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االسم :علي انيف بقاعي

اهلاتف

السرية الذاتية

األرضي06427200ext 110 :

اجلنسية:

فلسطينية

اللغات :العربية ،

اإلجنليزية

اخلربات األكادميية واملهنية
املوقع الوظيفي :أستاذ جامعي.

املؤسسة :جامعة طرابلس – كلية اإلمام األوزاعي – جامعة بريوت اإلسالمية – جامعة املقاصد – جامعة  – AULكلية

الدعوة اإلسالمية – جممع أيب النور – جامعة أم درمان فرع دمشق.
املوقع الوظيفي :أمني مكتبة.

املؤسسة :جامعة املقاصد

البلد :لبنان.

مدينة :بريوت

املوقع الوظيفي :رئيس قسم الدراسات العليا.

املؤسسة :معهد الدعوة اجلامعي

مدينة :بريوت

املوقع الوظيفي :ابحث.

املؤسسة :مكتب حتقيق الرتاث التابع لعامل الكتب

البلد :لبنان.

مدينة :بريوت

البلد :لبنان.

املوقع الوظيفي :عميد كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية.
املؤسسة :جامعة طرابلس

الدرجات العلمية

مدينة :طرابلس

الرتبة :أستاذ
سنة 2009



البلد :لبنان.

الشهادة :الدكتوراه

املؤسسة كلية اإلمام األوزاعي

مدينة بريوت ،البلد لبنان

-

عنوان /الرسالة األطروحة :االجتهاد يف علوم احلديث الشريف و أثره يف الفقه اإلسالمي.
التخصص :دراسات إسالمية ،و التخصص الدقيق احلديث الشريف
املؤسسة كلية اإلمام األوزاعي
سنة  – 1992سنة 1997



الشهادة ماجستري
عنوان /الرسالة :إذا صح احلديث فهو مذهيب
التخصص :دراسات إسالمية ،و التخصص الدقيق احلديث الشريف
املؤسسة جامعة املقاصد
سنة  – 1986سنة 1991



الشهادة اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية



الشهادة الثانوية العامة (بكالوراي قسم اثين) فرع الرايضيات عام 1975

مدينة بريوت  ،البلد لبنان

مدينة بريوت  ،البلد لبنان

املؤلفات











ختريج احلديث الشريف.
دراسة أسانيد احلديث الشريف.
مناهج ِّ
اخلاصة (الصناعة احلديثية).
احملدثني العامة و َّ
املنهج احلديث يف تسهيل علوم احلديث.
دالالت عشرة حروف معان و أثرها يف اختالف العلماء.
احلافظ عبد هللا سراج الدين رضي هللا تعاىل عنه و أثره يف احلديث و علومه.
دعوى نقد السند دون املنت عند احملدثني و مكانة صحيح البخاري.
ما مل يقله النيب صلى هللا عليه و سلم.
كلمات يف "دراسة الكاشف و حاشيته" لفضيلة شيخنا املدث احملقق حممد عوامة—بلغه هللا تعاىل مرامه.
اهلداية ختريج أحاديث البداية (بداية اجملتهد) للغماري – اجمللد اخلامس – حتقيق.

أهم األحباث اليت شارك فيها يف املؤمترات و النّدوات





الصعوابت اليت يواجهها الطلبة يف فهم مقررات احلديث و علومه (ديب).
منوذجا) (األردن).
مصدرا للقواعد الفقهية (القواعد املتفقة مع نصوص األحاديث ً
احلديث الشريف ً
أدب املعلم و املتعلم (طرابلس – لبنان).
أمهية اللغة العربية يف علوم الشريعة الغراء اإلسالمية (تركيا).

إشراف و مناقشات و تقومي




2

أشرف على عشرات الرسائل و األطاريح اجلامعية.
انقش عشرات الرسائل و األطاريح اجلامعية.
شارك يف جلان تقومي األعمال العلمية لعديد من املدرسني بغية الرتقيات العلمية لرتبة األستاذية.

