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  شخصيةمعلومات .1

  

 

 

 

ثريا عـــــــــاشور عطـــــــاء اللــــــه  :االسم  
 

  أستاذ مساعد  :ةعلميال الدرجة

 

 ماجستير  :األكاديمية الدرجة

 

 tourayaashour@gmail.com    بريدالكتروني  :  

                                T.AtaAlah@uot.edu.ly         

    

        0406005290:   رقم الهاتف      

                            

 

      التعليم.0

 السنة الجامعة التخصص الدرجة العلمية

 - - - الدكتوراه

 تصميم حضري  الماجستير
كلية العمارة وتخطيط /  بريطانيا   -لندن –جامـــــــــعة غرينتش 

 المدن 

0011 

 البكالوريوس 

هندسة عمارة وتخطيط 

 عمراني 

 1442 ليبيا / طرابلس  –كلية الهندسة  –جامعة طرابلس 

 

 كاديمية الخبرة األ.3

 متعاون/ قار  تاريخ التعيين الدرجة االكاديمية الجامعة

 قار 8002 -2002  معيد  طرابلس 

 قار  8002-8008 محاضر مساعد  طرابلس

 قار 8080-8002 محاضر  طرابلس

 قار 8088-8080 أستاذ مساعد  طرابلس 

 

 الخبرة الغير اكاديمية.9

 المهام المهام ةالمنظم
/ قار  التاريخ

 متعاون
-جهاز تطوير المدينة القديمة

 طرابلس

 توثيق) طالب متعاون 

 (.المدينة نسيج

باالستبيان والرفع المعماري : القائمة المباني توثيق

..  والمواصفات الرسومات واخراج والمساحي 

 0991صيف 

 
 متعاون
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 األبعاد وثالثي ثنائي

 - والعمارة للهندسة مكتب السهم 

 .ليبيا ، طرابلس
 تصاميم معمارية مصمم معماري

 

0991-0992 

 

 متعاون

 - والعمارة للهندسة السويح 

 .ليبيا ، طرابلس

  -معماري مصمم

 جرافيك مصمم-

 الفردية والفيالت لعدد من المنازل  ورسم تصميم

 .األخرى المباني وتصميم أنواع والمتعددة

 .الداخلي  التصميم -

 .المشاريع من قليل لعدد المواقع على االشراف -

1998-2002 

 متعاون 

 معمارية شركة - العدي شركة

 ليبيا طرابلس. ومقاوالت

 مصمم  معماري مصمم

 .مخطط - حضري

 . جرافيك مصمم-

تصميم واعداد لبعض المشاريع الصغيرة  -

 (سكنية وادارية وغيرها)والمتوسطة المختلفة 

. السكني الحي تخطيط مشروع تصميم وإعداد-

 نفط لشركة(. هكتار 10 للموظفين جديد سكن)

 -: ليبيا سرت

الدي  الفريق من وجزء المشروع مدير مساعدة

 الكامل والتصميم الموقع تحليل إعداد ساهم في 

للموقع العام للمشروع  الرئيسي التخطيط لتقديم

 الفنية والرسومات والمخططات الرسومات وإنتاج

 والمواصفات الكميات جداول وإعداد الكاملة

 . العمالء ومتطلبات

2002-2008 

 متعاون

 في المعماريين المهندسين مجلس

 الدولي المؤتمر) أغريجنتو مقاطعة

 (المعمارية للهندسة

 جامعة فريق قائد

 .طرابلس

 - المبيدوزا فيالمشاركة بورشة العمل 

 والتصميم المعمارية للهندسة الدولية الورشة

 (.إيطاليا. )الحضري

 

 

 8001-يونيو 
 

 العرب للمهندسات الثالث المؤتمر

 (.ليبيا/  طرابلس)
 بحث وعرض  - المشاركة بورقة بحثية 

  8001-مايو 
 

 الليبي المعماري اليوم مؤتمر

 (.ليبيا/  طرابلس) 8002 الثالث
 اعداد ورقة  المشاركة بورقة بحثية 

 8002 -مايو 
 

 وتقييم الجودة في تدريبية دورة

 األداء

 وتقييم الجودة منسق

 الهندسة قسم) األداء

 (.المعمارية

 منتسب 

8001 

 

 جامعة.. ) الهندسية البحوث مجلة

 مارس( 80) العدد( طرابلس

8002 

  المشاركة بورقة بحثية 

 

  8002-مارس 

 للمواصفات الليبي الوطني المركز

 .والمقاييس

 الفنية اللجنة عضو

 مجال في المتخصصة

 ، الطاقة كفاءة مواصفات

 اعداد مواصفات لكفاءة الطاقة بالمباني 

 

 عضو لجنة  8002

 جامعة قبل من ورشة عمل ُمنظّم

 بتونس. DAAD ومنظمة اليبزيغ

 لتطوير فنية لجنة عضو

 في التصميم مناهج

 والفنون العمارة مدارس

 .الليبية بالجامعات

 عضو مشارك 

8002 

 

قسم العمارة جامعة طرابلس 

بالمشاركة مع الهيئة الليبية للعمارة 

التعليم  حول عمل ورشة -

 .ليبيا طرابلس. المعماري 

 اللوجستية اللجنة عضو

الورشة  في وشارك

 بورقة بحثية 

الورشة بورقة  في وشارك اللوجستية اللجنة عضو

 بحثية

8002 

 

 (ENBRAIN- في القدرات بناء 

 والمستدامة المتجددة الطاقة مجال

 ورشة عمل من تنظيم (. لليبيا

Erasmus) لالتحاد التابع 

 .تونس/  ليبيا  -)األوروبي

عن كلية  باللجنة عضو

 جامعة طرابلس –الهندسة 

 برنامج مع للعمل )االكاديمية  باللجنة عضو

Erasmus  العداد ( التابع لالتحاد االوروبي

برانامج ماجستير لمجال الطاقة المتجددة 

 .والمستدامة 

8009 

 



  
 جامعة طرابلس سيرة ذاتية

 كلية الهندسة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202 نوفمبر_  لية الهندسة ك/ مكتب الجودة وتقييم األداء  ®

-قسم العمارة جامعة طرابلس 

 الخمسين بالذكرى لالحتفال

 - المعمارية الهندسة قسم لتأسيس

 .طرابلس جامعة

 التحضيرية اللجنة عضو

 واالستشارية
 واالستشارية التحضيرية اللجنة عضو

8009 

 

محاضرات عامة للتعريف بأهمية 

التصميم الحضري المستدام  

 وتأثيره ببناء عمارة 

 محاضر  محاضرات مفتوحة 

8002-8009 

 

 

 تسجيالت المهنيةشهادات أو .6

 التاريخ المنظمة المانحة عنوان المؤهل #

 8001 البشرية للتنمية الليبية القلعة  اإلدارية القيادة دبلوم 1

0 Mini MBA 8001 البشرية للتنمية الليبية القلعة 

 طرابلس - المعماري محلية للتصميم  مسابقات تقييم لجان عضو 3
– الهيئة الليبية للعمارة / شركة السهم للنقل 

 بعض بلديات طرابلس الكبري  

8001- 

8009 

9 
 اإلنترنت بعنوان  عبر دورة  - 

 إتقان على لمساعدتك قوية عقلية أدوات:  لمـــــــالتع كيفية تعلم.. 

 .الصعبة الموضوعات

 وجامعة McMaster جامعة من معتمدة

 كورسيرا خالل من دييغو سان كاليفورنيا
8080 

 

 

 .العضوية في المنظمات المهنية.5

 التاريخ مستوى العضوية نظمة مال #

 0991 عضو عضو في نقابة المهن الهندسية 1

 8008 عضو نقابة اعضاء التدريس بالجامعةعضو في  0

 8002 عضو عضو في الهيئة الليبية للعمارة  3

 

 

 األوسمة و الجوائز.2

 التاريخ المنظمة المانحة الوسام/ اسم الجائزة  #

 0991 قسم العمارة والتخطيط العمراني –جامعة طرابلس   0991الترتيب االول لخريجي قسم العمارة للعام  1

 شهادة للمشاركة بورشة عمل حول الالجئين بالمبيدوزا 0
 أغريجنتو مقاطعة في المعماريين المهندسين مجلس

 (المعمارية للهندسة الدولي المؤتمر)
8001 

 

 

 المجتمع  خدمةفي أنشطة .8
 (الجامعي، أو خارج نطاق الحرم الجامعةالكلية او على مستوى على مستوى القسم أو على مستوى  لجان  أيعضوية ) 

 التاريخ  Position اسم اللجنة  #

 8002-8008 منسق طرابلس جامعة العمارة بقسم االداء وتقييم الجودة 0

 8009-8008 عضو  طرابلس جامعة العمارة بقسم االداء وتقييم الجودة 8
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 8002-8008 عضو طرابلس جامعة العمارة بقسم واالمتحانات الدراسة 2

 8009-8002 منسق  طرابلس جامعة العمارة بقسم واالمتحانات الدراسة 1

 8009-8008 منسق  بقسم العمارة جامعة طرابلس  الجدد الطلبة قبول لجنة 2

 8002 عضو لجنة مفاضلة قبول المعيدين  2

1 

 كلية ، العمارة هندسة قسم) - الطالب شؤون لجان -

 (.الهندسة

 ازمة من المتضررين الطلبة مساعدة  لجنة -

  . لجان متطوعة  -الحرب

 الحرب بسبب النازحين الطالب الستضافة لجنة -

 (.طرابلس جامعة/  المعمارية الهندسة قسم)

 8080-8001 متطوع+    عضو

2 
بعض  في الكبري طرابلس بلديات مع تعاونت -

 .اإلعمار وإعادة التنمية مشاريع
 8009-8002 متطوع

 8002 رئيس قسم مكلف  جامعة طرابلس –قسم العمارة والتخطيط العمراني  9

 

 منشورات حديثة.4

 كتاب  أو فصل في كتاب

1  

 مقال في مجلة 

 .. الثالث العربيات المهندسات ملتقى 1

 (8001-) ليبيا في المعماريات المهندسات( - الواقع و الطموحات و التحديات بين الليبيات المهندسات( بعنوان بحثية ورقة )

 8002 - طرابلس جامعة -ليبيا في والعمارة التصميم واقع مؤتمر 2

 ( وآثار ، األسباب ، مظاهر: البصري التلوث حول....)بعنوان بحثية ورقة

 .. بعنوان ورقة..  8002 الهندسة كلية - طرابلس جامعة - الهندسي مجلة 3

 . الليبية العمارة في السكنية المباني على البيئة تأثير

- ليبيا/  بنغازي ، 8009 فبراير ، المدنية للهندسة األول الفني والمعرض المؤتمر) لـ خاص عدد ، والتكنولوجيا للعلوم الدولية المجلة 9

 . القرار اتخاذ وكفاءة جودة تحسين نحو -. العمراني والتخطيط العمارة مجال في واستخداماتها المعلومات تكنولوجيا" / بعنوان 

 الثاني الهندسي المؤتمر (الـــــهواري حالة دراسية)نحو تطوير المناطق العشوائية إلى بيئة عمرانية مستدامة : العمـــــــرانياالرتقاء .. بعنوان ورقة 6

 .(08/8009) .ليبيا ، الزاوية/  بالزاوية الهندسية الجمعية لفرع

القبول في المدارس المعمارية والقدرة االستيعابية للتعليم المعماري ضوابط )ورقة بعنوان  7272 – 72العدد -  والتكنولوجيا للعلوم الدولية المجلة 5

 ( نحو برنامج يمهد لممارسة مهنية جيدة

 أخرى 

1  
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 جامعة طرابلس سيرة ذاتية

 كلية الهندسة
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