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 : المؤھالت العلمیة •
-Aix( ، فرنسامرسیلیا -جامعة إكس - السامي)و واإلسالميالتاریخ الحدیث (العالم العربي  دكتوراه في 2012 -

Marseille Université, Mondes Arabe, Musulman, Sémitique.(  :عنوان األطروحةLa classe 
marchande dans l'Iyālat ottoman de Tarābulus al-gharb (Libye) sous les Qaramānlis 

1711-1835   
 Diplôme d'Etudes Approfondies( العالم االفریقي والعربي والتركي - دبلوم الدراسات المعمقة 2003 -

- Monde Africain, Arabe, Turc( مرسیلیا  -إكس بروفانس  ، جامعةI )Université de Provence 
Aix-Marseille I(.عنوان البحث:  ، فرنساCommerçants de Tarabulus al-Garb au 18è siècle et 

du début du 19è siècle. 
خل إلى تاریخ عنوان الرسالة: مد جامعة طرابلس، لیبیا. -التربیةماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة  1997 -

 .1835-1711االقتصادي، دراسة في أسباب عجز المنطقة عن تكوین طبقة تجاریة طرابلس االجتماعي و
 جامعة طرابلس، لیبیا. -عبة التاریخ الحدیث)، كلیة التربیة لدراسات العلیا (شدبلوم ا 1993 -
 لیسانس تاریخ، قسم التاریخ، كلیة العلوم االنسانیة، جامعة ناصر، طرابلس، لیبیا. 1991 -
 بكالوریا (شعبة اآلداب)، المعھد الثانوي بقرطاج، تونس. 1987 -
 سة التونسیة بطرابلس)، طرابلس، لیبیا. نھاء المرحلة االبتدائیة (المدرشھادة إ 1980 -

 
 

 :التجربة المھنیة •
 جامعة طرابلس. -محاضر بقسم التاریخ، كلیة اآلداب     ـــ2001 -
 جامعة طرابلس. -اآلداب التربیة/  معیدة بقسم التاریخ، كلیة   1997 -1993 -
  جامعة طرابلس. - تاریخ، كلیة اآلدابمساعد محاضر بقسم ال 2001 -1997 -
-  

 التي قمت بتدریسھا: المقررات •
 )2و 1( أساسیات البحث التاریخي -تاریخ لیبیا المعاصر   -تاریخ لیبیا الحدیث  - تاریخ المغرب العربي الحدیث

 -تاریخ العالقات العربیة األوروبیة الحدیثة –تاریخ أوروبا الحدیث  -اللغة االنجلیزیة مصطلحات تاریخیة  في  -
(لألقسام تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة   -تاریخ الدولة العثمانیة -مخطوطاتئق ووثا -الحیاة الثقافیة في لیبیا

 شراف على مشاریع تخرج.اإل -غیر المتخصصة)
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 :مهام اضافیة •
 ).    -2018جامعة طرابلس ( -كلیة اآلداب  -منسقة لمشاریع التخرج بقسم التاریخ  -
لمشروع األبحاث الشابة في العلوم االنسانیة واالجتماعیة أداة للتنمیة في لیبیا الذي یشرف  عضو اللجنة العلمیة -

 ).2021-2019علیھ معھد البحوث المغاربیة المعاصرة. تونس (
 ).2016 -2014جامعة طرابلس  ( -كلیة اآلداب  -مشرفة الموسم الثقافي بقسم التاریخ -
 ).2015 -2013جامعة طرابلس ( -كلیة اآلداب -خ منسقة الدراسة واالمتحانات بقسم التاری -
 ).2015 - 2013جامعة طرابلس ( -كلیة اآلداب   -عضو اللجنة العلمیة بقسم التاریخ  -

 
 الدراسات المنجزة: •

مدخل إلى تاریخ طرابلس االجتماعي واالقتصادي، دراسة في مؤسسات المدینة التجاریة وفي خلفیة تجارھا  -
 .1998اللیبیین للدراسات التاریخیة، ، مركز جھاد 1711-1835

"الكتابة التاریخیة في لیبیا من خالل نموذجین من القرن التاسع عشر: حسن الفقیھ حسن وأحمد النائب  -
م، حیاتھ و آثاره  1918-1848ھـ/  1336-1264المؤرخ أحمد النائب األنصاري األنصاري"، في: 

 . 2008للدراسات التاریخیة، ، تحریر عمار جحیدر، مركز جھاد اللیبیین وعصره
، 30، العدد مجلة كلیة اآلدابفي:  "،1833 -1723"التجار األوروبیون ونشاطھم في أیالة طرابلس الغرب  -

2017. 
(تحت  .م): التجار التونسیون أنموذجا"1835 -1711طرابلس الغرب (م مدینة"الجالیات التجاریة في  -

 النشر)
- « Ḥasan Al-Faqih Ḥasan : parcours et réseaux sociaux d’un négociant et notable de Tripoli au 

19è siècle ».(تحت النشر)   

"؛ "مسألة إلحاق/التحاق برقة 1830: "حول انشاء المجلس الصحي بطرابلس في سنة أعمال تحت اإلنجاز -

 بطرابلس".

 :المشاِركة فیھا والمؤتمرات الندوات •
األنصاري في الذكرى المئویة لصدور كتابھ، طرابلس، مركز جھاد اللیبیین ندوة حول المؤرخ أحمد النائب  -

 .3/11/1999-1للدراسات التاریخیة، 
ندوة علمیة لمعھد البحوث المغاربیة المعاصرة حول لیبیا ضمن مشروع األبحاث الشابة في العلوم االنسانیة  -

 .2021و یولی 2واالجتماعیة أداة للتنمیة في لیبیا، عقدت في تونس یوم 
 06، قسم التاریخ، جامعة بنغازي، من لیبیا في التاریخ (االنتماء والوحدة الوطنیة) الثاني التاریخي المؤتمر الدولي -

  .2021دیسمبر  08إلى 
 

- Tripoli port de mer, port de désert, 25-26/11/2011, Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, France ; (La classe marchande de Tripoli et ses réseaux commerciaux à la 
fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. 

- The Future of Social Science Research in Libya (30 September – 3 October 2013), 
Tripoli – Libya. 

- Séminaire de l’IRMC sur la Libye contemporaine dans le cadre du projet FSPI « la 
jeune recherche en sciences humaines et sociale : un outil de développement au 
service de la Libye », Tunis le 30 juin 2021. 

 

 دورات تدریبیة •
 

نسا ، فر Iمرسیلیا  -بروفانس إكس  جامعة ،2004ینایر  6-5، استخدام االنترنتاالعالمیة ومبادئ  -
)Université de Provence Aix-Marseille I( 

، فرنسا  Iمرسیلیا  -بروفانس إكس  جامعة ،2004ینایر  20-19مناصات البحث للعلوم االجتماعیة واالنسانیة  -
)Université de Provence Aix-Marseille I( 



 ,Word, PowerPoint, Excelمھارات استخدام الحاسوب والتعامل من خالل برامج المایكروسوفت ( -
Access (15-16  مرسیلیا  -بروفانس إكس  جامعة ،2004مارسI ) فرنسا ،Université de Provence 

Aix-Marseille I( 
،  Iمرسیلیا  -بروفانس إكس  ، جامعةTraining Course scientific English ( ،2008االنجلیزیة العلمیة ( -

 )Université de Provence Aix-Marseille Iفرنسا (
إلى  07/12/2020 من  ،جامعة طرابلس ،وث واالستشارات والتدریب، مركز البحداریةكتابة اإلمھارات ال -

10/12/2020 
 23/12/2021-21-19، جامعة طرابلس ،العرض الفعال، مركز البحوث واالستشارات والتدریب -

 
 المكتسبة اللغات •

 
 Diplômeدبلوم معمق في اللغة الفرنسیة (حاصلة على  ومحادثة) قراءة، كتابة: تمكن إلى حد جیدلفرنسیة (ا -

Approfondie de Langue Française من جامعة بول فالیري، مونبولییھ (III )Université Paul 
Valéry, Montpellier III ،2002 .) فرنسا 

 (قراءة). االنجلیزیة -
 االیطالیة (معرفة قرائیة). -

 


