السيرة الذاتية
الح ِام ِدي.
 -االسم َ :س ْعد ُسلَْيمان سعيد َ

 -تاريخ الميالد  1395 :ىــ1975/م – البياضة .

 -الصفة  :عضو ىيأة التدريس بقسم الشريعة اإلسالمية  /كلية الحقوق – جامعة بنغازي .

 الرتبة األكاديمية  :محاضر . الجهة التي يعمل بها  :جامعة بنغازي /ليبيا . العنوان  :جامعة بنغازي /كلية الحقوق – قسم الشريعة اإلسالمية . رقم الهاتف 0916220863 / 0925778643 : -البريد اإللكتروني saad hamedy. sh@ gmail.com :

 -تحصل على ليسانس في الحقوق سنة 1997م ،وقبل بها معيداً بقسم الشريعة اإلسالمية .

 تحصل على درجة الماجستير في قسم الشريعة اإلسالمية  1426ىــ2005/م ،ثم تحصل على درجةالدكتوراه – جامعة القاىرة /كلية الحقوق  -قسم الشريعة اإلسالمية سنة 1434ى ـ2012/م .

درس العديد من المواد الشرعية بكلية الحقوق واألقسام التابعة لها (بنغازي -المرج -األبيار -الكفرة
 ّ -إجدابيا)  :مادة الميراث والوصية ،أصول الفقو اإلسالمي ،المدخل لدراسة الفقو اإلسالمي ،أحوال

شخصية(زواج وطالق) ،تشريع الجنائي اإلسالمي ،نظرية العقد والخيارات في الفقو اإلسالمي المقارن

في السنوات ما بين 1426ىــ2005/م إلى  1429ىــ2008/م  .ومن  1435ىــ2012/م إلى

اآلن .
كما تعاون مع كلية القانون جامعة عمر المختار بتدريس المواد اآلتية :
 -مادة المدخل لدراسة الفقو اإلسالمي سنة 1427ىــ2006/م

 مادة أصول الفقو اإلسالمي سنة  1434ىــ2013/م ،وسنة 1435ىــ2014/ى ـ . مادة الميراث والوصية سنة  1436ىــ2015/م  .وسنة 1437ىــ2016/م . -اإلشراف على العديد من بحوث التخرج بالكلية سنة 1435ىــ2014/ى ـ .

درس العديد من المواد الشرعية في قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم
 كما ّ
األبيار فرع سلوق سنة 1437ىـ ــ2016/م ،منها  :مادة علم مصطلح الحديث ،ومادة
العقيدة اإلسالمية ،ومادة تفسير آيات األحكام .

 كما أُسندت إليو أيضاً مهمة تدريس :مادة السياسة الشرعية ،ومادة التشريع الجنائي
اإلسالمي سنة 1434ىــ1435/ىــ2014-2013،م ،وسنة1436ىــ1437/ىــ-2015 ،
2016م باألكاديمية الليبية/فرع بنغازي .

 كما تم اختياره ضمن ىيئة التحكيم لمجلة العلوم والدراسات اإلنسانية –المرج (-4962
 )ISSN:2312وىي مجلة علمية إلكترونية محكمة ومتخصصة في مجال العلوم
والدراسات اإلنسانية ،والمجاالت األخرى المرتبطة بها .

 تولى رئاسة قسم الحقوق /المرج سنة 1428ىــ2008/م .

 كما تولى رئاسة قسم الشريعة اإلسالمية بكلية الحقوق/جامعة بنغازي سنة 1436ى ــ/
2015م ،وسنة 1437ىــ2016/م .

 شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية والفكرية ،كندوة المخطوطات
بمكتبة اإلسكندرية 2009م ،وكذلك الدورة التخصصية األولى في علم المخطوطات

بمسجد الفتح اإلسالمي باإلسكندرية في جمادى األولى 1433ىـ2012/م ،ودورة مهارات

اللغة العربية باإلسكندرية 2009م .

 كما أسندت إليو مهمة قارئ وتقييم رسائل علمية بقسم الشريعة اإلسالمية /كلية الحقوق -
بنغازي .

 كما اجتاز بنجاح دورة مقاصد الشريعة عند الطاىر بن عاشور 2011م ،ودورة مقاصد
الشريعة في المذاىب اإلسالمية 2012م ،من جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع مركز دراسات

مقاصد الشريعة بلندن .

 كما تحصل على العديد من اإلجازات في رواية بعض كتب األحاديث والمتون منها  :إجازة
خاصة برواية سنن اإلمام أبي داود السجستاني رحمو اهلل تعالى ،وكذلك إجازة خاصة بموطأ

مالك بن أنس برواية محمد بن الحسن الشيباني عنو ،وإجازة برواية الشمائل المحمدية
لإلمام الترمذي .

 وأما اإلجازات في كتب المتون  :متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقالني ،ومتن سلم
الوصول إلى علم األصول في توحيد اهلل واتباع الرسول لإلمام حافظ بن أحمد الحكمي ،

ومتن تحفة األطفال والغلمان للشيخ سليمان الجمزورى ،ومتن الجزرية .

 كما ساىم في إلقاء الدروس الدينية لعدة سنوات في مسجد مالك بن ىشام بمنطقة البياضة
أثناء شهر رمضان المبارك سنة 1434ىــ2013/م ،وسنة 1435ىــ2014/م ،وسنة
1436ى ــ2015 /م .وكذلك بمنطقة قصر ليبيا في شهر رمضان سنة  1436ى ــ2015/م .

 كما تحصل على دبلومين في الدراسات المتكاملة قسم اللغة اإلنجليزية (مستوى األول
والثاني) من المعهد البريطاني الدولي باإلسكندرية ( (IBIدفعة شهر يونيو 2009م ،ودفعة

شهر يونيو 2010م.

المؤلفات واألبحاث :
 -1التوثيق وأحكامو في الفقو اإلسالمي .

 -2نظام الحسبة في الفقو اإلسالمي (فقو وأحكام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

 -3دعوى الحسبة وأحكامها في الفقو اإلسالمي .
 -4التزوير وأحكامو في الفقو اإلسالمي .

 -5المسائل المهمة في علم ميراث األمة .
 -6الوصية الواجبة بين المنع والجواز .

 -7تحديات الخطاب اإلسالمي المعاصر .
ِ
َّ -8
اإلسالَمي .
الح ْك ِميَّة ومسئوليتها في الفقو ْ
الشخصيَّة ُ
الشر ِعيةُ ح ِقي َقتُـها وتَ ِ
أصيلُ َها .
اسةُ َّ ْ َ َ
 -9السيَ َ
 -10التنبيهات الشرعية في بيان أخطاء العباد القولية والفعلية (تحت اإلنجاز) .

