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 المؤهالت العلمية والتحصيل العلمي

  .م2005 ،جامعة طرابلستاريخ، قسم الب/داآليسانس ـ 

  .م2008،جامعة طرابلس، ماجستير في التاريخ المعاصرـ 

.م 2009 ،يطالياإجامعة بيروجيا ـ يطالية، اللغة اإل فيـ دبلوم   

    .م2014،يطالياإ ـ "اتاتورفيرج"جامعة روما ، المعاصرالحديث والسياسي واالجتماعي أوروبا تاريخ دكتوراه في ـ              

 الخبرات الوظيفية

.م 2008.7.22حتى  2008.1.7 ذكلية اآلداب / جامعة طرابلس منبقسم التاريخ، معيد  ـ   

م. 2008.7.22منذ  جامعة طرابلس كلية اآلداب /، قسم التاريخب( مساعد محاضرأستاذ )   

م. 2016.1.17منذ  أستاذ )محاضر( بقسم التاريخ، كلية اآلداب / جامعة طرابلس ـ  

م.2021.5.1ـ أستاذ )مساعد( بقسم التاريخ، كلية اآلداب / جامعة طرابلس منذ   

  .المعاصرالسياسي واالجتماعي تاريخ الأستاذ  التخصص:ـ 

.2019حتى أبريل  2018يطالية بمركز الموهبة للتعليم والتدريب، طرابلس منذ يناير أستاذ اللغة اإلـ   

   منشورات باللغة العربية 

مجلة بحوث العلوم (، 1940ـ 1934مدينة طرابلس: التطور العمراني والحضري الذي روج له بالبو خالل فترة واليته لليبيا )ـ 

.2019اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثامن، ديسمبر   

.2019ونيو ـ مشاريع التعمير والبنى التحتية خارج المراكز الحضرية في ليبيا اإليطالية، مجلة المتكأ، العدد السابع، ي  

ى الجامعي للدراسات اإلنسانية والتطبيقية، (، مجلة المنتد1940ـ1934ـ السياسة الفاشية تجاه التعليم الديني للعرب الليبيين )

.2020العدد الخامس والعشرون، مارس   

.2022المنفى الذهبي: بالبو في ليبيا..أضواء وظالل، دار الفرجاني للنشر والتوزيع ، طرابلس، ـ   

 منشورات باللغة اإليطالية 

- La città di Tripoli: lo sviluppo architettonico e urbanistico promosso da Balbo durante il 

suo governatorato in Libia, in «Africa e Mediterraneo», dicembre 2017, n. 85.   

- Il colonialismo fascista in Libia e l’istruzione religiosa degli arabi, in «Storicamente», 

giugno 2018, n. 14.     
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- I progetti di costruzione ed infrastruttura extra-urbana nella Libia balbian, in «Eunomia. 

Rivista di Storia e Politica Internazionale» Anno VII., luglio 2019, n.1. 

- Balbo amico degli arabi, in A. Baravelli (a cura di), Il fascismo in persona. Italo Balbo, 

la storia e il mito, Mimesis, Milano 2021.  

- L’esilio dorato. Luci e ombre dell’oberato di Italo Balbo in Libia, FrancoAngeli, Milano 

2022. 
 

 اللغات

  .: اللغة األم ـ اللغة العربية

.محادثة –كتابة  –قراءة  يطاليةاإلـ اللغة   

نجليزية.ـ اللغة اإل   


