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حمد عبدالجليل قـنيدي.أم : أشـرف ــساإل   

طرابلس - 19/12/1977تاريخ ومكان الميالد :   

 الجنسية : ليبي.

جتماعية : متزوجإلالحالة ا  

 

 
 

.ليبيا / طرابلس -عنوان السكن : شارع عمر المختار  

 رقم الهاتف :218927711604+

  a.gnidi@uot.edu.ly : البريد إلكتروني    

ashrafE.learning2020@gmail.com بريد إلكتروني : ال  

  جامعة طرابلسبمكان العمل : عضو هيئة تدريس 
 

 

 

 

: المتوسطالتعليم   

 المدرسة                                            تاريخ إنهاء الدراسة                                                  مالحظات
لقسم العلميا                                                                    1996        ثانوية طرابلس.                                                

 

: اليـــالعالتعليم   

 

 إسم الجامعة                                  تاريخ إنهاء الدراسة           المؤهل العلمي                        مالحظات
 

يم الداخليلتصما                         بكالوريوس                        2003            جامعة طرابلس.                                         

التصميم الداخلي        اسات التمهيديةدبلوم الدر                       4200            جامعة طرابلس.                                         

الهندسة المعمارية         ير(ماجست)اإلجازة العالية                      6200     .               إيطالياروما للدراسات )السابينزا(جامعة   

 

 

 
جامعة طرابلس. –رئيس شعبة التصميم الداخلي بكلية الفنون واإلعالم  – 2013  

جامعة طرابلس. -  رئيس قسم الفنون الجميلة والتطبيقية بكلية الفنون واإلعالم – 2016  

.عضو في المجلس العلمي بكلية الفنون واإلعالم – 2016  

جامعة طرابلس. –صميم الداخلي بكلية الفنون واإلعالم رئيس قسم الت – 2022  

.عضو في المجلس العلمي بكلية الفنون واإلعالم - 2022  

 

 

 

 العنــوان

األكاديمية الشهائد   

 الدرجات الوظيفية

 

 البيانات الشخصية

mailto:a.gnidi@uot.edu.ly
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مة واألعمال الهندسية:اوالت العاشركة مدرار للمق -1  
 الفترة                                                                                                  العمل

1120  -8200                                                                          مدير الشؤون اإلدارية  

إدارة المواقعمشرف                                                                            7200-  0820  

0720  -6200                                                                                        المهندس المحاسب  

 

جامعة طرابلس:كلية الفنون واإلعالم /  -2  
 الفترة                                                                                                  العمل

.ضو هيئة تدريس قــارع                                                                                    . حتى اآلن -7200  

 

: (قسم العمارة والتخطيط العمراني – )كلية الهندسة /الزاوية جامعة  -3  
 الفترة                                                                                                  العمل

1120 - 8200                                                                                عضو هيئة تدريس متعاون  
 

: لعمراني(والتخطيط ا الهندسة المعمارية)قسم  /الرفاق للعلوم اإلنسانية والتطبيقية جامعة  -4  
 الفترة                                                                                                  العمل

                                                                               حتى اآلن..  -2010   عضو هيئة تدريس متعاون

 

)قسم التصميم( -بزاوية الدهماني  للتقنيات المعهد العالي -5  

 

.)قسم التصميم( - المعهد العالي إلعداد المدربات -6  
 

 -) تصميم معماري :د من مواد التخصص للمقررات اآلتية يالعمل في مجال التدريس من خالل تدريس العد ●

أسس  –مواقع  تنسيق –إظهار معماري  –رسم معماري  –تصميم حدائق  - (4 – 3 – 2 – 1داخلي) تصميم 

.ا  عام خمسة عشر لمدةوغيرها تكنولوجبا مواد،  –كميات ومواصفات  –إدارة مشاريع    –رسم حر –التصميم   

 

 الهندسة المعماريةبكالوريوس  طالب على عدة مشاريع تخرج وبمواضيع مختلفة على  قمت باإلشرافكما  ●

.لعلياوطلبة دبلوم المعاهد ا بكالوريوس التصميم الداخلي وطالب  
 

 

 

   .مقارنةاسة في مدينة طرابلس(در بعنوان)التلوث البصري واثره على الميادين العامة منشور علمي بحث ●

 جهة النشر: جامعة طرابلس

2015تاريخ النشر :يونيو    

 ثره في تصميم الفضاءات الداخلية(أاإلدراك الحسي كأحد مهارات الثقافة البصرية و) بعنوانمنشور علمي بحث  ●

  بحث تحليل وصفي.

 جهة النشر: جامعة طرابلس.

2015تاريخ النشر :يونيو    

 

 

 

محاضرالدرجة العلمية :   

 

 الخبرات الوظيفية والتدريسية

العلمية المشاركات  

 الدرجة األكاديمية
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طرابلس. –نقابة المهن الهندسية  عضو في   ● 

 ● .الهيئة الليبية للعمارة في عضو

( NCIDQ ( عضو في الجمعية العالمية للتصميم الداخلي● 

.لتقييم اإلنتاج العلمي لعدد من بحوث الترقيةعضو لجنة تحكيم داخلي وخارجي  ●  

.شاركت في العديد من المناشط والمعارض في مجال العمارة والتصميم الداخلي داخل ليبيا ●   

 ●   م 2014 -شاركت في معرض ليبيا بيلد 

.2015مايو  4-3 –ليبيا  –في المؤتمر العلمي األول ) واقع العمارة والتصميم في ليبيا( جامعة طرابلس  شاركت ●  

جامعة طرابلس. –2015عضو اللجنة التحضيرية لليوم المعماري الليبي الثالث  ●  

لقسم الفنون   مهرجان كلية الفنون واإلعالم في اللجنة التحضيرية -شاركت في فعاليات أيام التصميم الداخلي   ●

.م2014 الجميلة والتطبيقية  

.م2017 –ني لكلية الفنون واإلعالم عضو اللجنة التحضيرية للمعرض السنوي الثا  ● 

جامعة الرفاق األهلية للعلوم  –عضو اللجنة التحضيرية للمعرض األول لقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني  ●

م.2018 -طرابلس  –التطبيقية   

DAAD ) 2019سبتمبر/ –تونس –منظمة التبادل الثقافي األلماني  ) معات االجشاركت في مؤتمر إعادة برمجة  ●  

شعبة التصميم الداخلي إلى قسم وترقية عضو اللجنة العلمية المكلفة بإعداد متطلبات البرنامج األكاديمي  لتطوير  ●

م.2021 -علمي متخصص    

م2021 – عضو اللجنة العلمية المكلفة بإعداد وصياغة مفردات المقررات الدراسية لقسم التصميم الداخلي   ● 

 
 

 

 

رابلس.جامعة ط –رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بمركز البحوث واإلستشارات والتدريب دورة تدريبية ل -1  

المركز الثقافي الليبي اإليطالي.بدورة تدريبية  -2  

(MS OFFICE )  مايكروسوفت  لبرنامج الحزمة المكتبية -عالمي طرابلس )اللغة اإلنجليزية مركز التدريب اإل -3

   أوفيس.

.(Auto CAD لبرنامج الرسم الهندسي ) إستخدام - 4 

 

 

 
 العربية : اللغة األم.

)Pre-Intermediate)   مستوىالاإلنجليزية : 

  اإليطالية : بشكل جيد.

 

 

 

 

.ةالمستداماإليكولوجي وبرامج التنمية التصميم   ● 

.العمارة التقليدية المحلية   ● 

 ● تنظيم المعارض المتخصصة في مجاالت الفنون والعمارة.

 الخبرات اإلضافية
 

 

 

 

 

 مهارات اللغة

 العضويات العلمية والنشاطات
 

 

 

 

 

 اإلهتمامات
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