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 Roles   المهام         
 

 :يشغله حالياً من وظائف أكاديمية، إدارية، بحثية داخل نطاق الجامعة ما
 

 هيأة تدريس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية عضو. 
 منسق الجودة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية. 

 
 :أهم اإلنجازات التي قام بها خالل مهامِه السابقة أو الحالية داخل نطاق الجامعة

 

  3991 – 3991عضو لجنة الدراسة واالمتحانات بكلية التربية قسم الجغرافيا 

 1003 -3999ق الدراسة واالمتحانات بكلية اآلداب بقسم الجغرافيا   منس. 

  1009منسق طلبة االنتساب بكلية اآلداب. 

 1030بجامعة طرابلس عن بعد  رئيس لجنة الدراسة واالمتحانات للتعليم. 
 
 

 
 Career Overviewنبذة عن المسار األكاديمي     

 

 8811 :للجامعة امنضماال تاريخ
 :بالتدريس سابقاً في جامعات أو مؤسسات أكاديمية أخرىإذا قام 
  3991- 3991كلية اآلداب جامعة الزاوية. 

  3991- 3991( يفرن)كلية التربية جامعة الجبل الغربي. 

  3991المعهد العالي ألعداد المعلمين طرابلس . 

 
 التي حققها ( من غير البحوث)أهم اإلنجازات األكاديمية 

 بكلية اآلداب جامعة طرابلس مؤسس قسم الجغرافيا. 
 عضو مؤسس لبرنامج التعليم عن بعد بجامعة طرابلس.    

 

 صورة

 شخصية



  1 نموذج رقم
 

        
 Research Areasالمجاالت البحثية   

 
 

 التخصصات أو المجاالت البحثية التي يعمل بها أو في إطار اهتماماته البحثية
 

  بالتنمية والتخطيط في المجتمعات العربية التركيز على كل ما له عالقة بالظاهرة السكانية وعالقتها
 .واألجنبية

  سواء داخل نطاق المدينة الواحدة أو ( أفضليات اإلقامة المستقبلية)االهتمام الخاص بالهجرة المستقبلية
 .بين المراكز العمرانية، أو الهجرة الدولية وذلك بإتباع المنهج السلوكي

 ت المجتمع المختلفةالتركيز على عملية اإلدراك البيئي لدي فئا. 
 االهتمام بموضوع الخرائط الذهنية لفهم التصورات الذهنية لدى السكان   . 

 
 أهم المجالت العلمية التي قام بنشر بحوث بها

 جامعة طرابلس مجلة كلية التربية      
 جامعة طرابلس         مجلة كلية اآلداب 
 مجلة الجامعي            
 مجلة جامعة الزيتونة               
 مجلة البحوث األكاديمية           
 المجلة الليبية للدراسات     
 مجلة الجغرافي                             
 مجلة كلية اآلداب جامعة الزاوية        
 امعة بني وليدجكلية التربية  /مجلة المعرفة      
  جامعة المرقب /الخمس/ مجلة العلوم اإلنسانية كلية اآلداب 
 مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 
 أهم المؤتمرات التي شارك بها كباحث أو متحدث رئيسي

 كل مؤتمرات قسم الجغرافيا   
 في ليبيا أغلب المؤتمرات التي قامت بها الجمعية الجغرافية الليبية 
  جامعة بنغازي /كلية اآلداب/المؤتمر الجغرافي الثاني بقسم الجغرافيا 

 
 مجاالت أو تخصصات الرسائل العلمية التي أشرف عليها

 تخصص الجغرافية البشرية 
 

 External Activities  المهنية  /األنشطة العملية
 

 العضوية في الجمعيات العلمية واالجتماعية -    االستشارات الخارجية -     ألنشطة خارج نطاق الجامعةا -
 أو مشاريع بحثية خارج نطاق الجامعة التدريب -          التقييم لمؤتمرات أو مجالت علميةالتحكيم أو  -
 

  1030 عام النشاط االجتماعي باللجنة اإلدارية للجمعية الجغرافية الليبية منذ منسق  

 . وحتى اآلن
 مكلف  بالشئون العلمية والمؤتمرات بالجمعية الجغرافية الليبية. 
  تنظيم قسم الجغرافيا بكلية اآلداب 1013اللجنة العلمية بالمؤتمر الجغرافي الخامس عشر مقرر ،
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 .جامعة سرت بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الليبية
  تنظيم قسم الجغرافيا بكلية اآلداب 1011رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الجغرافي السادس عشر ،

 .افية الليبيةجامعة طبرق بالتعاون مع الجمعية الجغر
 بمجلة الجمعية الجغرافية الليبية عضو هيأة تحرير. 
 عضو اللجنة االستشارية بمجلة الجمعية الجغرافية الليبية فرع المنطقة الوسطى. 
 عضو بنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس. 
 عضو بالجمعية الجغرافية الليبية. 
 ميالدية 3219للشباب، شهر يوليو  عضو في اللجنة العلمية للندوة العلمية األولى. 

  لسنة ( 5)عضو بوفد ليبيا للتباحث مع وفد البرلمان االيطالي بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام رقم

 .ميالدية 3213

 م1001-3999أمانة مؤتمر الشعب العام مستشار بأمانة الشؤون االجتماعية ب. 

 1005بباريس،  –فرنسيةعضو مؤسس لجمعية الصداقة بين المرأة الليبية وال. 

  ،1000عضو مؤسس لجمعية متالزمي الداون. 

  1031عضو مؤسس للمجموعة الوطنية لألكاديميات، جامعة طرابلس . 

 المشاركة في وضع النظام األساسي لالتحاد العربي لنوادي العلوم للشباب  . 
 من قبل وزارة التعليم، إدارة  إعداد خرائط للمناهج الجغرافية لمرحلة التعليم األساسي، كلفت بها

 .1009المناهج، 
 

 Publications  المنشورات 
 

 إلخ... تصنف المنشورات وفقاً للنوع؛ مقاالت في مجالت علمية، تحرير كتب، فصول في كتب، تقارير 
  geieneeefeRطريقة موحدة مطلوبة على مستوى الكلية على األقل، إلثبات المنشورات 

 

  3999، (11)مشكلة التفرقة والتجزئة وقضية الوحدة العربية والواقع المعاش، مجلة كلية التربية، العدد. 

  مقدم بالندوة العالمية تحت شعار أوروبا من اجل حصول النساء على (بحث مشترك)وضع المرأة في ليبيا ،

 .بمدينة بروكسل ببلجيكا 10/1/1003حقوقهن األساسية المنعقدة بتاريخ 

  تحت شعار  11/2/1003إلى  13التصحر في إفريقيا، مقدم إلى مؤتمر المرأة األفريقية والمنعقد في الفترة من

 (.بحث غير منشور)معاً لتجسيد الواليات المتحدة األفريقية 

  1002، (1)مدينة الزاوية، األبعاد الديموغرافية والجغرافية والنظرة المستقبلية، مجلة كلية اآلداب، العدد. 

  1030، (31)، مجلة كلية اآلداب، العدد (قراءة وتحليل)التركيب النوعي في ليبيا . 

  ربيع (39)مؤشرات نظام جمع المعلومات السكانية في ليبيا ـ اإلشكاليات والتطوير، مجلة الجامعي، العدد ،

1030 . 

  1035ة الرابعة، ، السن(35)التركيب السكاني لدول المغرب العربي، مجلة جامعة الزيتونة، العدد. 

  مدى استفادة طلبة كلية اآلداب في جامعة طرابلس من مقرر جغرافية ليبيا وإمكانية تطويره، مجلة البحوث

 . 1031األكاديمية، العدد الخامس، يناير 

  م  دراسة مقارنة،1031ونتائج المسح الوطني للسكان  1001التركيب العمري في ليبيا من منظور تعداد 

 . 1031، السنة الخامسة، يونيو (30)المجلة الليبية للدراسات، العدد 
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  للسكان، مجلة الجغرافي،  1001 - 3912القوى العاملة ودورها في النشاط االقتصادي في ليبيا خالل الفترة

  .1031العدد السادس، سبتمبر

 لمؤتمر الجغرافي الثاني حول جغرافية واقع األبعاد الديموغرافية والتحديات المستقبلية، ا: السكان في ليبيا

 (.1031دار البيان للنشر والتوزيع، : بنغازي )ليبيا، قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة بنغازي، 

 طالبات كلية اآلدب : الطموحات المستقبلية للطالبة الجامعية ودور البيئة الجغرافية في صقلها وتحقيقها
مسالتة دراسة حالة، مجلة كلية اآلداب جامعة الزاوية ، العدد السادس جامعة طرابلس وكلية اآلداب والعلوم 

 .1031والعشرون ديسمبر 

  امعة بني ج، كلية التربية ، مجلة المعرفة(الماضي والحاضر والمستقبل)قراءة لألهرامات السكانية في ليبيا

 .1031وليد العدد العاشر، 

 مجلة العلوم اإلنسانية( 1001-3912)دادات السكانية للفترة التركيب التعليمي للسكان الليبيين من واقع التع ،

 .1039الخمس، جامعة المرقب، العدد التاسع عشر ، سبتمبر / كلية اآلداب 

  1010الجغرافيا مفهومها ومجاالتها، مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد التاسع، يونيو . 

 أقسام "افية، بحث غير منشور مقدم إلى ورشة العمل األولى حول دور الجغرافيين في تحديد الهوية الجغر
 "الجغرافيا في الجامعات الليبية المخرجات والمهارات المكتسبة وتحديات إعادة البناء االكاديمي

 .قسم الجغرافيا جامعة مصراتة ،11/1/1010

 


