
  

  

 
  معلومات شخصية  

  مكان امليالد   ريخ امليالد   اجلنسية   االسم
  ليبيا-اجلميل  1971  لييب  بشري منصور املالحي 

 b.elmalahi@gmail.com الربيد اإللكرتوين   0928544920  اهلاتف

 كلية الفنون واإلعالم -جامعة طرابلس  جهة العمل   عضو هيئة تدريس   الوظيفة 
  

  املؤهالت العلمية 

املؤسسة    تاريخ ال  املؤهل  ر.م 
  التعليمية 

التخصص    التخصص العام   الكلية 
  الدقيق 

دبلوم    1
  متوسط

معهد مجال    1987
  الدين امليالدي 

  موسيقى   موسيقى   -

  موسيقى   فنون وإعالم   الفنون واإلعالم   جامعة طرابلس   1995  بكالوريوس   2
جامعة لوميري/    2003  ماجستري   3

  2ليون  
لغة وأدب    اآلداب 

  وخضارة فرنسية 
  موسيقى 

املعهد العايل    جامعة تونس   2015  دكتوراه   4
  للموسيقى 

موسيقى وعلوم    علوم ثقافية 
  موسيقية 

  

  اخلربات العلمية 

  التاريخ   اجلهة   الوظيفة   ر.م 
  1999  1992  معهد مجال الدين امليالدي   متعاون   1
كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس/ قسم    معيد   2

  املوسيقى 
1996  2000  

  2000  1999  املعهد العايل للموسيقى   متعاون   3
  2003  2000  2ميري/ ليون  و جامعة ل  حتضري درجة املاجستري   4

 سرية ذاتية



كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس/ قسم    مساعد حماضر  5
  املوسيقى 

2004  2006  

  2005  2004  الزاوية/ قسم اللغة الفرنسيةجامعة    متعاون   6
  2015  2008  جامعة تونس/ املعهد العايل للموسيقى  حتضري درجة الدكتوراه   7
كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس/ قسم    حماضر  8

  املوسيقى 
2015  2020  

كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس/ قسم    أستاذ مساعد   9
  املوسيقى 

2020  -  

  

  املهام اإلدارية 

  التاريخ   اجلهة   املهمة   ر.م 
  2017  2016  كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس   رئيس قسم اجلودة   1
  -  2021  كلية الفنون واإلعالم/ جامعة طرابلس   رئيس قسم املوسيقى   2
    2018  جملة الفنون واآلداب/ وزارة الثقافة  رئيس حترير   3

  

  ت واللجان املشارك  فيها العضو

  التاريخ   نوع العضوية   اللجنة   ر.م 
    2002  عضو جلنة   جلنة تقومي مهرجان األغنية الليبية الثاين   1
ت حبث وإدخال   جملة ليماج/ جامعة لوميري   2     2002  بيا
  2013  2006  رئيس جلنة   جلنة اعتماد امللحنني اجلدد   3
    2012  رئيس جلنة   جلنة ميثاق شرف الفنانني   4
    2013  رئيس جلنة   التحضريية لنقابة املوسيقيني الليبيني اللجنة   5

  

  البحوث املنشورة 

  التاريخ العدد و   جهة النشر   البحث   ر.م 
نقابة   -جملة األستاذ   املسافات الصوتية يف طبوع املالوف اللييب   1

  -أعضاء هيئة التدريس 
  جامعة طرابلس 

ربيع   - 14العدد  
2018  



نقابة   -جملة األستاذ   األعمال الفنية املوسيقى وأمهيتها يف   2
  -أعضاء هيئة التدريس 

  جامعة طرابلس 

ربيع   - 16العدد  
2019  

كلية    -جملة أنوار املعرفة   أمهية املوسيقى ودورها يف تعلم اللغات  3
  جامعة الزيتونة  - الرتبية 

ديسمرب   8العدد  
2020  

  اللغات 

  الكتابة   القراءة   التحدث   اللغة   ر.م 
  ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربية   1
  ممتاز  ممتاز  ممتاز  الفرنسية   2
  جيد  جيد  جيد  اإلجنليزية   3

  

  أنشطة أخرى 

  التاريخ   نوع النشاط   ر.م 
  -  1989  عازف عود بفرقة اإلذاعة الليبية   1
    1998  عازف عود بفرقة اخليمة الغنائية   2
  -  1990  صوليست عود بقاعات التسجيل   3
  -  1990  ملحن وموزع موسيقي   4
  -  2001  فرنسا) -عزف منفرد على آلة العود ( مدينة آنسي   5
  -  2002  فرنسا) -عزف منفرد على آلة العود ( مدينة ليون  6
ن  7   -  2002  جنوب أفريقيا) -عزف منفرد على آلة العود ( مدينة دور
    2003  أملانيا) -عزف منفرد على آلة العود ( مدينة اليربش  8

  

  مهارات أخرى 

  احلاسوب (lunix, Windows, Mac Os) 

  األنرتنت 
  برامج املايكروسوفت أوفيس 
  ت  إدخال البيا
  الطباعة 



 


