبيللللللللة  للللللللي حاصللللللللعة  عللللللللن شلللللللل اد  تدري
 .م 2011بكعية الحبو   ين شم  لععام الجامعي  وااللتصادية

مللللن مركللللز العغللللا  التللللاب  لجامعللللة  للللين شللللم  لععللللام الجللللامعي التوفددددل حاصللللعة  عللللن شلللل اد  
 .م 2006
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 الوظائف التي تقلدتها :

 . وحاليام  عن درجة محاضرأ  تدري  بالكعية ثم  ضو هي معيد  وظيفة شغعلل 

 للللللي كعيللللللة الحبللللللو   طددددددي  الليسددددددانستبللللللوم بالبللللللاا المحاضللللللرا  البانونيللللللة الجناميللللللة  عللللللن للللللل 
:  علللللم  جلللللرام بأكاديميلللللة الدراسلللللا  الععيلللللا بنغلللللازي  وطلبدددددة الدراسدددددات العليددددداجامعلللللة بنغلللللازي ,

االثلللللار و بلللللان , جنلللللامي  لللللام , جنلللللامي  لللللان , مجلللللرااا  جناميلللللة , للللللانون الملللللرور , للللللانون 
السلللللللياحية , تشلللللللري  جنلللللللامي مسلللللللالمي , منلللللللاه  بحللللللل  للللللللانوني ,للللللللانون مكا حلللللللة  والتشلللللللريعا 
 اإلرهان .

تقيدددديا رسددددائل كمللللا سللللاهم   للللي لجللللان  , رسددددائل ماجسددددتير عللللن اكثللللر مللللن ثللللال   تشددددرفللللل 
 .ممتحن دا عي لارئ و بصفة  الماجستير

م بكعيلللللة الحبللللللو  جامعللللللة 2012لععللللللام  األولددددد منسددددددا الدراسددددددة الجامعيددددددة شللللللغل وظيفلللللة لللللل 
 بنغازي 

 . م19/1/2014م والن 9/9/2012منذ  رئيس قسا القانون الجنائيشغل وظيفة  لل للللللل

م واللللللللن 20/12/2012منلللللللذ  رئددددددديس لجندددددددة التحقيدددددددا الدائمدددددددة بالكليدددددددةشلللللللغل وظيفلللللللة لللللللل 
 . م19/1/2014

ضلللللام لجلللللان الجامعلللللة و يبكملللللا تلللللم العملللللل  لللللي العديلللللد ملللللن لجلللللان التحبيللللل  ومجلللللال  التأديلللللن لللللل 
 تبصي حبام  بتكعيف من السيد وزير التععيم العالي . نةولج تبييم األداا الجامعي ,

كملللللا تمللللل  المشلللللاركة  لللللي لجنلللللة م لللللداد المحلللللة الدراسلللللة واالمتحانلللللا  لكعيلللللة الحبلللللو  جامعلللللة لللللل 
م للللللللداد مبتللللللللرا منشللللللللاا مركللللللللز لدراسللللللللا  البللللللللانون والمشللللللللاركة  للللللللي  .م 2012سللللللللنة بنغللللللللازي 
 م.2013بنغازي سنة والمجتم  

  م 2015مار   20,والن م 2014يناير 20منذ عميد كلية الحقوا  وظيفة شغع د  

 منذ ....., وكيل كلية الحقوا للشؤون العلمية  وظيفة تشغل حاليام . 



 منذ,القانون والمجتمع ,جامعة بنغازي نائ  مدير مركز دراسات  تشغل حاليام وظيفةد 

 

 :الندوات والمؤتمراتالمساهمة في المقاالت و 

بمشلللللاركة لعثبا لللللة المدنيلللللة نظم لللللا منتلللللدا األكاديميلللللا  نلللللدو  تمكلللللين الملللللر    لللللي ليبيلللللا التلللللي لللللل 1
م ......نلللللللللوة المشلللللللللاركة "  ضلللللللللو  لللللللللي 8/3/2012 مركلللللللللز البحلللللللللو  واالستشلللللللللارا  بنغلللللللللازي

 " الحماية الجنائية للزوجة الليبية"بح  بعنوان  مضا ة ملن تبديم العجنة لتحضيرية .

لعتحللللللوال  السياسللللللية وااللتصللللللادية واالجتما يللللللة  للللللي ليبيللللللا مللللللالتمر االسللللللتحبالا  البانونيللللللة للللللل 2
وجلللللغ م 10/11/2012اللللللذي نظمتلللللغ جامعلللللة بنغلللللازي بمشلللللاركة مركلللللز البحلللللو  واالستشلللللارا  

 " المسؤولية الجنائية عن الممارسات البيوطبية الحديثة"المشاركة بح  بعنوان 

المغاربيللللللة الثللللللامن بر ايللللللة مركللللللز البحللللللو  واالستشللللللارا  مللللللالتمر النظللللللام الدسللللللتوري لعللللللدول لللللل 3
اركة "  ضللللللللو  لللللللللي .. طبيعللللللللة المشلللللللل.م29/4/2012ومالسسللللللللة هللللللللان  سلللللللليدل األلمانيللللللللة ...

 .ورئيس لجنة صياغة التوصيات والبيان الختاميالعجنة التحضيرية 

جامعلللللة بنغلللللازي وتنفيلللللذ ر ايلللللة والتلللللي كانللللل  بعحلللللر  الجلللللامعي لاللللللدور  التدريبيلللللة ال اصلللللة لللللل 4
المسدددددددددؤولية بعنلللللللللوان " محاضلللللللللر   .نلللللللللوة المشلللللللللاركة م..30/10/2012 لللللللللي كعيلللللللللة الحبلللللللللو  

 " الجنائية للحرس الجامعي

 واالستشللللللارا ينظم للللللا مركللللللز البحللللللو   " كيللللللف تصللللللا  الدسللللللاتير"للللللل حعبللللللة دراسللللللية بعنللللللوان 5
إلقدددددددا  م المشلللللللاركة " 9/10/2013بنغلللللللازي بر ايلللللللة المنظملللللللة الدوليلللللللة لعديمبراطيلللللللة .بتلللللللاريخ 

 "تقرير بحثي بعنوان التعددية في الدساتير 

الحبوليللللة ينظم للللا  االحتللللرازا  ألمنيللللة وال نللللدو  حللللول تشللللريعا  الطللللوارئ بللللين الضللللرورا   6
 كتللللللللللوبر  28تللللللللللاريخ .ب واالجتما يللللللللللة وااللتصللللللللللاديةمركللللللللللز البحللللللللللو  والدراسللللللللللا  السياسللللللللللية 

 مسوغات تشريعات الطوارئ والمآخذ الحقوقية عليها " "" ورلة بحثية بعنوان  .م2013



/ 22/10بتللللاريخ  ل حعبللللة  عميللللة حللللول : البحلللل   للللن العدالللللة  للللي ليبيللللا مللللا بعللللد البللللذا ي . 7
ععلللللللللليم العللللللللللالي م , ينظم للللللللللا مركللللللللللز البحللللللللللو  واالستشللللللللللارا  بنغللللللللللازي بر ايللللللللللة وزار  الت2013

غيدددددددر  االعتقدددددددالالتعدددددددوي  عدددددددن "المشلللللللاركة " بحللللللل  بعنلللللللوان ... الععملللللللي , نلللللللوةوالبحللللللل  
 "القانوني في ظل نظاا القذافي 

, من مجموة  العالي التعليا في التشريعي للمجال االستراتيجي التخطيطل ورلة بحثية بعنوان :  8
 و اال ا  - العربية الجامعا   ي العالي التععيم حول الراب  العربي المالتمراألورا  المبدمة  ي 

 م .2014 براير 20 - 18   العربية مصر جم ورية - الباهر  التحديا 

, مللللن مجمو للللة التشددددريعات الجنائيددددةمنظومددددة القدددديا و العيقددددة بددددين . ورللللة بحثيللللة بعنللللوان : 9
مركللللللز البحللللللو  واالستشللللللارا  ,  الشللللللامل لراا العيبيللللللين  للللللي البللللللي معمسلللللل  التحعيعيللللللة لالورلللللللا  

 م 2015 .جامعة بنغازي

السياسدددددة التشدددددريعية فدددددي مواجهدددددة االعتددددددا  الجنسدددددي  بدددددان حدددددر  . بحللللل  بعنلللللوان : 10
م , مجعللللللة الععللللللوم البانونيللللللة , جامعللللللة 2015العللللللدد ال للللللام  لعسللللللنة الثالثللللللة ,العللللللام , التحريددددددر

 ترهونة ,ليبيا 

, مللللن  الحقددددوا والحريددددات فددددي الدسددددتور الليبددددي المزمددددع إصدددددار لللل ورلللللة بحثيللللة بعنللللوان : 11
 ايللللبليرشللللة  مللللل حللللول " معيللللة صللللنا ة الدسللللتور  للللي و بللللين الورلللللا  البحثيللللة التللللي لللللدم   للللي 

بتنظللللليم مركلللللز البحلللللو  والدراسلللللا  بجامعلللللة بنغلللللازي  دراسلللللة جوانب لللللا اإلجراميلللللة والموضلللللو ية" 
مللللللار   3تللللللون  بتللللللاريخ  .ومركللللللز دراسللللللا  البللللللانون والمجتملللللل  وبالتعللللللاون ملللللل  جامعللللللة ليللللللدن

 م .2015

, لللللدم  للللالل المللللالتمر  الحمايددددة الجنائيددددة للمسددددتهلت عبددددر ا نترنددددتل بحلللل  بعنللللوان :  12
كعيللللللللة حبللللللللو  ,جامعللللللللة جللللللللر  , بالممعكللللللللة " الجللللللللرامم المععوماتيللللللللة " الععمللللللللي الحللللللللادي  شللللللللر 
 م . 2015مايو  7الن  5ال اشمية األردنية , بتاريخ 

 

 



 

 بالهيئدددة العمدددل لجندددة نعددد الصدددادرة المسدددودة فدددي المدددر ة حقدددواورللللة بحثيلللة بعنلللوان :". 13
 الت صلللللو ر بلللللين ليبي لللللا : بعنلللللوان ملللللالتمر  لللللي مشلللللاركة "ا2015  كتدددددوبر للدسدددددتور التأسيسدددددية

م 2016ينللللللاير  16م الللللللن 2016ينللللللاير  14, نظللللللم  للللللي تللللللون   للللللي الفتللللللر  مللللللا بللللللين والواللللللل 
 التنمويلللللة  الحلللللر التواصلللللل منظملللللة مللللل  بالت علللللاون المتبد ملللللة لعد راسلللللا  ليبيلللللا مجمللللل بتنظللللليم ملللللن 
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  http://legalagenda.com. المباال  المنشور   ي المفكر  البانونية التونسية 41

 8حبللللو  المللللر    للللي ليبيللللا : الحفللللاظ  عللللن مكتسللللبا  الماضللللي وتوجسللللا  المسللللتببل :  .1
 م 2015ديسمبر 

ينلللللاير  8د سللللري : و ليبيللللا : والد   سلللللير  وراليللللة  امبلللللة و لللللانون مكا حلللللة اإلرهللللان  لللللي  .2
 م 2016

  م2016 ابريل 4: ليبيا  ي الحماية وآليا  الجنسي العنف ضحايا .3

 . ساهم  م  منبر المر   العيبية لعسالم  ي :ل15

 حعبة نبا   ن ال وية العيبية  .1
 دور  تو ية لانونية لعنازحا   .2
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