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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

  طنيالرقم الو  خالد محمد غومة االسم

 سوق الجمعة  مكان البالد 1971/  29/8 تاريخ امليالد

 ليبي الجنسية
الحالة 

 ماعيةاالجت
 متزوج 

    رقم الجواز

 رتبة العلميةال

 الحالية
 استاد مشارك

 جامعة طرابلس مكان العمل
القسم 

 األكاديمي

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات 

 الجغرافية

 جغرافيا  التخصص العام
التخصص 

 الدقيق
gis 

املجال 

 املعرفي
 

 00218913608483 نقالالهاتف ال 00218913608483 هاتف العمل

 البريد االلكتروني

- K.goma@uot.edu.ly 

- Gomakhaled71@yahoo.com 

 

  العنوان البريدي

 

 الـعـلـمـيـة املؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 ليبيا جامعة طرابلس  الدكتوراه
نظم املعلومات 

  الجغرافية
18 /11/2012 

 2005 جغرافية السكان  ليبيا جامعة املرقب املاجستير

 1995 جغرافيا ليبيا جامعة طرابلس  البكالوريوس
 

 

 

 

 

mailto:Gomakhaled71@yahoo.com
mailto:Gomakhaled71@yahoo.com
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 :الرتبة األكاديمية

 الجهة املانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة طرابلس 2010/ 11/7 محاضر

 امعة طرابلسج 2014/  11/7 أستاذ مساعد

 جامعة طرابلس 2018/  11/7 أستاذ مشارك

   أستاذ

 :الخبرات العملية

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الى من

 2009/ 9؟1 2007/ 1/10  مسالتهوالعلوم  اآلدابجامعة املرقب /كلية  2007رئيس قسم الجغرافيا 

 1/1/2011 2009/ 15/9 داب جامعة طرابلس / كلية اآل  مكتب التوثيق واملعلومات

رئيس قسم الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية 
 3/10/2018 2004/ 12/4 جامعة طرابلس / كلية اآلداب 

 حتى االن 3/10/2018 جامعة طرابلس  اآلدابعميد كلية 

وكيل الجامعة لكليات العلوم 

 االنسانية مكلف 
  209شهر مايو  جامعة طرابلس

 جامعة طرابلس  للشؤون الطالبية وكيل الجامعة 
شهر فبراير 

2020 
 

 

 

 االنتاج العلمي )املنشور/املقبول للنشر(:

 مكان النشر عنوان البحث
بلد 

 النشر
 تاريخ النشر املجلد العدد

الخصائص املوفومترية لحوض 

وادى كعام باستخدام نظم 

 املعلومات الجغرافية 

 2017 1 السابع  ليبيا مجله القلعة 

 اإلقليمية المياه سيمتر

 باستخدام الليبية للسواحل

 الجغرافية المعلومات نظم

      املنظمة االورعربية 

الصحراء  تال بحا

 واملياه

 2015   االردن 

 القدرة راجع وت الزواج سن تأخر

 على ذلك وانعكاسات ةللمرأ اإلنجابية

 نمو في ليبيا

مجلة بحوت العلوم 

 االنسانية واالجتماعية 
 2017  الثالث ياليب
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 العمراني للتوسع المكانية االتجاهات

 الفترة خالل تاجوراء لمنطقة

 م 2006-1973

 بعد عن االستشعار تقنيات باستخدام"

 الجغرافية المعلومات ونظم

مجلة بحوت العلوم 

 االنسانية واالجتماعية 
 2017  االول  ليبيا

      

 

 لتي شاركت بها:املؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ا

 عنوان البحث
اسم املؤتمر/الندوة/ورشة 

 العمل

مكان انعقاد 

املؤتمر/الندوة/ورشة 

 العمل

 التاريخ

جودة التعليم العالي في 

 ليبيا
 2008 جامعة الزاوية   تجدير العلوم االنسانية 

املقومات السياحية فى 

 ليبيا

التغيرات الجغرافية العاملية 

 ريةاملعاصرة جامعة اإلسكند
 23/7/2009 جامعة االسكندرية

تحويل الجيولوجية 

 الورقية الى رقمية 
 20/12/2009-16 تونس املوتمر الدولى جيو تونس

العوامل الطبيعية واترها 

 في مسار السكة الحديدية 

املوتمر العلمى الثالث بعنوان 

"التقنيات الحديثة والتنمية 

 املستدامة دراسات وتطبيقات

 2010/ مارس 11-9 جامعة قطر

 عن االستشعار استخدام

 املعلومات ونظم بعد

 ظاهرة تتبع في الجغرافية

منطقة ( التصحر

 كنموذج بليبيا العزيزية

 للدراسة

 األوسط الشرق  جيوماتكس

إفريقيا املنضمة  وشمال

االوروعربية ألبحاث املياه 

 والصحراء

 2012/ ابريل / 11-7 االردن

ترسيم املياه االقليمية 

ل الليبي باستخدام للساح

نظم املعلومات 

 الجغرافية 

 األوسط الشرق  جيوماتكس

إفريقيا املنضمة  وشمال

االوروعربية ألبحاث املياه 

 والصحراء

 2015ابريل  15 االردن
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 النشاطات

النشاطعنوان   الصفة  املكان تاريخ 

التقنيات املكانية  املؤتمر 

(2  )  
2012/يناير  18/ 14  

املؤتمرئيس ر  جامعة طرابلس  

التقنيات املكانية  املؤتمر 

(3 )  
2014 

املؤتمررئيس  جامعة طرابلس  

التقنيات املكانية  املؤتمر 

(4 )  
2018 

املؤتمررئيس  جامعة طرابلس  

    

 

 الجوائز التي تم الحصول عليها:

 التاريخ الجهة املانحة للجائزة اسم الجائزة

  العلميدرع التميز 
 ألبحاثاملنظمة االورعربية 

 الصحراء واملياه 
2012 

 

 الدورات املتحصل عليه 

 التاريخ جهة التسجيل اسم الدورة 

دورة في مجال تحليل البيانات في نظم املعلومات 

الجغرافية ، املركز البيرونى لالستشعار عن بعد 

م )ليبيا(2010ملدة اسبوع   

مركز البيرونى لالستشعار عن 

 بعد / ليبيا
ليبيا 2010  

تدريبية في مجال دمج البيانات الفضائية "  دورة  
 

رابطة مراكز االستشعار عن بعد 

) ليبيا( في الوطن العربي  
2010اكتوبر  3-7  

 INTGRATION OF SPATIAL ANDدورة في 

NON- SPATIAL DATA 
 )األردن(

الى  2012/ ديسمبر/6من 

 م.  2013/ يناير/  3

 

 MAP BROIECTION ANDدورة في  -

DATA TRANSFOROMTION IN GIS 
 )األردن(

 2الى  2013/ يناير/  5من 

م . )األردن2013/فبراير /  
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 ) SPATIAL DATA ANALYSISدورة في  -

VECTOR- BASED)  

 

 )األردن(
/  3م  الى 2013/ فبراير / 3

(م. )األردن2013مارس /   

 ) SPATIAL DATA ANALYSISدورة في  -

RASTER- BASED)  

 

 )األردن(

 2013/ مارس /  4 -

م . 2013/ مارس / 31الى 

 )األردن(

 

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  -

م 2006  

-  

 2006 )ليبيا( -

 املقررات )املواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:

 مكان التدريس العام الجامعي اسم املقرر )املادة(

2014/2015 
/  قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

 جامعة طرابلس

 مساقط الخرائط
2014/2015 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس

نظم معلومات جغرافية 

 متقدمة
2014/2015 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية/ جامعة 

 طرابلس

 معالجة املرئيات الفضائية
2015/2016 

افية / قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغر 

 جامعة طرابلس

املور بالدراسات  GISتطبيقات 

 ومترية
2015/2016 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس

 قواعد البيانات الجغرافية
2015/2016 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس

تصميم وانتاج الخرائط 

 الرقمية 
2015/2016 

لجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / قسم ا

 جامعة طرابلس

في البيئة وإدارة  GISتطبيقات 

 الكوارث
2016-2017 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس

 تحليل الشبكات املكانية
2016-2017 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس
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لتخطيط في ا GISتطبيقات 

 والعمران 
2016-2017 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية / 

 جامعة طرابلس

 دراسات عليا / جامعة طرابلس ءالجيوفيزياقسم   2019 -2018 االستشعار عن بعد 

 

 االشراف على رسائل املاجستير او الدكتوراه:

 التاريخ املرحلة عنوان الرسالة

 ل الليبي فولوجية للساحر الخصائص املو 

االستشعار عن بعد  باستخداممن زوارة الى تاجوراء 

 ونظم املعلومات الجغرافية

 2018 دكتوراه

 للساحل الليبي  املورفولوجيهالخصائص 

االستشعار عن بعد  باستخداممن تاجوراء الى الخمس  

 ونظم املعلومات الجغرافية

 2018 دكتوراه

كاني ملدارس توظيف التقنيات املكانية في التحليل امل

 التعليم االساس ي ببلدية مسالته 
 2015 ماجستير

التعليمة ببلدية سوق  للمؤسسات اعداد قاعدة بيانات 

 الجمعة باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
 2015 ماجستير

 الخرائطاستخدام تقنية االستشعار عن بعد في دراسة 

  الجيولوجية
 2018 ماجستير 

   

 

 خدمة املجتمع املحلي: الخبرات في مجال

 التاريخ نوع املشاركة اسم املشاركة

 gis 2017_2018مستشار  في وزارة السياحة  مستشار 
 والتوثيقمتعاون مع مركز املعلومات 

 السياحي 
 2020_2018  السياحياطلس ليبيا 

 متعاون مع وزارة الحكم املحلى 

خبير نظم املعلومات 

نظم  ملشروعالجغرافية 

 oimت الجغرافية مع املعلوما

2019_2020 

 2018 في رفع النقاط الخدمات رقميا  متعاون مع بلدية عين زارة 
عضو في لجنة مراجعة كتب الجغرافيا 

 للتعليم الثانوي 
 2020_2018 ة ورسم الخرائط عمراج
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