
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيت:البيانات 

  

 

 أظامت أخمذ ظالم ألاخمش الاظم الشباعي

 ليبي الجيعيت رهش الجيغ م.03/1985/ 05 جاسيخ اإلايالد

 م.15/06/2015 جاسيخ الحصٌى عليها ماجعخير الذسجت العلميت

 م.15/06/2015 جاسيخ الحصٌى عليها مداطش معاعذ الذسجت ألاوادًميت

 علم الىسازت الخخصص علم ألاخياء اللعم جامعت طشابلغ جهت العمل

 م06/09/2015 جاسيخ الخعيين: 2015لعىت  – 883 كشاس الخعيين

 ٌ  0924767134 الهاجف املحمى

ذال  O.al-ahmar@uot.edu.ly الجامعي بًر

 ليبيا -طشابلغ  –كشجي  –الشاسع الغشبي  العىىان الحالي

 منوذج السرية الراتية لعضو هيئة تدزيس
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 العـلميت: اإلاإهالث

 البلذ الجامعت \اليليت  ظىت الحصٌى عليه اإلاإهل

 ليبيا وليت العلىم/ جامعت غشيان 2008 البيالىسيىط

 ليبيا وليت العلىم/ جامعت طشابلغ 2015 اإلااجعخير

 -- --- --- الذهخىساه

 

 

 الخبراث اإلاهىيت:

 جهت العمل الىظيفت
 الفترة الضمىيت

 ئلى مً

الخذسيغ هعظى هيئت جذسيغ كاس بجامعت  – 1

 مع بعع 
ً
طشابلغ، مع الخعاون ظابلا

 الجامعاث ألاخشي.

 ئلى آلان. – 2015 جامعت طشابلغ

 .م2016 – م2015 .لغـــت طشابــــــت التربيـــولي  -جامعــت طشابلــغ م ألاداءــــــىدة وجلييـم الجـــسئيغ كع - 2

الىهيل اإلاعاعذ اإلافىض للشإون الطالبيت  – 3

 والخعليميت بجامعت طشابلغ
 م.2022 جامعت طشابلغ

 م.2021 -  2019 مشهض اإلاعلىماث والخىزيــم بىصاسة التربيت والخعليم معدشــاس أوادًمي - 4

مإظغ باإلاىصت الخعليميت "لىخعلم" الخابعت  -5

 )للخعليم ؤلالىترووي والخعلم عً بعذ(.
 م2021 -  2019 .وصاسة التربيت والخعليم

ظاهمذ باعذاد جىصياث الخبراث الذوليت:  - 6

ليبيا باإلاإجمش ؤلاكليمي باألسدن خٌى في الخعليم 

الجيذ وخلم فشص عمل الئلت للشباب، 

بمشاسهت وصاساث )وصاسة الشـــباب/ وصاسة الخعليم 

الفني والخلني/ وصاسة العمل والخأهيل( وبذعم 

 م.2022 الذولت الليبيت.
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( وهي UNمً وواالث ألامم اإلاخدذة )

(، UNICEF /UNFPA  /UNDP /ILOالــ)

 دولت عشبيت. 22وبدظىس 

أعذث الاظتراجيجيت الىطىيت لىصاسة  – 7

 م.2021 –الشباب بدىىمت الىخذة الىطىيت 
 .لىصاسة الشباب بدىىمت الىخذة الىطىيت

 م.2021

 

الاظتراجيجيت للخعليم ظاهمذ في ئعذاد الخطت 

ؤلالىترووي والخعلم عً ُبعذ بىصاسة الخعليم، 

م. والخطت 2020والتي اعخمذتها وصاسة الخعليم 

الخذسيبيت لخىميت وبىاء كذساث اإلاعتهذفين 

ـــــذم 
ُ
بالخعليم ؤلالىترووي والخعلم عً ُبعذ. ك

 م.2020للخعليم 

 م2020 وصاسة التربيت والخعليم

 
  

 الخذسيعيت:الخبراث 

 اظم اإلالشس  سمض اإلالشس 
 الفترة الضمىيت

 ئلى مً

BIO 224  م2018 – 2015 ىسازتوالخليت العلم 

BIO 112 ( 1علم خيىان) م2017 – 2015 

 م2017 – 2016 علم الحيىان إلاشخلت ئعذاد وليت الطب ---

BIO 333 E م2022 -2019 علم ألاخياء الجضيئيت 

BIO 234 E م.2022 والاظعافاث ألاوليت الصحت العامت 

 م2018 – 2017 علم وظائف ألاعظاء الاوعان بلعم معلم الفصل ---

 م2018 – 2017 علم اإلاىاسد العلىم الطبيعيت  بلعم معلم الفصل ---

 م2020 – 2019 علم وظائف ألاعظاء الاوعان بلعم سياض ألاطفاٌ ---
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 الذوساث الخذسيبيت:

 جاسيخ الاوعلاد ميان الاوعلاد اظم الذوسة

جذسيب جلييم الخعافي وبىاء العالم بدىفيز خبير الاجداد  – 1

بمششوع  ألاوسوبي الشؤظاء اإلاشاسهين ملجمىعاث الشوائض 

 اإلاصالحت الىطىيت باششاف املجلغ الشئاس ي.

وصاسة  –معهذ الخخطيط 

 الخخطيط الليبيت
 م.2022 –/ هىفمبر  8 – 6

الخطشف اإلادعم بالعىف في جذسيب ئكليمي بعىىان )مىع  - 2

ليبيا( باعذاد اإلاشهض الليبي إلايافدت ؤلاسهاب الخابع ملجلغ 

الىصساء بدىىمت الىخذة الىطىيت وباششاف بشهامج ألامم 

 (.UNDPاإلاخدذة ؤلاهمائي بليبيا )

 بالعاصمت جىوغ
 –/ أهخىبش 13 – 09مً 

 م2022

 –ذادها دوسة جذسيبيت مىخفت عً )ئداسة اإلاشـــشوعاث وإع  - 3

ئداسة بىاء اللـــــذساث  –هخابــــــــت الخلاسيش اإلااليت والخلاسيش الفىيت

الخلييم  -حعىيم الزاث –فً الخىاصل مع آلاخشيً  -الزاجيت

هجاح اإلاشاسيع عبر وظائل  -واإلاخابعت بمشاسيع سيادة ألاعماٌ

الخىاصل الالىتروهيت/ أششف وكذم الذوسة معهذ صحافت 

طاوي ) ( اإلاذعىم مً الحىىمت IWPRالحـشب والعالم البًر

طاهيت، وبالخعاون مع مإظعت بىذا لالظدشاساث الذوليت  البًر

(BCI إلاذة ،)فتراث مخلطعت بخىوغ ًىم على 15 

 م.2019 – 2018 بالعاصمت جىوغ

دوسة جذسيبيت عً "الذًملشاطيت املحليت ؤلاطاس اللاهىوي   - 4

للحىم املحلي في ليبيا"، باششاف الشابطت ألامشيىيت لللاهىهيين 

(ABA( وبذعم مً الىوالت ألامشيىيـت للخىميت الذوليت )USAID )

 املحلي بليبيا.الحىم  وبالشــــــشاهت مع وصاسة

 بالعاصمت جىوغ
/ هىفمبر  15 – 11 –

 م.2019/

دوسة جذسيبيت عً بىاء اللذساث عبر الخذسيب بخىوغ بذعم   - 5

(، "عً العىف UNFPAمً صىذوق ألامم اإلاخدذة للعيان )

اللائم على الىىع الاجخمــاعي" بشعاًت وصاسة الشإون الاجخماعيت 

 الفاعلت بليبيا.بمشاسهت اإلاىظمـاث الليبيت و 

 بالعاصمت جىوغ
أغعطغ  6 – 2مً 

 م.2018
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 اللجان اإلايلف بها:

 الفترة الضمىيت اإلاهام اللجىت

عظى اللجىت العليا إلاخابعت أصٌى  - 1

واظدثماساث جمعـيــت الذعىة ؤلاظالميت 

 .العاإلايت

مخابعت وخصش وإداسة أصٌى واظدثماساث 

 جمعـيــت الذعىة ؤلاظالميت العاإلايت
 ئلـى آلان -م2020

جامعت  –عظـــــى لجىــت ًىم الخشيــــج  - 2

 .طشابلغ 

 

 م.2022 - 2021 الخجهيز لحذر ًىم الخشيج بجامعت طشابلغ.

عظى لجىت ؤلاظىـــان الطالبي بجامعت  - 3
مخابعت وطع الاظيان الطالبي بجامعت طشابلغ 

ووطع الخطط  لطىيش العىً الجامعي 
 م.2022 - 2021

دوسة جذسيبيت )عً دوس الشباب بالعالم واهجاح اإلاصالحت    - 6

الىطىيت ووطع خلٌى للنزاعاث، مً أجل جىميت كذساث مىظماث 

( UNDPللاء جذسيبي هظمخه ألامم اإلاخدذة ) - املجخمع اإلاذوي

 ذوي بليبيا.بخىوغ ملجمىعت مً مىظماث املجخمع اإلا

 م2018أهخىبش  9 – 8 بالعاصمت جىوغ

دوسة جذسيبيت عً هظام الشكابــــت في ئداسة الجىدة للمإظعاث   - 7

للخذسيب  MEDالصحيــــــت والخعليميت، باششاف مإظعت 

 والخطىيش.

مشهض البدـــىر 

 –والاظدشاساث والخذسيب

 .جامعت طشابلغ

 م2018

جذسيب ومإجمش اكليمي عً الخعليم الجيذ وخلم فشص عمل  – 8

وصاسة  الئلت للشباب، بمشاسهت بمخابـعت وصاساث )وصاسة الشــــباب/

الخعليم الفني والخلني/ وصاسة العمل والخأهيل( وبذعم مً 

/  UNICEF /UNFPA( وهي الــ)UNوواالث ألامم اإلاخدذة )

UNDP /ILO الــ(، خيث شاسهذ هخبير عً مىخبUN  ،بليبيا

م، 2022 –/ ماًى  27 -22اإلاملىت الاسدهيت الهاشميت  –عمان 

 دولت عشبيت باإلاإجمش ؤلاكليمي. 22وشاسهذ 

اإلاملىت الاسدهيت  –عمان 

 الهاشميت
 م2022 –/ ماًى  27 -22

1 
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 الطالبي. .طشابلغ

عظى لجىت ئعذاد هييليت وصاسة  - 4

 .الشباب بدىىمت الىخذة الىطىيت 

ئعذاد الهييل الخىظيمي والخلعيماث الذاخليت 

 الشباب بدىىمت الىخذة الىطىيتلىصاسة 
 م.2021

عظى لجىت ئعذاد الئدت جىظيم  - 5

الخعليم ؤلالىترووي والخعلم عً ُبعذ 

إلاشاخل الخعليم ألاظاس ي والثاهىي والفني 

 اإلاخىظط بىصاسة الخعليم.

أعذث الئدت جىظيم الخعليم ؤلالىترووي والخعلم 

عً ُبعذ إلاشاخل الخعليم ألاظاس ي والثاهىي 

 اإلاخىظط بىصاسة الخعليم . والفني

 

 م.2020

هائب سئيغ لجىـــــــت الخىميت  – 6

اإلاعخذامــــــت وسيادة ألاعماٌ الخابعت للهيئت 

 العامت للشبــــــاب والشياطــــت.

جشظيخ مفهىم  سيادة ألاعماٌ ألجل الخىميت 

اإلاعخذامت وخلم فشص عمل مخىىعت للشباب 

 الليبي.

 م.2020

اللجىــــــت العليـــا للبرامج سئيغ  - 7

والاوشطــت الشبـــــابيت بالهيئـت العـــامـــــــت 

 للشبـــــاب والشياطـت .

جىفيز وافت البرامج وألاوشطت الشبابيت والعلميت 

والثلافيت والشياطيت للشباب الليبي عبر بالهيئـت 

 العـــامـــــــت للشبـــــاب والشياطـت.

 م.2017

لجىت اإلاـــالن الىظيفــي الخابعت سئيغ  - 8

 للهيــئت العـــامــــــت للشبـــــاب والشياطــت

أعذث اللجىت اإلاـــالن الىظيفــي الخابعت للهيــئت 

 –م 2017العـــامــــــت للشبـــــاب والشياطــت ظىت 

 م.2018

 م.2018 –م 2017

سئيغ اللجىت العليا الخخفاليت اليىم  - 9

للشباب بالهيئت العامت للشباب العالمي 

 م.2017والشياطت لعىـــــت 

أعذث خذر اليىم العالمي للشباب بالهيئت 

 م.2017العامت للشباب والشياطت لعىـــــت 
 م.2017

عظى لجىت ؤلاعالم والخىاصل  – 10

الخخفاليت اليىم العالمي للشباب بىصاسة 

 م.2021الشباب 

صاسة أعذث خذر اليىم العالمي للشباب بى 

 م.2021الشباب 
 م.2021

هائب سئيغ لجىـت الخــذسيب بالهيئـــت  - 11

 –م 2017العامـــــت للشبــاب والشياطـت 

 م.2018

ئعذاد الخطت الخذسيبيت للبرامج وألاوشطت 

 –م 2017بالهيئـــت العامـــــت للشبــاب والشياطـت 

 م.2018

 م.2018 –م 2017
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 السهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف السؤسدة السهشيالسشرب 

اإلاعاون الثاوي لجهاص ألامً  – 1

 الشئاس ي الخابع للمإجمش الىطني العام

اإلاإجمش الىطني العام )الجعم الدششيعي 

 م.2017 -2012 –بليبيا 
 م2017 –2015

مذًـش ئداسة الخطىيش وجذسيب اإلاىاسد  - 2

 البششيت.
 م2018 – 2017 والشيـــــاطــتبالهيئـــت العامـت للشـبـــــاب 

معدشاس ومعذ مشاسيع بعذة  - 3

مىظماث مجخمع مذوي، تهخم ببرامــج 

 جمىين الشبـــاب

 م ئلى آلان2018مً  مفىطيت املجخمع اإلاذوي.

اص ببىاء اإلاعشفت مذًش مششوع خ -4

، بذعم الحىىمت بشيادة ألاعماٌ

طاهيت عبر معهذ صحافت الحشب  البًر

طاوي )والعالم   ( .IWPRالبًر

 م.2018 مىظمت مجخمع مذوي ) مً أجلً ليبيا(.

سئيغ فشيـــم الخبراء الاظدشاسي  -5

 .لبرامج الشباب
 م2021 صىذوق الاهماء الاكخصادي الاجخماعي

مذًش ئداسة البرامج وألاوشطت  - 6

الشبابيت بجمعيت بيىث الشباب 

الليبيت بىصاسة الشباب، وسئيغ فشيم 

 اللادة الشباب.  

 م2022 – 2021 بجمعيت بيىث الشباب الليبيت

اإلاذًش اإلاعاعذ إلاشهض الثلافت  - 7

 والذعىة ؤلاظالميت.
 ئلى آلان. -2022 جمعيت الذعىة ؤلاظالميت العاإلايــت

خبير شإون الشباب وعظى لجىــت  - 8

 ( SSCالخىجيه العلميت )

( لخعضيض TAMSALLمششوع جامعاٌ )

معاس الحىهمت مخعذدة اإلاعخىياث 

بالحىم املحلي بليبيا، باششاف ودعم مً 

الاجداد ألاوسوبي، والشابطت ألاوسوبيت 

 (EURADAلىواالث الخىميت ؤلاكليميت )

 ئلـــى آلان -2021
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 :  البحهث السشذهرة: ) من األحدث إلى األقدم(:العــــلســياإلنـــتـــاج 

 ظىت اليشش املجلذ العذد جهت اليشش عىىان البدث

     

     

 الكتب السشذهرة:

 ظىت اليشش داس اليشش اظم الىخاب

 جدذ اليشش وصاسة الثلافت. علم الىسازت البششيت والجيىىم.

   

 السذاركة في السؤتسرات:

 السؤتسراسم 
مكان السؤتسر 

 السديشة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد السؤتسر عشهان البحث

    

 االهتسامات البحثية:

 التخرص السهضهع

 علم الىسازت ألامشاض الىسازيت باملجخمع الليبي. - 1

 علم ألامشاض الىسازيت. دساظاث ئخصائيت عً أمشاض الذم الىسازيت باملجخمع الليبي. - 2

 اإلضافية:الذهادات 

 تاريخ االستحقاق الجهة السانحة نهع الذهادة
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 الجهائز الستحرل عليها:

 تاريخ الحرهل عليها البلد الجهة السانحة نهع الجائزة

    

    

 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التدجيل عشهان براءة االختراع

   

   

 الخدمات السجتسعية:

 تاريخ السذاركة السذاركةمكان  نهع السذاركة

العذًذ مً اإلاشاسواث الخطىعيت 

والخذسيبيت عبر وصاسة الشباب، وجمعيت 

الذعىة ؤلاظالميت العاإلايت، ومىظماث 

 املجخمع اإلاذوي.

عبر وصاسة الشباب وجمعيت الذعىة 

ؤلاظالميت العاإلايت، ومىظماث املجخمع 

 اإلاذوي.

 ئلى آلان. – 2015مً 

 العلسية: العزهية في الجسعيات

 التاريخ نهع العزهية مقر الجسعية اسم الجسعية

    

    

 

 ................................:تهقيع عزه هيئة التدريس                                              
  


