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 Arabic-CVالتاريخ العلمي والوظيفي 

 :أوالً البيانات الشخصية

 عبد الرزاق العوفيدمحم  االسم
 ةليبيال الجنسية

 طرابلس 1916 تاريخ الميالد ـ ومكانه
 عضو هيئة تدريس الوظيفة

 جامعة طرابلس جهة العمل
 م 1014 دكتوراهال وتاريخ الحصول عليها/الدرجة األكاديمية 

 mohammed@yahoo.com االلكترونيالبريد 
 0925441054 رقم الهاتف

 

 ثانياً المؤهالت العلمية:

 م  9111ليسانس تاريخ، جامعة طرابلس ●

 م. 4002ماجستير تاريخ حديث ومعاصر، جامعة طرابلس  ●

 م.4092العربية  دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر جامعة بنها، جمهورية مصر  ●

 م.4092أستاذ مساعد  ●

 

 ثالثاً  المناصب العلمية واإلدارية:

جامعة طرابلس منذ سنة  –سوق الجمعة  –عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الشرعية  ●

 .                      م 1020

 .                        1011منذ سنة   -سوق الجمعة -بكلية العلوم الشرعية  قسم أصول رئيس ●

     .1010إلى  1000اوية من سنة جامعة الز –عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب زوارة  ●
          

     .1010إلى  1016اوية من سنة جامعة الز –رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب زوارة  ●
 

 رابعأ:  الخبرات التدريسية :

 م.1002م إلى سنة 1002العالي من سنة متعاون بمعهد البيان األول للتعليم  ●

   م.1002متعاون بكلية اآلداب الخمس ،جامعة المرقب سنة  ●

 م. 1000متعاون بكلية اآلداب بني وليد جامعة مصراتة، سنة  ●

 م.1009متعاون بالمعهد العالي للمعلمين بني وليد، جامعة مصراتة ، سنة  ●
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 حلة الجامعية :خامسا المقررات الدراسية التي تم تدريسها للمر

 تاريخ أوروبا العصور الوسطى ●

       تاريخ الحضارة اإلسالمية ●

     عرب القديمتاريخ ال ●

     دويالت االسالميةتاريخ ال ●

 الدولة العثمانية.تاريخ  ●

 تاريخ العرب الحديث. ●

 تاريخ ليبيا الحديث. ●

 تاريخ آسيا الحديث. ●

 تاريخ آسيا المعاصر. ●

 تاريخ ليبيا الوسيط. ●

 المدن الثالثة.تاريخ  ●

 تاريخ ليبيا القديم. ●

 االشراف على مشاريع التخرج. ●

 تاريخ الدولة األموية. ●

 تاريخ الدولة العباسية. ●

    السيرة النبوية. ●

 سادساً : المقررات الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الدراسات العليا :

●        

●         

●       

 

 سابعاً :األبحاث المنشورة والرسائل :



2 
 

م. سنة 9111-9192: الصراع الصفوي العثماني وتأثيراته على المشرق العربي كتاب ●

                                                           م.4002الطبع 

"حروب األثنى عشر سنة بين العثمانيين والصفويين"، مجلة عالم التربية، العدد الخامس  ●

                      م.4092واألربعون، الجزء األول، يناير 

-9122"الدور االقتصادي في الحروب العثمانية  الصفوية في عهد الشاه عباس األول )  ●

 .م.40092م("، مجلة القلم، العدد الثاني ، 9241

"جهود الشاه عباس األول الصفوي من اجل تحويل طرق التجارة في إطار حربه مع  ●

                                             م.4092 المعرفة،نيين"، مجلة العثما

تفنيد مذهبية الصراع الصفوي العثماني مطلع القرن السادس عشر ، مجلة المتكأ، العدد   ●

 .4040التاسع،يونيو 

 مجلة المتكأ، العدد التاسع،، م(1611-1441الجــــيش الـصفـــــوي : النشأة والتحديث ) ●

 .1010 ديسمبر

د الشاه عباس الصفوي وأثره على الصراع الصفوي العثماني في عه" التقارب الروسي  ●

 ، مجلة المتكأ.م(1619-1201األول )

 تمردات االنكشارية ودورها في اضعاف الدولة العثمانية، تحت الطبع. ●

 

    

  ثامناً : المناشط الثقافية واالجتماعية والعلمية وعضوية اللجان :

                              .1010إلى  1016التاريخ كلية اآلداب زوارة رئيس لجنة الشؤون العلمية بقسم   ●

                              .1010إلى  1019 بقسم التاريخ كلية اآلداب زوارة قسم الدراسة واالمتحاناترئيس  ●
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