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 ت الشخصيةاملعلوما 
  :نويربشري امحد ميلود االسم 

  احلالة االجتماعية: متزوج 

 1971/08/01  امليالد:اريخ ت 

 طرابلس -ابوسليم  – مشروع اهلضبة:  انالعنو 

 

 نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية 
 

 وكيل ومن ثم دمساع وزارة وكيل الى   مدير ادارة  و تدرج وظيفيا منعمل  يثحذو خبرة ادارية واسعة و  ادىقي

 لمكافحة التصحر باتفاقية االمم المتحدةة وطني نقطة اتصال يث عملح،بخبرة دولية يتمتع  هكما ان مكلف وزارة

 لمؤتمر الدول االطراف  مقرراو (CRIC )اتفاقية االمم لمكافحة التصحر مراجعة مكتب لرئيس بانائ وتم انتخابه

باتفاقية  (كوريا الجنوبية) شونغون  (COP10) العاشرة للدورةمقررا و) المانيا(  ببون (COP9)للدورة التاسعة 

و قدرة علي يمتلك قدرات قيادية مدعومة بخبرة في االدارة انه كما  .(UNCCD)  االمم المتحدة لمكافحة التصحر

و عدد من  كتبله ثالثة و يتمتع بلغة انجليزية ممتازةانه الى باالضافة . ل و قيادة فرق العملاالتصال و التواص

فى اعداد و القاء  عالية فنيةخبرة و مهارة و يضاف الى ذلك .  باللغة االنجليزية فى مجال التربة الورقات العلمية

 اللغة االنجليزية.ب العروض التقديمية

   باستعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافيةالتربة  تخريطتصنيف و وحصر فى  ) دكتوراة( خبرة و مؤهالت 

(GIS) بعد نع االستشعار قنيات تو  (RS) و الغرضية. البيئية و انتاج الخرائط الرقمية وتطوير البرامج
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 العلمية املؤهالت   

 1- اململكة املتحدة ـ انكلرتا  – جامعة كرانفيلد  ) ديسمرب 2005  (
 

عن بحث بعنوان: درجة الدكتوراه من المركز الوطني لعلوم التربة  

 ." ليبيا فى شمال شرق ةتقييم االراضى الحديثت تطبيق تقنيا"

 (1997)ليبيا طرابلس ـ   جامعة  - 2  

 

  قسم التربة والمياه .  –كلية الزراعة  –الدرجة العالية )الماجستير( في حصر وتصنيف وتكوين التربة

على خواص التربة الطبيعية و الكيميائية والمورفولوجية في  ردراسة تأثير االنحدابحث بعنوان : "

 ".   منطقة جندوبة

 (1992(ليبيا عمر املختارـ البيضاء ـ  جامعة -3

 من قسم التربة والمياه. مشروع التخرج بعنوان : سدرجة البكالوريو 

    ) سهل  الحفارة( " ليبيا"مشكلة المياه في منطقة شمال غرب 

 اخلربة الوظيفية: 

 

 حتي تارخيه( – 2015فرباير ) جامعة  طرابلس ـ ليبيا 
 قسم التربة والمياه –يس بكلية الزراعة عضو هيئة تدر . 

  (    2015يناير  -2014وزارة الزراعة و الثروة احليوانية و البحرية ) مكلف بوكيل 

   2014 -2013الوكيل املساعد لوزارة الزراعة و الثروة احليوانية و البحرية ) 

     اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة التصحر(UNCCD) 

 ستعراض تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر نائب رئيس لجنة ا(CRIC )  

 2009 -2011. 

  مقرر الدورة التاسعة للجنة استعراض اتقاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر(CRIC 9) 

  للجنة استعراض اتقاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر ا لعاشرةمقرر الدورة (CRIC 10)  

  (.2010 – 2007باتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر   ) نقطة االتصال الوطنية 

   (0201 - 7200)  اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر 

 مدير ادارة بوزارة الزراعة ( رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر (. 
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  (0720 - 2006)  ليبياجامعة طرابلس ـ 

 عضو هيئة تدريس 

 (2002 - 2001) اكتوبر  جامعة كرانفيلد ـ انكلرتا ـ اململكة املتحدة 

 سيلسو -معة كرانفيلد يس اتحاد الطلبة بجارئ 

 (2000-9719) جامعة  طرابلس ـ ليبيا 
  قسم التربة والمياه –عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة . 
  

 

 ملهنيةالنشاطات ا : 
 

  نائب رئيس  لجنة استعراض تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر ومقرر الدورة العاشرة 

CRIC 10)  ) 10-21 /10 /2011   الجنوبية كوريا –شونغون . 

 ةومقرر الدورة التاسعتنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر  مراجعة مكتب نائب رئيس   

CRIC 9)  )  13- 22/1 /2011   المانيا.  –بون 

 التحضيري للدورة التاسعة لمؤتمر األطراف  لنقاط االتصال الوطنية االجتماع األفريقي المشاركة في

 .(2009يوليو 31 – 27) تونس  -باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بالجمهورية التونسية 

 التصحر لمكافحة المتحدة األمم تفاقيةا استعراض لجنة لمؤتمر لسابعة ا الدورة المشاركة في  

(CRIC 7)   للجنة العلم و التكنولوجيا األولىو الدورة االستثنائيةCST-1) )  )تركيا – اسطنبول  

 (. 2008 نوفمبر 14 -3

 المعنى باالتفاقيات البيئية الدولية لمكافحة التصحر و  العربياالجتماع الثامن للفريق  المشاركة في

 .2008 أكتوبر 15-13 ،الجمهورية العربية السورية  –، دمشق  البيولوجيوع التن

 الدورة الثامنة لمؤتمر اإلطراف التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر المشاركة في COP 8))  و

 –مدريد    (CRIC 6)التصحر لمكافحة المتحدة األمم تفاقيةالدورة السادسة للجنة استعراض  ا

 .( 2007 )سبتمبر 14 - 3اسبانيا 

  العربية  ورشة عمل نقاط  االتصال الوطنية لالتفاقية الدولية لمكافحة التصحر فى الدولالمشاركة فى

 (. 2008اكتوبر  12-11الجمهورية العربية السورية )  –. دمشق 

 فاس تحت عنوان " الفالحة المغاربية، الرهانات واآلفاق"  العربيفى ندوة اتحاد المغرب  ةالمشارك .

 (. 2008يوليو/ 2 -يونيو   30المملكة المغربية )  –



                                بشير احمد نوير     سيرة ذاتية لـ دكتور 4

 

 واالجتماع العاشر للجمعية العمومية  لمرصد الصحراء  اإلدارةاالجتماع الثالث لمجلس  المشاركة في

 (.2008مارس  31- 28) ليبيا –والساحل  طرابلس 

 افحة التصحر               مكلجنة استعراض اتفاقية األمم المتحدة لل الدورة الخامسة المشاركة في

 ((CRIC 5( 2007مارس  21 - 12األرجنتين  –بونس آيرس .) 

 دراسة التربة التفصيلية للمنطقة الممتدة من قرارة القطف إلى سبخة تاورغاء، جهاز  فى المشاركة

 .(2007  ـ استثمار مياه النهرالصناعى لمنظومة جبل الحساونة سهل الجفارة ) يونيو 

  الندوات و املؤمترات العلمية 

 نموذج لتقديرالمؤشر التقديري لمالئمة التربة للمحاصيل الزراعية ) :  تحت عنوان ورقة علمية

الجمعية التونسية ،  جيوتونسالمؤتمر الدولي (2013)( باستخدام نظم المعلومات الجغرافية فى ليبيا

 الجمهورية التونسية. – تونس 2013/  0 12/4- 08  لإلعالم الجغرافي

 نموذج لتخريط االراضي الملحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) :  تحت عنوان ورقة علمية

 26  الجمعية التونسية لإلعالم الجغرافي،   جيوتونسالمؤتمر الدولي (2013)( فى شمال شرق ليبيا

 الجمهورية التونسية. –2013/  0 12/4- 08 -

 نموذج لتقييم مالئمة المحاصيل الزراعية باستخدام نظم المعلومات ) تحت عنوان:  ميةورقة عل

الجمعية التونسية لإلعالم ،   جيوتونسالمؤتمر الدولي ،  (2012) الجغرافية فى شمال شرق ليبيا

 .الجمهورية التونسية – تونس 2012/  03/ / 30- 26  الجغرافي

 ( المؤتمر الدولي للتنوع ليبياالجهود الوطنية لتنمية الغطاء النباتى فى ) تحت عنوان:  ورقة علمية

 .ليبيا – سبها 2009/  11/ / 18- 16الحيوى  ، جامعة سبها  

 عنوان ورشة عمل تحت ( ، التجربة الليبية فى تثبيت الكثبان الرملية تحت عنوان: ) رقة علميةو  "

" برعاية  و الكثبان الرملية في المنطقة العربيةورشـة عمل حول مكافحة التصحر، زحف الرمال 

 (. 2009ديسمبر   15-13 سوريا - دمشق)  المركز العربى لدراسات المناطق الجافة و القاحلة

 ورشة عمل ( ، للجهود الوطنية لمكافحة التصحر بليبيا نظرة تحليلية تحت عنوان: ) ورقة علمية

رعاية اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم و منظمة ب " اإلنسان و المحيط الحيوي"  عنوان تحت 

 (. 2009 يوليو 21-20 ليبيا -)طرابلس  اليونسكو 

 ( ، بين تدهور األراضي , الفقر والهجرة : التجربة الليبية العالقةتحت عنوان : )  ورقة علمية

األمم المتحدة لمكافحة التصحر اجتماع خبراء التصحر برعاية اإللية العالمية التابعة ألمانة اتفاقية 

 (. 2007نوفمبر  -ليبيا –بشأن  " التصحر، الهجرة والتنمية المحلية" )طرابلس 

 ( ،  اليوم األمن الغذائي العالمي وأهداف االلفية: الواقع والتحدياتتحت عنوان : ) ورقة علمية

 (. 2007اكتوبر  -ليبيا –العالمى للغذاء،   )طرابلس 

 فى  البيانات والمعلومات عن الترب في شمال إفريقيا وطرق توظيفهاعنوان : ) تحت  ورقة علمية

( , االجتماع األول ألطلس في إنتاج أطلس للتربة في إفريقيا نظم المعلومات الجغرافية الستخدامها
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ا

-8ايطاليا  –ميالن  -لتربة فى إفريقيا برعاية االتحاد األوروبي ومنظمة األغذية و الزراعة  ) ايزبرا

 .(  2007نوفمبر  9

 سهل الجفارة : الواقع وآفاق  -جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونةرقة علمية بعنوان )وو

( على هامش زيارة رئيس منظمة المستقبل في استعماالت األراضي باستخدام التقنيات الحديثة

 (.2007  ـ األغذية والزراعة  ) يونيو 

 جانج بش( في معهد طبيعية فى ليبيا : التربة ،المياه والغطاء النباتيال المواردبعنوان: ) ورقة علمية

 (.2007 ـ والجغرافيا التابع ألكاديمية العلوم الصينية ) ابريل  لعلوم البيئة

 ( , المؤتمر العلمي تطبيق تقنيات تقييم األراضي الحديثة في شمال شرق ليبيابعنوان: ) ورقة علمية

 (.2004يلد )السنوي للتربة بجامعة كرانف

 درجة مالئمة األراضي إلنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام نظم لتقييم  نموذجبعنوان: ) ورقة علمية

 (.2003( المؤتمر العلمي السنوي للتربة بجامعة كرانفيلد )المعلومات الجغرافية
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 املعرفة التقنية باحلاسوب 

 معرفة نظرية وعملية ممتازة بالربامج اآلتية :

 Arc GIS, ( Arc GIS  , ArcEidtor, Arc Info   and Spatial Analyst)   

 Microsoft  Word Office  

 Remote sensing software (ERDAS) 

 UNFCCC Software 

 PRAISE UNCCD 
 

 

 اللغات 

  ممتاز( اللغة االنجليزية( 
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  مبتدئاللغة االسبانية ) مستوى 

 

Referees 

          
 UNITED NATIONS  

Convention to Combat Desertification             
UNCCD Secretariat     
P.O. Box 260129 
D-53153 Bonn, Germany  

        Tel: +49-228 / 815-2800 

         Fax: +49-228 / 815-2898/99   

         Email: secretariat (at) unccd.int   
 

 عزالدين الطيب ارحومةاالستاد الدكتور  
قسم الرتبة واملياه -عةكلية الزرا  

طرابلسجامعة   

 ص. ب 13538

++ 218 370165291  نقال :  

 
Azzeddin47@gmail.com      الربيد االلكرتونى  

    
 

 تالدكتور  ستيفن هال
 املركز الوطنى لعلوم الرتبة

بدفورد -جامعة كرانفيلد  

اململكة املتحدة   

MK45 4DT 
 

 هاتف  3255 86 1525 44 ++

 فاكس  3253 86 1525 44 ++  
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