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 م.2015-2021جامعة صبراتة  ، الجميل اآلدابرئيس قسم الجغرافيا بكلية  ➢

 م2021، جامعة صبراتة  الجميل اآلدابرئيس قسم الجودة بكلية  ➢

 

 

 المؤهالت العلمية:

 م.2013، سجامعة عين شم اآلدابكلية  ، دكتوراه في الجغرافيا السياسية ➢

 م.2005جامعة الزاوية،  اآلدابماجستير في الجغرافيا كلية  ➢

 م.1998زوارة، جامعة الزاوية،  اآلدابيسانس في الجغرافيا كلية ل ➢

 

 ملية: عالخبرة ال

 م.2022عضو لجنة شؤون أعضاء ھيئة التدريس بجامعة صبراتة  ➢

 م2014الجميل جامعة صبراتة  اآلدابعضو ھيئة تدريس بقسم الجغرافيا كلية  ➢

 م. 2005-2013زوارة، جامعة الزاوية اآلدابعضو ھيئة تدريس بقسم الجغرافيا كلية  ➢

 م.2000-2004زوارة، جامعة الزاوية،  اآلدابمعيد بقسم الجغرافيا كلية  ➢

 

 

 الجغرافيا البشرية  –الجيوستراتيجيا  –المجاالت البحثية : الجغرافيا السياسية 

  أهم المجالت العلمية :

           المجلة العربية للعلوم االجتماعية ، القاھرة.                                                                     ➢

 والتربية جامعة عين شمس، القاھرةمجلة كلية البنات لآلداب والعلوم  ➢

 مجلة منتدى العلوم، المنتدى الليبي للثقافة والحوار، الجميل.  ➢

 صبراتة العلمية. مجلة جامعة ➢



 (External Activitiesاالنشطة العملية / المهنية )  

 

 ( Publicationsالمشورات ) 

مشااارك كباحاال بااالمؤتمر العلمااي االوا لكليااة اآلداب بالجمياال،صالرلى المعاصاارة لقضااايانا ماان من ااور العلااوم  ➢

 م.2019مارس  13-14االجتماعية واإلنسانية(، كلية االداب الجميل، جامعة صبراتة، 

 

 

 الجمعية الجغرافية الليبية.عضو  ➢

 المصرية. الجغرافيةعضو الجمعية  ➢

 عضو الجمعية الجغرافية العربية. ➢

 عضو ھيئة تحرير مجلة منتدى العلوم. ➢

 .عضو المنتدى الليبي للثقافة والحوار ➢

 عضو الجمعية الليبية للفكر والتراث المجتمعي. ➢

 عضو مشروع ذاكرة مدينة رقدالين صمشروع بحثي(. ➢
 

 

 بحوث منشورة:
 .2013الموارد المائية في إقليم الساحل الليبي ، المجلة العربية للعلوم االجتماعية ، القاھرة ، يوليو  ➢

موقع ليبيا الجغرافي والممارسات الجيوستراتيجية الكبرى حتى منتصف القرن العشرين ،مجلة منتدى العلااوم ، الجمياال  ➢

 .2016، العدد الثاني، 

 (GIS)تقييم كفاءة التوزيع المكاني  لشبكة ليبيانا للهاتف المحموا في بلدية الجميل باستخدام ن م المعلومات الجغرافيااة  ➢

،المؤتمر العلمي االوا لكلية اآلداب بالجميل،صالرلى المعاصرة لقضايانا ماان من ااور العلااوم االجتماعيااة واإلنسااانية(، 

 م .2019مارس  14-13الجميل ، جامعة صبراتة ، اآلدابكلية 

 


