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 ةــــــــرة الذاتيــــــالسي

 معلومات شخصية

 إبراهيم الناني الصادق الصادقاالسم: 

 غات/الربكت.–م 21/01/1970امليالد : االثنني مكان وتاريخ 

 119700297480الرقم الوطين: 

  أوباري. -3956رقم البطاقة الشخصية: 

 متزوج.احلالة االجتماعية: 

 جبانب احلديقة. أبوسليم –طرابلس  : مكان اإلقامة

 (مشاركالدرجة العلمية: دكتوراه )أستاذ 

 التخصص الدقيق: علم السكان.

  EbrahimAlnani@gmail.com: الربيد اإللكرتوني

 .0914304112 -0924304112رقم اهلاتف : 

 املؤهالت العلمية:

مجهورية مصر العربية، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، جامعة  –دكتوراه يف علم االجتماع  -

األطروحة بعنوان: )اهلجرة غري الشرعية إىل أوروبا عرب  –املنصورة مبرتبة الشرف األوىل 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية على اجملتمع اللييب( -ليبيا

كلية العلوم االجتماعية  -ماجستري يف العلوم االجتماعية النظام العام (18/09/2002) -

جامعة طرابلس، قسم العمل االجتماعي، الرسالة بعنوان: )املهاجرون من النيجر  -التطبيقية

 أسباب اهلجرة ونتائجها(. -إىل غات

كلية العلوم  -االجتماعية ختصص العمل االجتماعيبكالوريوس العلوم م( 1992/1993) -

 جامعة طرابلس. -االجتماعية التطبيقية

 مدرسة غات الثانوية. -ثانوية عامة قسم أدبيم( 1988/1989) -

 )املهام واملسئوليات( اخلربة املهنية

 كلية اآلداب جامعة طرابلس. -مدير مكتب الدراسات العليا -

 جامعة طرابلس. -كلية اآلداب–م( رئيس قسم علم االجتماع 2016م إىل 2013) -

  جامعة طرابلس. –م( مدير مكتب الدراسة واالمتحانات بقسم علم االجتماع كلية اآلداب 2013) -

م( منسق الدراسة واالمتحانات بقسم تنمية اجملتمعات الريفية والصحراوية 2000م إىل 1996) -

 جامعة طرابلس.العلوم االجتماعية  كلية
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 .قسم العمل االجتماعي، جامعة طرابلس.  معيد بكلية العلوم االجتماعية( 1994-1995)  -

 واألنشطة العلمية:األعمال الوظيفية 

 عضو جملة البحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

طرق حبث يف قسم تنمية اجملتمعات الريفية والصحراوية كلية العلوم االجتماعية  أستاذ مادة -

 جامعة طرابلس .

 وفرع السواني. جامعة طرابلس-أستاذ مادة األنرتبولوجيا يف قسم علم االجتماع  -

 اإلشراف واملالحظة على االمتحانات النهائية لطالب كلية العلوم االجتماعية سابقًا. -

 جتماع.عضو يف اللجنة العلمية املختصة بكل قضايا وشئون الدراسة اجلامعية بقسم علم اال -

 عضو يف جلنة دراسة أوضاع املعيدين بالقسم. -

 م.2015املشاركة يف املؤمتر األول لكلية اآلداب  -

املشاركة بورقة عمل حول اهلجرة غري الشرعية وآثارها على اجملتمع اللييب اليت نظمها مركز  -

 م.2013جامعة سبها  –اللغات 

مبركز  2009وحتليل بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لألسر الليبية  عضو يف فريق تصنيف -

 الدراسات االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية.

 -م( أستاذ مادة مدخل علم االجتماع يف قسم علم االجتماع وقسم علم النفس2007م إىل 2003) -

 كلية اآلداب جامعة طرابلس.

 .1996نظم من جامعة الزيتونة )جامعة ناصر سابقًا( عام املشاركة يف مؤمتر املائدة املستديرة امل -

 م.1993/1994العمل كباحث اجتماعي بصندوق التضامن االجتماعي  -

  عضو هيئة حترير جملة العلوم االجتماعية الصادرة عن كلية اآلداب جامعة طرابلس. -

اإلشراف على العديد من مشاريع التخرج لطلبة قسم علم االجتماع وعدد من رسائل املاجستري  -

  جبامعة طرابلس وأكادميية الدراسات العليا.

 :املهارات

 خربة إدارية وتدريبية. -

 مهارات اتصال جيدة. -

 القدرة على اإلبداع والتنمية. -

 الكمبيوتر.مهارات جيدة يف  -

 القدرة على العمل كفريق. -


