
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               الحخاري أبػ القاسع  الحد. جسيمة دمحم ص
 جة األكاديسية:  أستاذ مداعججر ال

 99993494144429 ىاتف السكتب:
  99993492299230الياتف الذخري: 

  jabulgasem@zu.edu.ly  
 jazawiall2013@gmail.com       

 خرية ذالبيانات ال
 الجشدية: ليبية  
  جة مع ولج وبشت.الحالة االجتساعية: متدو 

 .سشػات التجريذ: عذخون عامًا 

 التخرز 
  :التاريخالتخرز الخئيدي. 
   :الحزارة اإلسالميةو التاريخ التخرز الجقيق. 

 الذيادات العمسية
 9999إفخيقيا في العرػر الػسصي اإلسالميةفي تاريخ غخب  الجكتػرة-م" . 
 9443ذفي التاريخ والحزارة اإلسالمية في األنجل الساجدتيخ-م 
 9441وإسالمي.عميا: تاريخ حجيث الجراسات الدبمػم  -م 
 9440عام. تاريخليدانذ آداب وتخبية: تخرز -م 
 9992- نجميدية والحداب لمبالغيغ مغ شيادة تجريذ المغة اإلManchester College. 

 
 الخبخات األكاديسية والتجرج الػضيفي

 :م9999-9994   
  في كمية التخبية، جامعة الداوية.قار عزػ ىيئة تجريذ 
  .مجرب في مخكد التعميع اإللكتخوني ، بجامعة الداوية 
 متعاون( مجيخ مكتب الجػدة في جامعة الجفارة(. 
 األكاديسية الميبية لمجراسات العميا، شخابمذفي  متعاون  عزػ ىيئة تجريذ. 

                          جامعة الداوية 
                                                                                                                                                                     كميتي اآلداب والتخبية 

                       قدع التاريخ                                                                       
 

 سيرة ذاتية مختصرة 

 ا

mailto:jabulgasem@zu.edu.ly
mailto:jazawiall2013@gmail.com


2 
 

 
 
 
 
 
 

 ليبيا(-ا )الخسذلمجراسات العمي السخقبجامعة  اكاديسيةفي  متعاون  عزػ ىيئة تجريذ. 
 م: 9993-9992
  عزػ ىيئة تجريذ في كمية اآلداب جامعة الداوية 
  في كمية األداب.وتقييع الجػدة ضسان  ومكتبمجيخ و 
  عزػ مكتب التػثيق والسعمػمات في جامعة الداوية.  و 
 م:9990-9991
  الجػدة وتتقييع األداء في كمية اآلداب، جامعة الداوية.ضسان مجيخ مكتب 
  التاريخمحاضخ في الجراسات العميا، بقدع. 
  قدع التاريخ بجامعة الجفارة )متعاون(.رئيذ 

 م:9999-9992
 ب بجامعة الداوية.داآلعزػ ىيئة تجريذ بكمية ا 
  شخابمذ. مع الجامعة السفتػحةمتعاون ، 

 م9999-9999
 ،لجراسة المغة اإلنجميدية والجكتػراه في السسمكة البخيصانية.  مشحة دراسة 

 م:9443-9999
 قدع التاريخ . جامعة الداوية.دابكمية اآل مداعج محاضخ قار في ، 

 م:9440-9442
  .مجرس في معيج السعمسات 
   .شالبة في الجراسات العميا في جامعة الداوية 

 تقييع اإلنتاج العمسي 
 مقجم مغ ياسسيشة اليادي حدغ الجخبي ، عزػ ىيئة  ،لجرجة محاضخ مغ مداعج محاضخ، بحث لمتخقية

 تجريذ بكمية التخبية اللداوية.
  عزػ ىيئة مقجم مغ نادية سالع العيادي شفذة،  ،لجرجة محاضخ، مغ مداعج محاضخبحث لمتخقية

 تجريذ بكمية التخبية اللداوية.
  اليادي السقصػف، رئيذ مقجم مغ اليادي الذتيػي ، لجرجة محاضخ مغ مداعج محاضخ، بحث لمتخقية

 قدع التاريخ بكمية التخبية بالداوية.
 عمى بحػث شمبة الميدانذ  األشخاف
  مغ مذاريع التخخج لصالب قدع التاريخ األداب.عمى عجد كبيخ األشخاف 
  كمية التخبيةب قدع التاريخ شالب التخبية العسميعجد كبيخ مغ األشخاف عمى. 

 التي نطستيا ورش العسل
  م9994-99-9حػل متصمبات وخصػات اإلعساد البخامجي ورشة عسل: 

 جف بيا: عسجاء الكميات ومشدقي الجػدة بػحجات ضسان الجػدة بكميات، جامعة الجفارة.لسدتيا
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  م:السدتيجف بيا، العسجاء 9994-99-29ورشة عسل حػل متصمبات وخصػات اإلعتساد السؤسدي
 بجامعة الجفارة.وأعزاء ىيئة التجريذ ومجاراء السكاتب األدارية 

 عسجاء الكميات  :السدتيجف بيا م:9994-99-92 ورشة عسل حػل مفاهيع ومرصمحات الجػدة
 ات الجػدة بجسيع كميات جامعة الجفارة.وحج عزاء ىيئة التجريذ ومشدقيوأ

 :92 تشطت ورشة عسل عغ اإلجخاءات التشفيحية لرياغة الخؤية والخسالة واألىجاف لمبخنامج التعميسي-
 م: السدتيجف بيا روساء األقدام في البخامج العمسية. 99-9994

 أعزاء ىيئة التجريذ السدتيجف بيا: م: 9994-99-29 ورشة عسل حػل تػصيف السقخر الجراسي
  بعجد مغ كميات جامعة الجفارة.

 السؤلفات 
 األبحاث العمسية السشذػرة

 

  "بحث نذخ في مجمة الذييج، العجد الخابع "السخأة والجياد في ليبيا خالل الحخب الميبية االيصالية ،
  . ليبيا-، شخابمذالسخصػشات الميبي، يرجرىا مخكد البحػث و 9999عذخ والخامذ عذخ، 

 " في تصػر مجن الداحل  وأثخىاالتجارة بيغ البحخ األبيس الستػسط والدػدان الغخبي عبخ الرحخاء
، بحث قجم في مؤتسخ مذخوع مارس األول، عقج في جامعة اكديتخ، بخيصانيا، في يػليػ "الميبي

 م، ونذخ عمى مػقع السذخوع في جامعة اكديتخ بالمغة اإلنجميدية 9993
 "  التعميع اإلسالمي في الدػدان الغخبي"، بحث قجم لسؤتسخ الفكخ اإلسالمي، الحي عقج في جامعة

 م. بالمغة اإلنجميدية.9999سبتسبخ  92-91مغ مااليا، ماليديا في الفتخة 
 "  مبادئ الشطام السالي واالجتساعية والدياسي في خالفة عسخ بغ الخصاب "، بحث قجم لمسؤتسخ

الجولي الثاني، الحي نطسو قدع التاريخ والحزارة اإلسالمية، كمية دار العمػم القاىخة في الفتخة مغ 
 ؤتسخ. ، ونذخ في كتاب الس9992فبخايخ -92-93

   بختػكػالت جمػس الدمصان العثساني عمى العخش"، بحث قجم إلى السؤتسخ العمسي الجولي الخامذ"
حػل العخب والتخك، نطسو قدع التاريخ والحزارة، كمية اآلداب، جامعة الدػيذ، والحي عقج في 

 ، مشذػر في كتاب السؤتسخ. 9992مارس  92-99الفتخة مغ 
   التحػل الجيسقخاشي في الفزاء ألسغاربي بيغ الػاقع والصسػح ليبيا نسػذجًا"، بحث قجم لمسؤتسخ"

ابخيل -92-99التاسع والثالثػن لسشتجى الفكخ السعاصخ، الحي عقج في تػنذ في الفتخة مغ 
 ، ونطستو مؤسدة التسيسي لمبحث العمسي في تػنذ، مشذػر في مجمة السؤتسخ.  9992

  الة االنتقالية، بحث قجم لسؤتسخ القزاء العدكخي والعجالة االنتقالية، عقج في سبتسبخ آليات العج
 ليبيا، ونذخ في مجمة الجير الميبي.  -، بشغازي 9999

   دور مؤسدات السجتسع السجني في مكافحة الفداد"، بحث قجم لػرشة العسل التي عقجتيا ىيئة"
 ليبيا.  -م، شخابمذ9992ػ ماي 9مكافحة الفداد في البخلسان الميبي، في 

   مداىسة األنجلدييغ في الحزارة اإلندانية"، بحث قجم لمسؤتسخ الجولي الدادس )دور العمساء"
السدمسيغ في خجمة الحزارة اإلندانية(، والحي نطستو كمية اآلداب بجامعة اإلسساعيمية، في مرخ، 
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مارس  2-2اإلسساعيمية، في الفتخة بالتعاون مع كمية التخبية، ببابل في العخاق، عقج في جامعة 
 م.نذخ في مجمج ضخع خاص بالسؤتسخ.9990

 م("، بحث نذخ في مجمة 99-4/ ىـ2-2خالل الفتخة مغ القخن ) "التأريخ والسؤرخػن في األنجلذ
 ليبيا، العجد الدابع عذخ، الجدء الثاني.  –كمية اآلداب، جامعة الداوية 

  م(" بحث نذخ في مجمة بيت 221-923/299-49الػالة )"تشطيع األنجلذ في فتخة الفتح وعيج
 م.9992الثقافة، الداوية ليبيا، 

  الجػدة ومداراتيا وضسانيا في ضل كػرونا"، عخض قجم في السؤتسخ الثالث لمجسعية الميبية لمجػدة"
عبخ م 9999يػليػ  99-94والتسيد في التعميع بالتعاون مع جامعة سبيا، عقج في يػمي 

Metting Zoom 
 جاىدة لمشذخ الكتب ال

 .الػزارة والػزراء في األنجلذ 
 Songhay Empireبالمغة اإلنجميدية ، 

 بحػث جاىدة لمشذخ 
 "  والخقيق في ثقافةالخق والعبػدية دراسة مقارنة بيغ مفيػم الخقيق في مجتسع غخب إفخيقيا 

 .السذخق اإلسالمي". بالمغة اإلنجميدية"
  إفخيقيا". بالمغة اإلنجميدية"البشاء االجتساعي في غخب 
 "  .الحج وأثخه في التغيخ االجتساعي في مجتسعات الدػدان الغخبي"، بالمغة اإلنجميدية 
 "."أثخ الفتح اإلسالمي لألنجلذ عمى السجتسع والسخأة 

 السؤتسخات
  م. 9999سبتسبخ  92-91مؤتسخ الفكخ اإلسالمي، جامعة مااليا، ماليديا في الفتخة مغ 
  92الجولي الثاني، لقدع التاريخ والحزارة اإلسالمية، كمية دار العمػم القاىخة في الفتخة مغ السؤتسخ-

 م9992فبخايخ -93
  م، 9992ابخيل -92-99السؤتسخ التاسع والثالثػن لسشتجى الفكخ السعاصخ، تػنذ في الفتخة مغ

 مؤسدة التسيسي. 
 ليبيا،  -كخي والعجالة االنتقالية، بشغازي آليات العجالة االنتقالية، بحث قجم لسؤتسخ القزاء العد

 م.9999سبتسبخ 
  السؤتسخ الجولي الدادس )دور العمساء السدمسيغ في خجمة الحزارة اإلندانية(، كمية اآلداب بجامعة

 م.9990اإلسساعيمية، مارس 
  94يػمي السؤتسخ الثالث لمجػدة الحي نطستو الجسعية الميبية لمجػدة بالتعاون مع جامعة سبيا-

 .Metting Zoomم، عبخ 9999يػليػ  /99
  التي شاركت فييا  ورش العسل

  ليبيا -م، شخابمذ9992مايػ  9"مكافحة الفداد"، نطسيا البخلسان الميبي، في. 
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 " ىيئة أبحاث العمػم التصبيقية ونطستيا ، لكتخوني"اليات اإلنتقال مغ التعميع التقميجي إلى التعميع اإل
/ اغدصذ/ 99في يػم األربعاء، الجسعية الميبية لمجػدة والتسيد في التعميع والتكشػلػجيا و 

 .Metting Zoomعبخ  سبيام، 9999
 ىيئة أبحاث العمػم لميبية بيغ الستصمبات والتحجيات واآلمال"، نطستيا ا السحكسة "السجالت العمسية

عبخ  م،9/99/9999يػم الخسيذ التصبيقية والتكشػلػجيا بالتعاون مع جامعة سبيا 
Metting Zoom . 

 السفاهيع وأليات التشفيح"، نطستيا الجسعية الميبية لمجػدة والتسيد -"دليل بشاء وتفعيل التعميع اإللكتخوني
 . Metting Zoomم، عبخ 9999اكتػبخ  99في التعميع يػم 

  يػم  "أدوات إدارة السعخفة العخبية: الفيخس العخبي السػحج أنسػذجًا"، تشطسي مكتبة السمظ عبج العديد
 .Online Webinarعبخ م، 9999اكتػبخ  92

 العزػية
  م.  9443عزػ الجسعية التاريخية الميبية، مشح عام 
  م.9994عزػ مذخوع مارس لمثقافات ولمحزارات الستعجدة، جامعة اكديتخ، بخيصانيا 
  م.9999عزػ مؤسدة التسيسي لمبحث العمسي، تػنذ مشح عام 
  م.9999عزػ السشتجى االجتساعي العالسي لحقػق اإلندان مشح عام 
  م9992عزػ مؤسذ لمسؤسدة الميبية لحقػق اإلندان، وعزػ مجمذ أدارتيا مشح عام. 
 ة الفداد، مشح عام عزػ مؤسذ وعزػ مجمذ اإلدارة في اتحاد ليبيا لسشطسات الذفافية ومكافح

 .م9992
  م9990عزػ اتحاد السؤرخيغ العخب في القاىخة، مشح عام. 

 الجورات التجريبية 

  بخامج الجػدة واليات االعتساد السؤسدي والبخامجي.دورات في ست 
 في التخصيط االستخاتيجي.  تانور د 
 في مػقع الجامعة مغ دورتان في التػثيق والسعمػمات بجامعة الداوية كأد. 
 .دورة القيادي الشاجح، مكتب األمع الستحجة في ليبيا 
 عزاء ىيئة التجريذ. أ رفع كفاءةفي  ثالث دورات 
 عبخ  دورتان في اليات التعميع اإللكتخونيgoogle meet. 
 .دورة مجرب في التعميع اإللكتخوني 
 المغات 
  العخبية 
 اإلنجميدية 

 السيارات
  الحاسػبأستخجام . 
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  التعميع اإللكتخوني. تقشيات 
 .جسيع وسائل األترال والتػاصل 

 السشح الجراسة
 9441 -9443.م، مشحة لجراسة الساجدتيخ، وزارة التخبية والتعميع، ليبيا 
 9999-9999.م، مشحة لجراسة المغة اإلنجميدية والجكتػراه، جامعة الداوية ليبيا 
  .مشحة لجراسة التخجسة جامعة اكديتخ البخيصانية 

 
 
 
  

 

 
 

      


