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                                                                                   : محمود البهلول عمار الشنطةاالسم 

 1967-01-01 -مكان وتاريخ الميالد: غريان 

 ليبيا  -طرابلس / عين زارة -العنوان: الفرناج

  0927669038الهاتف:  

 البريد األلكتروني: 

Mah.shanta@uot.edu.ly   

mshantta@yahoo.co                

                    ليبيا  -جامعة طرابلس –  13118ص. ب 

 (  شاركأستاذ مالدرجة العلمية ) -عضو هيئة تدريس في الحالي:  الوضع الوظي

 هالت العلمية:ؤمال

قسم علوم   -حول تأثير تغير المناخ على التنوع النباتي   2008الدرجة الدقيقة )الدكتوراه( في سنة   -

 المملكة المتحدة. -لد يجامعة شيفيلد. شيف / النبات والحيوان

 ة:  ن األطروح عنوا

Effects of Climate Manipulation on Diversity and Species Composition of a 

Limestone Grassland . 
 

 /كلية العلوم  النبات، قسم  -النبات  إيكوفسيولوجيا حول  2000الدرجة العالية )الماجستير( في سنة   -

 ماليزيا. –. كوااللمبور ةيو الاجامعة المال

   ة:ن األطروح عنوا -

Physiological and Morphological Responses of Acacia Mangium to Different 

Cycles of Water Stress. 

  –جامعة طرابلس. طرابلس  / كلية الزراعة والغابات،اعي رمال قسم -1991البكالوريوس في   -

 ليبيا.

 التدرج الوظيفي: 

 . (2020-11-5)ابلس عة طرجام - كلية الزراعة /بقسم المراعي والغابات  أستاذ مشارك -

 (2015-9-21) جامعة طرابلس - كلية الزراعة /سم المراعي والغابات قب ساعد مذ تاأس -

 

mailto:shantta@yahoo.com
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   (2015-2012) الجفارة  قاطع /سجامعة طرابل - الزراعةكلية /  عيةبيالموارد الطقسم بمحاضر  -

 ( 2012 -2008) العجيالت  - العالي لشؤون المياه عهد بقسم علوم البيئة / الممحاضر  -

 ( 2008 -2000) من  العجيالت  - العالي لشؤون المياه عهد بقسم علوم البيئة / الممحاضر  مساعد  -

 .1994  -1992ليبيا من   -غريان  - عةالزرارة وزا -وقاية النبات   قسمب عي ارزس مهند  -

 

 :  واللجان  *المهام اإلدارية

الدراسي  فصللا: جامعة طرابلس   -كلية الزراعة /( مكلفراعي والغابات )قسم الم رئيس -

 .2020الخريف 

  حاليا -2012اسي الدرالعام : بلسجامعة طرا  -قسم الموارد الطبيعية / كلية الزراعة رئيس -

 .القسم( منسق)

 . 2012 -2010العام الدراسي العجيالت.  -ها يالمعهد العالي لشؤون المالبيئة / علوم م  ئيس قسر -

كلية   -2019-2018دراسية لقسم علوم البيئة  لجنة تأسيس وإعداد البرنامج الدراسي والمفردات ال  -

 الجفارة. جامعة  -الزراعة 

  -كلية الزراعة -بات ا والغ راعيالم بقسمالمناهج و سيالدرا برنامجلا ير لتطوعضو اللجنة العلمية  -

 . جامعة طرابلس

  يةكل -بات اوالغبقسم المراعي    (الماجستيرعليا )لاات برنامج الدراسإلعداد  اللجنة العلميةعضو   --

  . جامعة طرابلس -الزراعة

  اللغات والحاسوب:   --

سةةةوف  بةةةرامج الميكرول مسةةةتعمل جيةةةد بةةةة. لكتاالتحةةةد  و ا  :يةةةةيزجلاللغةةةة اإلن -للغةةةة العربيةةةة ا

(  و Excel& إكسةيل   Power Point&    باوربوينة   Word) وورد   Microsoft Officeيسأوفة

 PC-ord, DCA, CCA) يةةيانةات البيئج تحليةل البماربةة لةبع  باإلضةاف".  Internet"اإلنترنة  

ordination) 

 
 

مية:علال ورش العمل المؤتمرات و  

 
 -المملكة المتحدة  /  جامعة شيفيلد   .تقديمالو   االتصالمهارات    باكتساب تعلق  ت   ملع  ةحضور ورش -

 . 2004اكتوبر  

 المملكة  /شيفيلد ة جامع .حضورورشة عمل مهارات إدارة المشاريع )كيف تدير مشروعك بنجاح( -

 .2007مارس  - المتحدة

 .2007س مار - كة المتحدةلممال / جامعة شيفيلد  .حضورسيمينار تقييم عمل الفريق -
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المعلوم - مصادر  المتعحضورسيمينار  شيفيلد   .باألنترن  لقة  ات  المتحدة  /  جامعة    -  المملكة 

 .2008أغسطس 

 .2008أغسطس  - دةالمملكة المتح / د شيفيل جامعة  .حضورسيمينار تقييم تمويل وتقييم البحو   -

بوكستون  - بمختبر  الحقلي  البيئة  بعلم  تتعلق  تدريبية  المنتأل  فترة  تغير  المملكة   /  شيفيلد   .اخثيرات 

 .2005  – 2004 المتحدة

 .2006يونيو    -مايو - المملكة المتحدة / جامعة شيفيلد  .تتعلق بتقييم األثر البيئىفترة تدريبية  -

المؤتمر   - البيئييني  السنو حضور  أوكسفورد   -سبتمبر  7-5,  2006البريطانيين    لجمعية    / جامعة 

 .المملكة المتحدة

 صراتة. . جامعة م2015سبتمبر  10-9قبل" سيس والمستتألا :كلية الزراعة“ بعنوان  ورشة عمل -

 

  -  2016مارس    –"الواقع  وتحديات  الطموح بين الزراعة يةكل رجات ُمخ " بعنوان  ملورشة ع -

 جامعة طرابلس. –كلية الزراعة 

 

عملو - الرمال    التصحرة  هر ظا "  انبعنو  رشة  مكا  علىوزحف  وسبل  مصلحة  ".  فحتهاالطرق 

مع   بالتعاون  والجسور  الوطنيةالطرق  الزحف  اللجنة  ووقف  التصحر   2018-يوليو    لمقاومة 

 ا. ليبي -طرابلس

 

 –ليا  أكاديمية الدراسات الع  والتغيرات المناخية وأثارها البيئية"بعنوان "مشكلة المياه  مل  ة عورش -

 ليبيا.  –غريان بلدية   – 2022س ارم –  انريغفرع 

  

 واإلنشطة يةالعضو  
 

 .2011منذ  ا ليبي -ئة والتنمية المستدامة. طرابلسي ماية البعضو بجمعية المستقبل لح -

 . 2005  المتحدةكة لالمم – ( BES)يطانيين لبرن ايئيي الب  عضو بجمعية -

لفترة   - الطبيعية  الموارد  قسم  بطلبة  خاصة  حقلية  وزيارات  علمية  رحلة  على  واإلشراف  القيام 

 . 2013مارس  –أسبوعين لمنطقة الجبل األخضر 

  حالة لتقرير مبدئي  وإعداد  استطالعية    ات زيارمن خالل  إجراء تقييم عام لوضع غابة جوددائم   -

 . جامعة طرابلس  –فريق بحثي من كلية الزراعة  بمشاركة   لصنوبر أشجار ا
 

 

 : يةبحثالاألوراق 

 

- Zurqani, H. A., A. Al-Bukhari., and Shanta. B. M. 2022. Application of remote sensing and 

GIS in land cover/land use mapping and change detection using Google Earth Engine 

platform: a case study in northwestern Libya; In: Zurqani H.A. (ed) Environmental 

Applications of Remote Sensing and GIS in Libya. Switzerland. Springer International 

Publishing AG. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9?source=feed_text&story_id=500656006789075
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- El-ahmir, Sh. M., Mahklouf, M. H., Shanta, B. M., Abo -Jaafer, H. A. (2020). Floristic 

Study of Sedrores Mountains in Gharyan District – Libya. Journal of Advanced Botany and 

Zoology, Volume 8 / Issue (1): ISSN: 2348 – 7313. 

 

- Shanta, B.M., Eshkab, I.A., El waer, H.N., Sharrif, E. R. (2019) Responses of Acacia 

mellifera Seedlings To Different Levels of Drought Stress. The Libyan Journal of 

Agriculture, Volume (24): No. (2): 27 – 44. 

 

- Eshkab, I. A;  Baitelmal, A. G;. Shanta, M. B. (2018) 'The effect of Dormancy Breaking 

Treatments on Germination Characteristics of Acacia mellifera Seeds. El-Mukhtar Journal 

of Sciences 33 (1): .26-.35.  

 

- Eshkab, I. A;  Baitelmal, A. G;. Shanta, M. B; Abdalhakim M. K. (2018) 'Effect of 

calcium carbonate on germination and growth of Lathyrus sataivusL'. The Libyan Journal of 

Agriculture, Volume (22): No. (2): 50 – 60. 

 

- Eshkab, I.A., Shanta, B.M., El waer, H.N. (2015) Influence of Pre-sowing Seed 

Treatments on Germination Properties and Early Seedling Growth of Acacia cyanophylla. . 

International Journal of Advances in Agricultural & Environmental Eng. (IJAAEE) Vol. 1, 

Issue 2, ISSN 2349-1523. 

 

- Shanta, B.M., Eshkab, I.A., El waer, H.N. (2015) Germination Responses of Acacia  

cyclops and A, victoriae Seeds to Different Scarification Treatments.   3rd International 

Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (BCES-2015) Sept. 21-22, 

2015 Kuala Lumpur (Malaysia). 

 

- Eshkab, I.A., Shanta, B.M., El waer, H.N. (2015) Enhancement of Acacia cyanophylla 

Seed Germinability and Vigor through salt Hardening Technique. Alexandria Science 

Exchange Journal (ASEJ). VOL. 36, Issue. 3, (2015). 

- Eshkab, I.A., El Alem, M.M., Zlit, YD., Shanta, B.M., Al waer, H.N. (2014) The Adverse 

Environmental Impacts of Stone Crushing Activities in the Valley of Sasso- Central Region" 

(2014) National Committee to Combat Desertification and countering of desert 

encroachment, Project no. 4. Ministry of Agriculture, Livestock and Marine Resources- 

Libya.  

- Shanta, B.M., Thompson, K., Askew, A. P. Grime, J.P. (2014) Limited Effects of  Year-

Round Temperature Elevation on Grassland Species Grown in Infertile Soil. International 

Journal of Advances in Agricultural & Environmental Eng. (IJAAEE) Vol. 1, Issue 2, ISSN 

2349-1523. 


