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 السيرة الزاجيت

                                                  خالذ : مصعفى إبشاهُم الػشبي سملا 

                                                              م 1971/  11/  30:  جاسيخ امليالد

                                                   : الخمغ / لُبُا عىوان السكً

غ الصفت                                   : غضى هُئت جذَس

                                                           شاسكأستار م:  الذسجت العلميت

 دكخىساه في اللاهىن :  املؤهل العلمي

                                            : كاهىن حىائيالتخصص

                                    / لُبُا: حامػت اإلاشكب / كلُت اللاهىن بالخمغ جهت العمل

  720 30 797 92 0218: فون يالتيل

ذ:                                                  لُبُا -الخمغ  40565صىذوق بٍش

                                        mialarabi@elmergib.edu.ly:  إلايميل

 
 

 
ً
 املؤهالث العلميت :  -أوال

  ،ليساوس في القاهون  (1
ً
 بتقذيش عام جيذ جذا

  : خ الحصىل غلُه  م 1994/  1993جاٍس

  لُبُا اللاهىن بترهىهتالجامػت اإلااهحت : حامػت اإلاشكب / كلُت / 

2)  
ً
 ماجستير في القاهون الجىائي، بتقذيش جيذ جذا

  : خ الحصىل غلى الذسحت  م 2003جاٍس

  لُبُا الجامػت اإلااهحت : حامػت ظشابلغ / كلُت اللاهىن / 

 .مىضىع الشظالت: أحكام اإلاصادسة في اللاهىن الجىائي اللُبي واإلاصشي، دساظت ملاسهت 

  ألاظخار اإلاششف: د/ غبذالحفُظ غبذالجلُل دًكىه، أظخار اللاهىن الجىائي بكلُت

 اللاهىن، حامػت ظشابلغ، لُبُا.

 دكتوساه في القاهون الجىائي، بتقذيش ممتاص (3

  : خ الحصىل غلى اإلاؤهل  م  2011جاٍس

 ) ت / كلُت الحلىق ) حمهىسٍت مصش الػشبُت  الجامػت اإلااهحت : حامػت ؤلاظكىذٍس
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  ع الشظالت: العُاظت الجىائُت في مىاحهت غعل ألامىال في اللاهىن الجىائي مىضى

 اللُبي، دساظت ملاسهت.

  ألاظخار اإلاششف: أ.د/ غىر دمحم غىض، أظخار اللاهىن الجىائي بكلُت الحلىق، حامػت

ت، مصش.   ؤلاظكىذٍس

 
ً
 العمليت: الخبراث -ثاهيا

 والشجب ألاكاديميت: املىاصب  (1

  :28/8/2014)، الفترة : لُبُا، الذولت: اإلاشكبالجامػت كلُت اللاهىن بالخمغ.غمُذ، الكلُت- 

 م(.1/10/2015

 ( 1/  8وكُل الشؤون الػلمُت، كلُت اللاهىن بترهىهت، حامػت اإلاشكـــب، الذولــــــــت: لُبُا، الفترة  /

 م(.  2012 - 2012

 غ بجامػت اإلا  .( م2013شكب / لُبُا )مذًش ؤلاداسة الػامت لشؤون أغضاء هُئت الخذَس

 ( م  2013/  9/  30وكُل الشؤون الػلمُت بكلُت اللاهىن بالخمغ / حامػت اإلاشكب– 

 م(.28/8/2014

 ( 2013/  10/  8سئِغ لجىت اإلاػادالث بكلُت اللاهىن بالخمغ )م 

  غ مً دولتي العىدان ومصش للػام الجامعي  م.2012سئِغ لجىت اظخجالب أغضاء هُأة جذَس

  غ بالجامػت، اإلاشكلت بلشاس العُذ سئِغ الجامػت سكم غضى لجىت  6شؤون أغضاء هُأة الخذَس

 مً 2016لعىت 
ً
 .5/2018م إلى شهش 17/10/2016م، اغخباسا

 ( ش بمجلت الػلىم الششغُت واللاهىهُت بكلُت اللاهىن بالخمغ  2013/  9/  18غضى لجىت الخحٍش

 إلى آلان(. -م 

  م 2016/ 5/ 5حامػت اإلاشكب/ لُبُا ) –اللاهىن بالخمغ سئِغ كعم اللاهىن الجىائي بكلُت– 

 إلى آلان(.

 التخصصيت:/  املھىيت والشجب املىاصب (2

 ( 1997- 1995غضى هُابت غامت، هُابت بىغاصي، لُبُا، خالل الفترة )م 

  م( 2003 – 1997لُبُا، خالل الفترة ) –محام بئداسة املحاماة الػامت، ظشابلغ 

 ( غ بكلُت اللاهىن بترهىهت  م( 2013/  7/  15 – 2003/  10/  20غضى هُئت جذَس

 ( غ بكلُت اللاهىن بالخمغ  إلى آلان( –م  2013/  7/  15غضى هُئت جذَس
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ً
 اللغاث التي يجيذها: -ثالثا

 اللغت الػشبُت )اللغت ألام(. (1

ت )اإلاعخىي حُذ(. (2  اللغت ؤلاهجليًز

 
ً
شاسك بها في املؤجمشاثامليشوسة البحوث -سابعا

ُ
 :العلميت ، والبحوث امل

 :يشوسةاملبحوث ال (1

  
ٌ

ت"، بحث بمجلت كلُت  ميشىٌس " العُاظت الجىائُت في مىاحهت الجشائم اإلااّظت باألماكً ألازٍش

دُت الػاإلاُت،   .م2019، ماسط، 25عاللاهىن الكٍى

  ،"ت ًّ ت والعشكت الحّذ ُّ  "البِئت الّشكم
ٌ

الػشبُت لػلىم الادلت الجىائُت والعب باملجلت  ميشىٌس بحث

 .م2019 ،9، ع1مجلذ ،الششعي

  ،"ػت ؤلاظالمُت وإشكالُاٌث حىل الخلىين ة في الشَش  " أحكام الّشِّدَّ
ٌ

ميشىس بمجلت الػلىم  بحث

 م.2017، 1الششغُت واللاهىهُت بكلُت اللاهىن بالخمغ، ع

  ،"دوس الذلُل الشكمي في ؤلازباث الجىائي " 
ٌ

ميشىس بمجلت البحىر اللاهىهُت بكلُت اللاهىن  بحث

 م.2017، 1بمصشاجه، ع

  ،"ػاث الحذود  "ؤلاشكالُاث الػملُت اإلاترجبت غلى هصىص ؤلاحالت في حشَش
ٌ

ميشىس بمجلت  بحث

 م.2016، 1الػلىم الششغُت واللاهىهُت بكلُت اللاهىن بالخمغ، حامػت اإلاشكب، لُبُا، ع

 الحماًت الجىائُت للممخلكاث ا" ،"
ً
ين الىظني والذولي، اللاهىن اللُبي أهمىرحا لثلافُت غلى اإلاعخٍى

 
ٌ

 م.2016/ 3، ط2ميشىس بمجلت البحىر اللاهىهُت بكلُت اللاهىن بمصشاجه، لُبُا، ع بحث

  ؼ ت، الدشَش "العُاظت الجىائُت في مىاحهت حىادر اإلاشوس وما كذ ًىجم غنها مً أضشاس بشٍش

 ،"
ً
 الجىائي اللُبي أهمىرحا

ٌ
ميشىس بمجلت الػلىم الششغُت واللاهىهُت بكلُت اللاهىن  بحث

 م.2015، 1بالخمغ، حامػت اإلاشكب، لُبُا، ع

 "ذ شخصُت الذولتــم ضــفي الجشائ العلعاث الاظخثىائُت اإلامىىحت للىُابت الػامت للخحلُم ،"

 
ٌ

 م.2014، 2، ط1ميشىس بمجلت البحىر اللاهىهُت بكلُت اللاهىن بمصشاجه، لُبُا، ع بحث

  ،"مكافحت الهجشة غير اإلاششوغت في اللاهىن الجىائي اللُبي " 
ٌ

ميشىس في مجلت الػلىم  بحث

 م.2014، 2، ط2الششغُت واللاهىهُت بكلُت اللاهىن بالخمغ، حامػت اإلاشكب، لُبُا، ع

  ،")ل ؤلاسهاب )دساظت ملاسهت  "مالمح اإلاىاحهت الجىائُت ضذ جمٍى
ٌ

ميشىس بمجلت الػلىم  بحث

خىهت، ع اللاهىهُت، ا  م. 2013، 1لتي جصذس غً كلُت اللاهىن بترهىهت، حامػت الٍض
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  ؤلاشكالُاث الػملُت اإلاترجبت غلى جعبُم أحكام الاسجباط غير اللابل للخجضئت في اللاهىن الجىائي"

 اللُبي"، 
ٌ

ميشىس بمجلت حىلُت مشكض البحىر والذساظاث اإلاػملت، التي جصذس غً الجامػت  بحث

ت ؤلاظالمُ  م. 2013، 1، ط 1ت بضلُتن، لُبُا، ع ألاظمٍش

شاسك بهاالبحوث  (2
ُ
 :علميتال ؤجمشاثاملفي  امل

  :"ت ًّ ت والعشكت الحّذ ُّ  "البِئت الّشكم
ٌ

اإلاؤجمش الػشبي الذولي الشابؼ لػلىم إلاشاسكت به في ا جّمذ بحث

بجامػت هاًف الػشبُت للػلىم  أكُم(، الزي ASFSFM2018) والعب الششعيألادلت الجىائُت 

 م.2018/ 11/  29 – 27 :لكت الػشبُت العػىدًت، في الفترةألامىُت باإلام

  ،"ت  جّمذ اإلاشاسكت به في " العُاظت الجىائُت في مىاحهت الجشائم اإلااّظت باألماكً ألازٍش
ٌ

بحث

الزي ُغلذ بجامػت حامػت الشاسكت "العُاحت جىمُت معخذامت"،  اإلاؤجمش الذولي ألاول لفشوع

 م.25/4/2018 -24 :في الفترة فشوع خىسفكان، –الشاسكت 

  ؼ ت، الدشَش "العُاظت الجىائُت في مىاحهت حىادر اإلاشوس وما كذ ًىجم غنها مً أضشاس بشٍش

 ،"
ً
 جّمذ اإلاشاسكت به في الجىائي اللُبي أهمىرحا

ٌ
 –آزاسه  –هذوة )الحادر اإلاشوسٍي، أظبابه بحث

  :التي غلذث بكلُت الحلىق بجامػت العلعان كابىط، بعلعىت غمان، في الفترة ،ظبل الىكاًت(

 م.10/3/2015 -9

  "مت غعل ألامىال ّذمذ في " ألاحكام اإلاىضىغُت لجٍش
ُ
كُمذ جحذ وسكت غمٍل ك

ُ
وسشت الػمل التي أ

  م.2016/ 7/9-5ف لُبُا اإلاشكضي، في الفترة سغاًت وحذة اإلاػلىماث اإلاالُت بمصش 

 

 
ً
  العضويت في اللجان واملؤسساث: -خامسا

 :عضويت املجالس لاستشاسيت املؤسسيت الوطىيت والذوليت (1

 إلى  2016ضى مجلغ البحىر والاظدشاساث اللاهىهُت بجامػت اإلاشكب، لُبُا، خالل الفترة )غ

  ن(.آلا 

  غ بجامػت اإلاشكب، لُبُا، اإلاشكلت بلشاس العُذ سئِغ غضى لجىت شؤون أغضاء هُأة الخذَس

 .(5/2018م إلى شهش 17/10/2016م، خالل الفترة: )2016لعىت  6الجامػت سكم 

 :عضويت لجان املؤجمشاث (2

اظم اللجىت: اللجىت الػلمُت، الذوس: جلُُم بحىر وإداسة حلعت، اظم اإلاؤجمش: الششكاث الػامت في 

خ:  ،مصشاجت، ان: أكادًمُت الذساظاث الػلُاالىظام اللاهىوي اللُبي، اإلاك -22لُبُا، الخاٍس

 م.24/7/2017
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ً
 الذوسياث: جحشيش مجالس في العضويت -سادسا

  ًلُبُاحامػت اإلاشكب ،  ،كلُت اللاهىن بالخمغمجلت الػلىم الششغُت واللاهىهُت، جصذس غ. 

 آفاق علميت (AFAQ) ًالجضائش.اإلاشكض الجامعي لخمنراظذ، جصذس غ ، 

 ( مجلت أبحارRECHERCHES.جصذس غً حامػت بً ًىظف بً خذة، الجضائش ،) 

 ( مجلت الاحتهاد اللضائيR J) ًحامػت دمحم خُذس بعكشة، الجضائش.، جصذس غ 

 مجلت لاجتهاد للذساساث القاهوهيت ولاقتصاديت (Alijtihed) ، ًاإلاشكض الجامعي جصذس غ

 ، الجضائش.لخمنراظذ

 ث القاهوهيت والسياسيتاملجلت لافشيقيت للذساسا (RAEJP) ، ًحامػت أحمذ دساًت جصذس غ

 ، الجضائش.أدساس

 ( مجلت الباحث للذساظاث ألاكادًمُتEFAS)لخضش، الجضائش. ، جصذس غً حامػت باجىت الحاج 

 ( اث  حامػت دمحم خُذس بعكشة، الجضائش. ، جصذس غً(RDLمجلت الحلىق والحٍش

 مجلت الذساساث القاهوهيت والسياسيت (rdjp)، ًألاغىاط حامػت غماس زلُجي جصذس ع ،

 الجضائش.

 ( مجلت الذساظاث والبحىر اللاهىهُتJLSR) ،الجضائش.جصذس غً حامػت اإلاعُلت ، 

 اإلاشكض الجامعي  والعلوم السياسيت جصذس غً مػهذ الحلىق ، مجلت اللاهىن والػلىم العُاظُت

 ، الجضائش.الىػامت

 مجلت القاهون واملجتمع (R D S)ًالجضائش.حامػت أحمذ دساًت أدساس ، جصذس ع ، 

  جصذس غً اإلاشكض الجامعي بالىػامت، الجضائش.اإلايزانمجلت ، 

 ( اث الػامت ، جصذس غً حامػت ابً بادٌغ معخغاهم، (H.R.P.L.Rمجلت حلىق ؤلاوعان والحٍش

 الجضائش.

  الجضائش.حامػت كاصذي مشباح وسكلت ، جصذس عًدفاجش السياست والقاهون مجلت ، 

 جصذس غً اإلاشكض الجامعي جىذوف، ، مجلت مػالم للذساظاث اللاهىهُت والعُاظُت، الذولُت

 الجضائش.

 
ً
 خذمت املجتمع: –سابعا

مت غعل ألامىال" اظم وسشت الػمل: "هظم ػىىانمحاضشة بإللاء  (1 : "ألاحكام اإلاىضىغُت لجٍش

مت  ل ؤلاسهاب"، الجهت اإلاىظمت: وحذة اإلاػلىماث وأظالُب مكافحت حٍش غعل ألامىال وجمٍى

خ:   .م2016/ 7/9-5اإلاالُت بمصشف لُبُا اإلاشكضي، الخاٍس
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: "الحماًت الجىائُت للممخلكاث الثلافُت"، اظم الىذوة: "العُاحت ػىىانمحاضشة بإللاء  (2

خ: لُب -مصشاجت  -اإلاعخذامت أداة للخىمُت"، اإلاكان: )كلُت العُاحت والضُافت /  22/10ُا(، الخاٍس

 .م2017

ين الىظني والذولي"، ػىىانمحاضشة بإللاء  (3 : "الحماًت الجىائُت للممخلكاث الثلافُت غلى اإلاعخٍى

خىهت، اإلاكان:  الجهت اإلاىظمت: مصلحت آلازاس اللُبُت بالخػاون مؼ مكخب آزاس جشهىهت وحامػت الٍض

خىهت  خ:  –جشهىهت  –)حامػت الٍض  .م2017/ 3/ 7لُبُا(، الخاٍس

ػاث الحذود"ػىىانمحاضشة بإللاء  (4 ، : "ؤلاشكالُاث الػملُت اإلاترجبت غلى هصىص ؤلاحالت في حشَش

 .م15/12/2016الفترة:  حامػت اإلاشكب، الذولت: لُبُا، –: كلُت اللاهىن اإلاكان

 –: كلُت اللاهىن اإلاكان، ل الجىائي وغىائم ؤلازباث": "البِئت الشكمُت للذلُػىىانمحاضشة بإللاء  (5

 .م2016/ 12/ 22الفترة:  حامػت اإلاشكب، الذولت: لُبُا،

ف والحماًت الجىائُت"ػىىانمحاضشة بإللاء  (6 : كلُت اإلاكان، : "اإلاىسوزاث الثلافُت بين الخػٍش

 .م2016/ 12/ 29الفترة: حامػت اإلاشكب، الذولت: لُبُا،  –اللاهىن 

 
ً
 الذساساث العليا: -سابعا

غ مادة  .1 الػام والعُاظت الجىائُت وؤلاحشاءاث الجىائُت لعلبت اإلااحعخير في مجال  جىائيلاهىن الالجذَس

 اللاهىن الجىائي.

 ؤلاششاف غلى بػض سظائل اإلااحعخير، ومىاكشت البػض آلاخش في مجال اللاهىن الجىائي. .2


