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 م إلى الوقت الحالي2107صبراتة اعتبارا من عضو ھيئة تدريس كلية اآلداب الجميل جامعة  ➢

 م إلى الوقت الحالي.2020رئيس قسم اآلثار بكلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة منذ  ➢

 م.2020-2017وكيل الشؤون العلمية كلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة  ➢

 م.2018/2019كلف عميدا لكلية الصيدلة الجميل جامعة صبراتة  ➢

 م إلى الوقت الحالي.2017 منذ ةصبراتجامعة الجميل  ية اآلداببكلعضو ھيئة تدريس  ➢

 م.2017-2013جامعة الزاوية الزاوية  بكلية اآلدابعضو ھيئة تدريس  ➢

 م.2015 -2013الجميل ب القاعات الدراسية -كلية اآلداب صبراتةرئيس قسم الدراسة واالمتحانات ب ➢

 . 2006/2007رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب بزوارة  ➢

 م.2007-2001جامعة الزاوية زوارة  بكلية اآلدابعضو ھيئة تدريس  ➢

 .2001-1993معيد في كلية اآلداب بزوارة/ جامعة الزاوية للفترة من  ➢

 

 

 

 م2020-2019بجامعة صبراتة عضو لجنة شئون أعضاء ھيئة التدريس  ➢

  -م2020-2018عضو ھيئة تحرير مجلة جامعة صبراتة العلمية منذ أكتوبر   ➢

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة )الررر ى المعاصرررة لقضررايانا مررن  ➢

 م(.2019مارس   14-13منظور العلوم االجتماعية واإلنسانية  

 م 2014تدريس متعاون بالدراسات العليا بجامعة الزاوية منذ  عضو ھيئة ➢

 م 2014عضو ھيئة تدريس متعاون بالدراسات العليا باألكاديمية الليبية  ➢

 . م2011الرباط المغرب  –التاريخ اإلسالمي كلية اآلداب جامعة محمد الخامس دكتوراه   ➢

 .2001ليبيا.   -الزاوية كلية اآلداب. جامعة  التاريخ اإلسالميماجستير   ➢

 .1990ليبيا   -ليسانس آداب. قسم الدراسات التاريخية واألثرية . جامعة بنغازي  ➢
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 (Career oyerviewالمجاالت البحثية )

 

      

 تاريخ المغرب اإلسالمي ➢

 المجالت العلمية التي تم النشر فيها

 مجلة كلية اآلداب جامعة الزاوية.  ➢

 مجلة رواق الحكمة. جامعة الزاوية. ➢

 محلة العلوم الشاملة، المعهد العالي للعلوم والتقنية رقدالين. ➢

 مجلة منتدى العلوم. المنتدى الليبي للثقافة والحوار. ➢

 . دار الزاوية للكتاب.المجلة الليبية للدراسات ➢

 

 المؤتمرات العلمية

المؤتمر الثقافي العلمي األول لمكتبة الملك إدريس األول  بعنوان "التدوين السلبي للترراريخ الرروطني وأثررره علررى العقررل  ➢

 م. 2022مارس   12-11ليبيا  –الجمعي لألمة" درنة 

اعيررة المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة )الر ى المعاصرة لقضايانا من منظور العلرروم االجتم ➢

 م(.2019مارس   14-13واإلنسانية  

 م. 2014نوفمبر   25-24ولي العلمي الثاني. المجتمع العربي وقضايا التغيير. كلية اآلداب جامعة الفيوم دالمؤتمر ال ➢

 . 19/1/2007 -15سبها    -ملتقي أقسام كليات اآلداب بليبيا ➢

 .31/3/2006–28يبية. سرت المؤتمر التاريخي السنوي الثامن للجمعية التاريخية العربية الل ➢

 .9/10/2003-6المؤتمر التاريخي السنوي السادس للجمعية التاريخية العربية الليبية. غات  ➢

 مجاالت اإلشراف على رسائل الماجستير

 تاريخ المغرب اإلسالمي  ➢

 العضوية في الجمعيات والهيئات العلمية واألهلية

 والتراث المجتمعيرئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للفكر  ➢

 م.2019رئيس مجلس إدارة مشروع ذاكرة المدينة التابع للمجلس البلدي لبلدية الجميل منذ يناير  ➢

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل والمساهمة في المجتمع المدني

 .2018المجتمعية( طرابلس يونيو ورشة عمل )الحوار عبر الشراكة  ➢

 م2018ورشة عمل )تقنيات الحوار المجتمعي( طرابلس سبتمبر   ➢

 .2017ورشة عمل )تدريب الميسرين حول إدارة الحوار المجتمعي( تونس  ➢

 م2017ورشة عمل )تحليل وإدارة النزاع( تونس  ➢

ظمررات ومؤسسررات المجتمررع المرردني، ورشة عمل بعنرروان " الدسررتور بررين الواقررع وال موحررات " االتحرراد الرروطني لمن ➢

 .8/12/2012طرابلس 

 10/7/2012الجميل  –ملتقى مؤسسات المجتمع المدني غرب طرابلس ➢

ورشة إعداد مدربين ومراقبين للتوعية بمفهرروم االنتخابررات. االتحرراد الرروطني لمنظمررات ومؤسسررات المجتمررع المرردني.  ➢

 .22/4/2012-21طرابلس 

 م.ICDL 21/8/2009حاسوب شهادة الرخصة الدولية لقيادة ال ➢

 

 (External Activitiesاالنشطة العملية / المهنية )  

 



 ( Publicationsالمشورات ) 

 

 بحوث منشورة:
  ببالد المغرب األدنى من عصر الوالة وحتى انتقال الخالفة الفاطمية لمصر ومكانتهم  القتصادي ألهل الذمة  ا االجتماعي و  دورال •

 . 2022م. مجلة كلية اآلداب الزاوية، مارس  2021م( 909-715هـ/96-296)

 )م 919 715 / ه 296 96 بالمغرب الفاطمية قيام الدولة إلى الوالة عصر من األدنى المغرب ببالد المائية والموارد الزراعة •

 . 2022، مارس  19، ع 5مجلة العلوم الشاملة ، م 

-642هـ/365-22بالد المغرب األدنى من الفتح العربي وحتى انتقال الخالفة الفاطمية لمصر الطالئع والعيون والجواسيس في   •

 . 2021، ديسمبر  2، ع 5م، مجلة جامعة صبراتة العلمية، مج1269

المر  أهمية • في أ دور  األدنى    ة  المغرب  بالد  الوالة وحتىمجتمع  الخامس    من عصر  القرن  -715ه/ 442-96  للهجرةمنتصف 

 م 2021، ديسمبر  4، س 10الحكمة، ع مجلة رواق  م.1053

الرقيق وأهمية دورهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي في بالد المغرب األدنى من عصر الوالة حتى انتقال الخالفة الفاطمية   •

 2021، سبتمبر 17، ع5لمصر مجلة العلوم الشاملة ، مج

، مارس  5، ع2بسوسة أنموذجا، مجلة العلوم الشاملة، مج  التحصينات الدفاعية بافريقية في القرن الثالث الهجري: قصر الرباط •

2018 . 

 م 2019كتاب )تأليف بالمشاركة( الجميل ذاكرة مدينة ومسيرة رواد،   •

الجوائح "الكوارث الطبيعية" والمجاعات واألمراض واألوبئة في افريقية من عصر الوالة وحتى انتقال الخالفة الفاطمية إلى   •

 م 2017، العدد الرابع ديسمبر العلوممجلة منتدى هـ، 396-90مصر  

الثالث  " • القرن  نهاية  إلى  اإلسالمي  الفتح  من  )افريقية(  األدنى  المغرب  بالد  في  طرابلس  إلقليم  والثقافية  العلمية  اإلسهامات 

          م.2016، العدد األول يونيو مجلة منتدى العلوم " الهجري

ة أمراء األغالبة لها خالل القرن الثالث الهجري" المؤتمر الثاني لكلية اآلداب  "الغارات البحرية للبيزنطيين على أفريقية ومقاوم  •

 .  2014نوفمبر   25-24جامعة الفيوم، 

،  5"مكانة طرابلس السياسية واالقتصادية من بداية عصر الوالة إلى نهاية القرن الثالث الهجري" المجلة الليبية للدراسات، ع  •

2014 . 

 .   2013،  16مراء األغالبة بافريقية" مجلة كلية اآلداب. الزاوية ع مالمح من الحياة الخاصة لأل •

ع  • الزاوية  اآلداب.  كلية  مجلة   " الوسيط  العصر  والفكري خالل  واالجتماعي  االقتصادي  زويلة  مدينة  تاريخ  من  ،  3" مالمح 

 . 2006، 2س

  .2007، 3، س 5" مالمح من تاريخ غدامس خالل العصر الوسيط " مجلة كلية اآلداب. الزاوية ع •

 

 


