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 7/0/7317:  تاريخ التعيين

 -: االختصاص ثانيا: 

 االختصاص العام : تارٌخ حدٌث  -1

 االختصاص الدقٌق : تارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصر  -7

 1672- 1671صل على شهادة البكالورٌوس فً التارٌخ للعام الجامعً اح -

 . من قسم التارٌخ جامعة البصرة 

حاصل على شهادة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر عن رسالته  -

( ، 1631 – 1612الموسومة )دور العرب فً تأسٌس حركة عدم االنحٌاز 

 . 1662بغداد سنة  من معهد التارٌخ العربً للدراسات العلٌا ،

حاصل على شهادة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر عن أطروحته  -

( من 1603 – 1627الموسومة )الصراع االمرٌكً السوفٌتً على مصر 

 .  1667معهد التارٌخ العربً للدراسات العلٌا ، بغداد سنة 

  -ثالثاً سنوات الخبرة :

لمدة احد عشر سنة دراسٌة جامعٌة عمل بالجامعات اللٌبٌة استاذ جامعٌاً  -

 . 01/7/7311ولغاٌة  0/0/7331اعتباراً من 

اشرف على طلبة الماجستٌر لدراسة التارٌخ الحدٌث بالجامعة االلكترو  -

 فرع بنغازي .  –طرابلس  –لشمال افرٌقٌا  –مفتوحة 

 



 -:الندوات والمؤتمرات العلمية خارج القطر  :رابعا

ورقة عمل بعنوان االفرٌقً وافاق المستقبل ( بتحاد شاركت بندوة ) اال -

 –كلٌة االداب والعلوم  17/1/7331)الجذور التارٌخٌة للعولمة( بتارٌخ 

 ا . ٌلٌب –جامعة ناصر االممٌة 

شاركت بالندوة الثقافٌة لمدٌنة امسالته )مسالتة منارة العلم وارض الجهاد(  -

فً ضوء العالقات  بورقة عمل بعنوان )اضواء على حركة الجهاد اللٌبً

 .  16/1/7331بتارٌخ الدولٌة السائدة( التً اقامتها كلٌة االداب والعلوم 

شاركت بالندوة الثقافٌة االولى بكلٌة االداب والعلوم بفرع مسالتة بورقة  -

عمل بعنوان )دور الجامعة فً معالجة الجوانب السلبٌة فً المجتمع( والتً 

 .  10/2/7331تة بتارٌخ اقامتها كلٌة االداب والعلوم مسال

شاركت بندوة )التراث الشعبً بمدٌنة مسالتة التً اقامتة كلٌة العلوم  -

 .  17/0/7337الشرعٌة بمسالتة بتارٌخ 

البٌئة بمسالتة( بورقة عمل  إلصحاحشاركت بمؤتمر )االسبوع االول  -

بعنوان )الحروب مصدر من مصادر التلوث(  التً اقامتها كلٌة االداب 

 بمسالتة والعلوم 

شاركت بالندوة الثقافٌة بمؤتمر )ترهونة تارٌخها الحدٌث والقدٌم منه من  -

 والتً اقامتها كلٌة االداب والعلوم ترهونة .  77/7/7337- 17

 شاركت بالمؤتمرات العلمٌة التً عقدتها الجمعٌة الجغرافٌة اللٌبٌة  -

  -خامساً: الندوات والمؤتمرات العلمية داخل القطر :

ً فعالٌات الندوة التخصصٌة عن )تمصٌر الحلة وتأسٌسها( التً شاركت ف -

 . 17/0/7311والتارٌخٌة بتارٌخ  اقامها مركز بابل للدراسات الحضارٌة

كلفت بالمشاركة  فً اعداد المفردات الخاصة بمحور التارٌخ الحدٌث ضمن  -

بتارٌخ  10767موسوعة الحلة الحضارٌة بموجب االمر الجامعً المرقم 

  الصادر من رئاسة جامعة بابل .  11/7/7317

شاركت فً الموسم الثقافً الخاص بمركز بابل للدراسات التارٌخٌة  -

والقٌت محاضرة بعنوان  7317 -7311والحضارٌة للعام الجامعً 

، دراسة تارٌخٌة مقارنة فً المصادر المعاصرة بمركز ( ة)االمارة المزٌدٌ

 .  12/2/7311بابل للدراسات التارٌخٌة بتارٌخ 

شاركت فً الموسم الثقافً الخاص بمركز بابل للدراسات التارٌخٌة  -

     والقٌت محاضرة بعنوان 7317 -7311والحضارٌة للعام الجامعً 



)سور الحلة( دراسة تارٌخٌة ونقدٌة فً كتب الرحالة العرب واالجانب ، 

 . مركز بابل للدراسات التارٌخٌة 

شاركت بالندوة التخصصٌة الثانٌة حول تارٌخ الحلة الحدٌث والمعاصر  -

ضمن موسوعة الحلة الحضارٌة والقٌت محاضرة بعنوان )الحلة خالل ثورة 

لٌة والتً اقامها مركز بابل للدراسات العشرٌن( دراسة تارٌخٌة تحلٌ

 .  12/0/7311التارٌخٌة بتارٌخ 

شاركت فً المؤتمر العلمً التخصصً االول للعلوم السٌاسٌة الذي اقامته  -

جامعة القادسٌة والقٌت بحث بعنوان )االحتالل االمرٌكً  –كلٌة القانون 

 االسباب والدوافع( دراسة تارٌخٌة  7330للعراق 

ؤتمر العلمً الدولً الخامس للكلٌة التربٌة االساسٌة بجامعة شاركت فً الم -

وتحت شعار )جودة  7317تشرٌن الثانً  11 – 10بابل  والمنعقد فً 

البحث العلمً اساس البناء التربوي السلٌم( ببحث بعنوان )الغزو االٌطالً 

 .  1611 – 1707بٌن التسوٌات الدولٌة واالستعداد العسكري  1611للٌبٌا 

كت فً المؤتمر العلمً الدولً االول لكلٌة االداب بجامعة الكوفة تحت شار -

مركز اشعاع فكري وانسانً فً خدمة المجتمع للمدة ما  )شعار كلٌة االداب

ببحث بعنوان )ابن خلدون رائد التفسٌر االجتماعً  1/7310/ 72- 71بٌن 

 للتارٌخ( 

 -:سادساً : الدورات التأهيلية 

 77/1/7317ات العلٌم( الثامنة والثالثون للفترة من شاركت فً دورة )تقنٌ -

 .  7/7/7317ولغاٌة 

شاركت فً دورة التأهٌل التربوي السابعة والثالثون الخاصة بأعضاء هٌأة  -

وأجتزتها  بنجاح وكان  77/1/7317بجامعة القادسٌة بتارٌخ  التدرٌس

فً  0000 – 1تسلسلً االول فً هذه الدورة بموجب االمر الجامعً 

17/0/7317  . 

شاركت فً ندوة المكتبة االفتراضٌة والتً اقامتها وزارة التعلٌم العالً  -

بموجب كتاب  71/11/7317والبحث العلمً  ٌوم االربعاء المصادف 

فً  10761رئاسة جامعة القادسٌة قسم البحث والتطوٌر ذي العدد 

11/11/7317  . 

ضمها مركز االرشاد والخدمات شاركت فً دورة االرشاد التربوي التً ن -

ولغاٌة  1/1/7310النفسٌة واالجتماعٌة بجامعة القادسٌة للفترة ما بٌن 

 0301وقد اجتزتها بنجاح بموجب االمر الجامعً ذي العدد  72/1/7310

 .  03/1/7310فً 



شاركت فً الدورة التدرٌبٌة فً المكتبة االفتراضٌة )الخامسة( للكلٌة التربٌة  -

سٌة التً نظمتها وحدة التعلٌم المستمر للمدة ما بٌن بجامعة القاد

وقد اجتزتها بموجب االمر االداري ذي  16/0/7310 – 10/0/7310

 .  11/2/7310بتارٌخ  0316العدد 

 -:سابعاً: االيفادات 

تم اٌفادي الى جامعة بابل للمشاركة فً الندوة التخصصٌة الثانٌة لتارٌخ  -

 .  12/0/7310الحضارٌة بتارٌخ  الحلة الحدٌث ضمن موسوعة الحلة

تم اٌفادي بحضور ندوة المكتبة االفتراضٌة التً اقامتها وزارة العلٌم العالً  -

فً  10761بموجب االمر االداري   71/11/7317والبحث العلمً بتارٌخ 

11/11/7317 . 

للمشاركة فً اعمال تم اٌفادي الى جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة  -

 . 11/11/7317 -10المؤتمر العلمً الخامس للفترة ما بٌن 

تم اٌفادي الى كلٌة االداب بجامعة الكوفة للمشاركة فً اعمال المؤتمر  -

بموجب االمر  72/1/7310-71العلمً االول المنعقد للفترة ما بٌن 

 .  12/1/7310فً  2007االداري ذي العدد 

 -:ثامناً : شهادات الشكر والتقدير 

تم منحً كتاب شكر وتقدٌر من قبل السٌد رئٌس جامعة بابل تثمٌناً للجهود  -

المبذولة فً انجاز مفردات محور التارٌخ الحدٌث ضمن موسوعة الحلة 

 .70/11/7311بتارٌخ  73171الحضارٌة بموجب الكتاب المرقم 

 . 7311س جامعة بابل فً تم منحً شهادة تقدٌرٌة من قبل السٌد رئٌ -

تم منحً شهادة تقدٌرٌة من قبل السٌد رئٌس جامعة بابل بتارٌخ  -

17/0/7331 . 

 تم منحً شهادة تقدٌرٌة من السٌد عمٌد كلٌة القانون جامعة القادسٌة  -

تم منحً شهادة تقدٌرٌة من قبل السٌد عمٌد كلٌة االداب جامعة الكوفة  -

 لمً االول .رئٌسة الجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الع

تم منحً شهادة تقدٌرٌة من قبل السٌد عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة بجامعة  -

 بابل رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الدولً الخامس . 

كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة بجامعة القادسٌة تم منحً  -

 . 12/1/7310فً  2333بموجب الكتاب المرقم 

 



ل العلمية )الماجستير( التي ناقشتها في مجال التاريخ تاسعاً : الرسائ

 الحديث )الجامعات الليبية(

قسم  1611 – 1702الفرنسٌة إبان العهد العثمانً الثانً  –العالقات اللٌبٌة  -

للعام الجامعً  ازلٌتن –والعلوم التارٌخ / الدراسات العلٌا / كلٌة االداب 

7332 -  7333. 

 1011الٌالة طرابلس الغرب اثناء العهد القرمانلً النشاط التجاري البحري  -

 .7333  - 7332للعام الجامعً  ازلٌتن –والعلوم كلٌة االداب  1722-

ممالك السودان االوسط وعالقته التجارٌة بوالٌة طرابلس الغرب وبرقة منذ  -

القرن التاسع عشر وحت مطلع القرن العشرٌن ، قسم التارٌخ كلٌة االداب 

 . 7333س جامعة المرقب والعلوم الخم

دراسة فً االوضاع  1611 – 1702مسالتة فً العهد العثمانً الثانً  -

السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ، قسم التارٌخ كلٌة االداب والعلوم ترهونة 

 .  7330 - 7333جامعة المرقب 

 عاشراً : البحوث المنشورة 

)عبد الناصر والحركة الوطنٌة المصرٌة ( ، العدد الثالث لمجلة كلٌة االداب  -

 .  7330والعلوم زلٌتن 

)اضواء على حركة الجهاد اللٌبً( ، العدد الخامس مجلة كلٌة االداب  -

 . 7330والعلوم زلٌتن 

)االحتالل االمرٌكً للعراق االسباب والدوافع ( العدد الخامس كلٌة االداب  -

 .  7330لٌتن والعلوم ز

الدبلوماسٌة اللٌبٌة فً القرن الثامن عشر ، العدد الحادي عشر كلٌة االداب  -

 .  7333والعلوم زلٌتن 

   . 7333ن بنغازي عبر التارٌخ ، العدد الثانً عشر كلٌة االداب والعلوم زلٌت -

 -الحدي عشر : الكتب المنشورة :

الحلة خالل ثورة العشرٌن ، دراسة تارٌخٌة وثائقٌة فً البعدٌن السٌاسً  -

والعسكري ، وزارة العلٌم العالً والبحث العلمً ،  مركز بابل للدراسات 

  7317اٌلول  التارٌخٌة  والحضارٌة 

  -الثاني عشر : البحوث المقبولة للنشر :

 االستعداد العسكري بٌن التسوٌات الدولٌة و 1611الغزو االٌطالً للٌبٌا  -


