
  1 نموذج رقم
 

 

 بموقع الجامعة محتوى صفحة عضو هيئة تدريس        
 

             Staff Profile Form No. 1  
 

 

 
 لمياء محمد سالم شرف الدين: رباعي االسم

 اآلداب: الكلية                                          أستاذ مساعد: الدرجة العلمية

 l.sharfedden@uot.edu.ly: الجامعةاإليميل على موقع 

  0916683840: الرسميرقم الهاتف 
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 Roles   المهام         
 

:يشغله حالياً من وظائف أكاديمية، إدارية، بحثية داخل نطاق الجامعة ما  
 

  منسق الجودة بالقسم                                  

  منسق طلبة االنتساب بالقسم                                 

 
 أهم اإلنجازات التي قام بها خالل مهامِه السابقة أو الحالية داخل نطاق الجامعة

 

 (7102-7102)  رئيس قسم التاريخ 

 (7102)  اآلدابعضو باللجنة الثقافية بكلية 

 (7102-7102 ) والمواد العامة بقسم التاريخ منسقة مادة الحضارة العربية اإلسالمية 

 (7102-7102عضو باللجنة العلمية بالقسم ) 

  ،)والترقية. وتقييم أعمال مقدمة للنشرتقييم رسائل ماجستير ومناقشتها، مناقشة خطط بحث )ماجستير 
 

 
نبذة عن المسار األكاديمي      Career Overview 

 

17/12/0222 :للجامعة امنضماال تاريخ  

 
:إذا قام بالتدريس سابقاً في جامعات أو مؤسسات أكاديمية أخرى  

 

......................................... 
 

 أهم اإلنجازات األكاديمية )من غير البحوث( التي حققها 
 

 (0222) في القرن الخامس لإلسالمبعض مالمح أزمة إفريقيّة االقتصادية كتاب بعنوان  نشر 

 ( 7177ترجمة كتاب عن اللغة الفرنسية بعنوان تجار وصيارفة في العصر الوسيط) 

ش صورة

 خصية
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المجاالت البحثية    Research Areas 

 
 

 التخصصات أو المجاالت البحثية التي يعمل بها أو في إطار اهتماماته البحثية
 

 التاريخ اإلسالمي
 الوسطىتاريخ أوروبا في العصور 

 التاريخ االجتماعي واالقتصادي

 
 أهم المجالت العلمية التي قام بنشر بحوث بها

 
للدراسات التاريخية، طرابلس/ مركز جهاد الليبيين  مجلة البحوث التاريخية  

  ، القاهرة(IFAO)مجلة حوليات إسالمية/ المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية
 مجلة كلية اآلداب / جامعة طرابلس

الخمس-مجلة العلوم اإلنسانية / كلية اآلداب المرقب  
 مجلة ليكسوس في التاريخ والعلوم اإلنسانية/ المملكة المغربية

           

 
.: ..................................إليهأعلى تصنيف للنشر العلمي وصل   

 
 أهم المؤتمرات التي شارك بها كباحث أو متحدث رئيسي

  ديسمبر  10-10رة التاريخي الثاني الذي عقده قسم التاريخ بجامعة بنغازي في الفتالمؤتمر الدولي

 ، تحت شعار " ليبيا في التاريخ )االنتماء والوحدة الوطنية(7170

  معهد البحوث المغاربية المعاصرة الندوة الدولية التي عقدهاIRMC  يوليو 02-07بتونس في الفترة

 ، تحت عنوان " ليبيا اليوم: المجتمع والسياسة والمجال" 7100

 تونس في الفترة  -الحمامات الندوة اإلقليمية التي عقدها مركز الدراسات المتوسطية والدولية بمدينة
 ، تحت عنوان " مشاركة المرأة في الحياة السياسية"7102أبريل  02-02

 ندوة حول مشاركة المرأة السياسية في ليبيا، نظم( ها المعهد الوطني الديمقراطيNDI)  في مدينة
 الرباط / المملكة المغربية 

  الفرنسي لآل العلمينظمها المعهد ندوة( ثار الشرقية بالقاهرةIFAO) 7110مايو  72-70، في الفترة ،
 تحت عنوان 

“Signes identitaires dans les cites du monde musulman: Textes, traditions, 
  et vestiges” 

 
 مجاالت أو تخصصات الرسائل العلمية التي أشرف عليها 

.......................................                 ......................................... 
 

المهنية  األنشطة العملية/   External Activities 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية واالجتماعية -    الخارجيةاالستشارات  -     ألنشطة خارج نطاق الجامعةا -
 أو مشاريع بحثية خارج نطاق الجامعة التدريب -          التحكيم أو التقييم لمؤتمرات أو مجالت علمية -

 المجالت العلمية المحكمة : مقييم للبحوث المقدمة للنشر 
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 طرابلس -مجلة كلية اآلداب -
 طرابلس -كلية اآلدابمجلة العلوم االجتماعية /  -
 مجلة كلية األداب/ جامعة بنغازي -
 مجلة جامعة بنغازي العلمية -
 / جامعة سرتمجلة أبحاث -
 مجلة الجامعي  -
 مجلة صدى المعرفة / جمعية جبل نفوسة للتنمية  -

 

  بشير د. المدرب، الجودة واالعتماد )البرنامج األكاديمي: المفاهيم وآاليات التطبيق(ورشة عمل
 .2222يناير 5مركز البحوث واإلستشارات والتدريب، جامعة طرابلس الزرزاح،

  ،دورة تدريبية في مهارات الكتابة اإلدارية، مركز البحوث واإلستشارات والتدريب، جامعة طرابلس
 .  2222ديسمبر  02-20في الفترة 

 2202-  ..... خبير متعاون بمركز المناهج التعليمية بوزارة التعليم 
  تونس في الفترة  -التدريبية التي أشرفت عليها اليونيسيف ومؤسسة تالة في مدينة الحماماتالدورة

، ضمن مشروع وضع سياسة وطنية لتدريب المعلمين ووضع استراتيجية  2200ابريل  02-05
لتشغيلهم وتعزيز عملية تدريب المعلمين في ليبيا: الورشة اآلولى " طرق التعليم الحديثة، التعليم 

 تكز على الطفل ودمج ذوي اإلحتياجات الخاصة".المر 
 2202-2202   )مترجم متعاون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي )قسم الفرنسي 
 دورة )التطوير الذاتي للمرأة( التي أشرف عليها مركز درجات للبحوث والدراسات والتدريب 

ليبيا، في الفترة  -نة طرابلسبمدي (Britsh Council)بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني 
  .2202يوليو  20-22

  مترجمة عن الفرنسية في ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي برعاية اليونيسيف ودار الفنون ووزارة
ليبيا، في  -الشؤون االجتماعية، تحت شعار "ليبيا بعيون أطفالها"، في دار الفنون بمدينة طرابلس

 .2202أغسطس  22-22الفترة 
 2202مايو  22-22السنوي األول للشباب الليبي تحت شعار "المستقبل لنا" في الفترة  الملتقى 

 ليبيا.  -في دار تليل في مدينة صبراتة
 ( االنجليزية العلميةTraining Course scientific English ، )2220بروفانس إكس  ، جامع- 

 ، فرنسا. Iمرسيليا 
 ( إتصاالت مهنّيةProfessional communication ،)22-22 2222مارس  0-2فبراير و ،

 فرنسا.، Iمرسيليا  -جامعة بروفانس إكس
 عضو في المنظمة الليبية للتصوير الفوتوغرافي / طرابلس 
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 Publications  المنشورات 
 

إلخ تصنف المنشورات وفقاً للنوع؛ مقاالت في مجالت علمية، تحرير كتب، فصول في كتب، تقارير ...  
  geieneeefeRطريقة موحدة مطلوبة على مستوى الكلية على األقل، إلثبات المنشورات 

 

 قتصادية في القرن الخامس لإلسالم، مركز جهاد الليبيين للدراسات بعض مالمح أزمة إفريقيّة اال

 .ص( 212، )0222ليبيا،  -التاريخية، طرابلس

 "الوسيط"، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد وراء الصحراء في العصر  تجارة طرابلس مع بالد ما

 .022 -020، صص 7، العدد 72، السنة 7110ليبيا، يوليو  -الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس

 « Riba et monnaie »  ربا ونقود(، مجلة حوليات إسالمية، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار(

 .)بمشاركة سيزار صقر( 021 -012، صص 22، العدد 7112الشرقية، القاهرة، 

 "قتصادي: أحكام البرزلي ومعيار جتماعي واالائع مصدر لدراسة تاريخ المغرب االفقه النوازل والوق

 22، صص 70، العدد 7102الونشريسي أنموذجا"، مجلة كلية اآلداب، جامعة طرابلس، ليبيا، يونيو 

- 02. 

 «La nomination des Cadis en Ifriqiyya hafside d’après al-Burzuli» مجلة كلية ،

 .01 -0، صص 72، العدد 7102اآلداب، جامعة طرابلس، ليبيا، ديسمبر 

 " ،عالقات أباضّيِ ورقلة التجارية مع شمال وجنوب الصحراء"، مجلة العلوم اإلنسانية ، كلية اآلداب

  .212 -221، صص 07، العدد 7100جامعة المرقب، الخمس، ليبيا، مارس  

 "م("، مجلة ليكسوس 022 -077هـ/ 72-0تّجار المكيّين في النشاط الزراعي في المدينة )مساهمة ال

 .72- 0، صص 2، العدد 7100في التاريخ والعلوم اإلنسانية، المملكة المغربية، يوليوز 

تجار وصيارفة في   "Marchands et banquiers du Moyen âge  :ترجمة كتاب من الفرنسية إلى العربية -
 .Jacques Le Goff ،2222العصر الوسيط، لجاك لوغوف 

 

 اللغات المكتسبة
 .)الفرنسية )قراءة، كتابة، محادثة 
 .)االنجليزية )قراءة 
 .)االيطالية )معرفة قرائية 

 
باإلضافة إلى نشاطي األكاديمي. أنا عضو في المنظمة الليبية للتصوير الفوتوغرافي. وقد شاركت في بعض 

 المعارض للصور الفوتوغرافية داخل ليبيا وخارجها.
  ليبيا، في الفترة  -معرض الصور الفوتوغرافية ضمن فعاليات مهرجان الخريف السياحي بمدينة هون

 . 2202أكتوبر  22-22
  معرض مصورات من وطني، نّظمه اتحاد المصورين العرب فرع الكويت، وأقيم في مكتبة الكويت

 . 2202أكتوبر  5-2الوطنية، في الفترة 
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  مايو  20-25المعرض الليبي الفوتوغرافي األول بالجمهورية التونسية، مدينة صفاقس في الفترة
2202 . 

  2202ليبيا، ابريل  –معرض سرت للصور الفوتوغرافية ، مدينة سرت. 
 ر الثقافي، في قصر المنا -معرض الصور الفوتوغرافية ضمن فعاليات مهرجان ربيع ليبيا السياحي

 .2202مارس  22-22ليبيا في الفترة  –بمدينة بنغازي 
 
 


