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 العلمية  هتماماتاال

)الوطني، االقليمي والحضري( والعناصر المؤثرة في تطور المدن ونسيجها  وياته المختلفة تالعمارة والتخطيط بمس •
والمعطيات البشرية وتطويعها وفق منهجية علمية  العمراني، حيث تعتمد التنمية المكانية على تسخير موارد المكان 

 لتحقيق بيئة معيشية متوازنة تستجيب الحتياجات االنسان ورفاهيته االقتصادية واالجتماعية وتضمن استقراره وتقدمه. 
 ني المشروع المه

جراء  إ و االرشادالسعي لتحقيق تصالح بين الفرد ومحيطه. التعليم المعماري يتيح فرصة، من خالل تدريس المقررات و •
 الليبيينمع شعت المعماريين  جالدعوة لالبحوث ونشرها، بث قيم مهنية يمكن ان  تعود على الجميع بالخير والصالح. 

 في ليبيا.  ة والعمرانلإلرتقاء بالعمار
 
 التعليم

 1987 االمريكيةجامعة بنسلفانيا، فيالدلفيا، بنسلفانيا، الواليات المتحدة  دكتوراة  هندسة معمارية،  •

 1978بكالوريوس هندسة عمارة والتخطيط العمراني، جامعة طرابلس  •

 1982العمارة، جامعة واشنطن، سانت لويس، ميزوري، الواليات المتحدة االمريكية  ماجستير هندسة  •

 1984ماجستير علوم العمارة، جامعة بنسلفانيا، فيالدلفيا، بنسلفانيا، الواليات المتحدة االمريكية  •
 

 :  غاتلال
 العربية  غة االم لال

 االنجليزية           لغات اخرى 
 الفرنسية                         

 
 الخبرة األكاديمية  

 قار / متعاون                              تاريخ التعيين                        الدرجة االكاديمية                       الجامعة 

 قار                                  1978                                   استاذ                   طرابلس جامعة 

 متعاون                               1998                                   استاذ مشارك         الجبل الغربي جامعة 

 متعاون                              1992-1991                            محاضر            ناصر امعة ج
 متعاون                                                                                          استاذ      اكاديمية الدراسات العليا      

 
 :   لخبرات العمليةا

منسق وحدة التخطيط االقليمي والحضري بمشروع الجيل الثالث للمخططات القليم الخليج التخطيطي، مكتب الجامعة   •

 . 2019- 2005لالستشارات الهندسية طرابلس ليبيا.                       

سبات والمواقف  نائب رئيس لجنة اإلشراف ووضع المواصفات لمشروع إقامة المجسمات التي تجسد بعض المنا  •

 .  2006- 2002طرابلس ليبيا.                                  ، التاريخية  

 2002-1999مشروع إعادة تأهيل مدينة غدا مس القديمة،  UNDP استشاري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،    •

   .1994-1993طرابلس. جامعة  ي ، امين اللجنة االدارية لمكتب البحوث واالستشارات الهندس •
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 : الجامعية والمؤتمرات العلميةاللجان  العضوية في 

o   2020عضو لجنة اعداد المواثيق االخالقية لكلية الهندسة يوليو 

 : الدورات العلمية والتدريب
o دورة تدريب ادارة وتخطيط المدن والبلديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة و تعزيز دورها في  ، مشارك

 عمان االردن.2008/ 31/7-27التنمية المستدامة، 

o 2006دورة تدريبية حول التخطيط ، جامعة طرابلس  ك، مشار 

o 2004تدريب لمهندسي شركة الكهرباء، الشركة العامة للكهرباء، مكتب الجامعة  دورة   ، مدرب 
 

 :والمنح الجوائز
 التاريخ                                                        المنظمة المانحة                   اسم الجائزة / الوسام 

 1978                                                 جامعة طررابلس               منحة للدرسات العليا 

 UNDP                                                     2002                  مسابقة عين الفرس 

 2005                            اللجنة الشعبية للمالية والرقابة االدارية طرابلس  معمارية مسابقة 
   

 : خدمة الجامعة والمجتمع
o  الى االن  2021عضو اللجنة العلمية لقسم العمارة والتخطيط العمراني، جامعة طرابلس 
o 2016 -6الى  2015 - 6  عضو اللجنة االدارية لقسم االدارة الهندسية، كلية الهندسة، جامعة طرابلس 
o   الترقية  رئيس لجنة اعداد معايير تقييم االعمال االبداعية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لغرض

2014 

o  1994أمين لجنة الدراسات العليا بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة طرابلس -

2003 
o   عضو اللجنة العلمية لندوة المدينة وااللفية الثالثة، جامعة طرابلس، كلية الهندسة، قسم العمارة اكتوبر

1999 . 
 

 االتحادات: المنظمات واللجان المحلية و العضوية في 
o  جمعية العمارة الليبية 
o  اتحاد المهندسين العرب 

o رة المعمارية جمعية المبادArchitecture initiative 
 

 : لمؤسسات الحكوميةال  اللجان المحلية و  العضوية في 

o  2020ديسمبر الى  -2018عضو لجنة التنمية المستدامة، معهد التخطيط، وزارة التخطيط، يوليو 
o   عضو لجنة فريق تدقيق لالعتماد الرامجي لجامعة الرفاق االهلية بمدينة طرابلس، وزارة التعليم العالي

 . 2019والبحث العلمي، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. يناير  
o المركزي، الهيئة الليبية للعمارة،    رئيس لجنة التحكيم لمسابقة تطوير الفراغ الخارجي لمصرف ليبيا

 2018نوفمبر 
o   ،عضو لجنة مراجعة المخططات والخرائط الهندسية لمشروعي المجمع الطبي والمجمع االداري، جودائم

 2017الزاوية للمالك جمعية الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية  
o :غدامس، سبها،غات،   عضو لجنة دراسة وتقييم ومتابعة االعمال المقدمة لتطوير الواحات الخمس

 . 2009أوباري والكفرة شركة الواحات للتطوير واالستثمار السياحي  

o  2009عضو لجنة االشراف والمتابعة الكراسة المعمارية لمدينة طرابلس . 

o  2008عضو لجنة االشراف والمتابعة لمشروع فندق من فئة اربعة نجوم بمدينة غدامس    . 

o  2005تليل، صرمان، شركة ونزريك للخدمات السياحية، ، عضو لجنة تقييم مشروع تطوير قرية  
 طرابلس. 

o  رئيس اللجنة العلمية لندوة تقانة  البناء واالنهاء بالحجر في الوطن العربي       مركز بحوث مواد البناء  

 . 2002والتشييد، طرابلس، ليبيا  
o حوث مواد البناء والتشييد،  عضو اللجنة العلمية ندوة تقانات مواد البناء و المباني الحيوية مركز ب

 2001طرابلس، ليبيا .
o   عضو لجنة مراجعة وتقييم اعمال التصميم المعماري لمشروع المركز التجاري غريان، "اللجنة الشعبية

 .  2001لشعبية غريان" سابقا،غريان  
o شركة  عضو لجنة تحكيم مسابقة المعمارية لمشروع مجمع مباني مكاتب بمنطقة سوق الثالثاء القديم، ال

 . 1991الوطنية للخدمات الهندسية والتجهيزات طرابلس 

o  1997عضو لجنة تحكيم مسابقة مقر شركة ليبيا للتامين 

o   2006- 2005عضو لجنة المدينة الجامعية 

o   1994- 1990عضو لجنة الدراسة واالمتحانات بكلية الهندسة 
o  عضو لجنة تحكيم مسابقة المناطق المتردية جهاز االسكان 
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o  2011/  4/3-1عضو اللجنة العلمية لمؤتمر لندن لالستدامة   . 

o   2010/  10/ 21-18عضو اللجنة العلمية لمؤتمر هلسنكي لالستدامة، هلسنكي  

o  2010العلمية لتقييم االبحاث مؤتمر سانتاندر، اسبانيا عضو اللجنة.   
 

 : القائمة  المشاريع البحثية والبحوث
   ، ورقة بحثية جاهزة للنشرعن "المالئمة" والعمارة ، رمضان الطاهر ابوالقاسم دبوبة 

الميثاق األخالقي لكلية  ، د. تمام بن موسى  ، أسامة عبدالمجيد عبد الهادي، مد عزيز، فوزي مح*د رمضان الطاهر ابوالقاسم 
 جاهزة للنشر ، ورقة بحثية الهندسة، جامعة طرابلس: تحديات التطبيق

 ، ورقة بحثية جاهزة للنشرالمشاريع التنموية المتوقفة* في ليبيا، ، الطاهر رمضان دبوبة *د رمضان الطاهر ابوالقاسم 
 
 بحاث والورقات العلمية والمشاركة في المؤتمرات: اال

o   ،مجلة زوايا معمارية، قسم العمارة والتخطيطالعمراني، خريف  حول دور المعماري رمضان الطاهر ابوالقاسم ،

2019 ،13-18  . 

o   ،59- 49. ص  1997ورقة نشرت بمجلة اثار العرب، خريف  "حول عمارة المتاحف"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم . 

o  17-15. ص 1995، 32الهندسي، ليبيا ، العدد  ،  ، مجلةلمسابقات المعماريةرمضان الطاهر أبو ألقاسم، ا . 

o  ،82-67.  ص  1996،  33مجلة الهندسي، ليبيا، العدد  "خلة جمعة: الحلم و الواقع"،رمضان الطاهر أبوألقاسم . 

o   ،46-33.      ص  1996،   34مجلة الهندسي، العدد ،  حول العمارة و الديكور"، رمضان الطاهر أبوألقاسم . 
o مجلة آثار العرب، ليبيا ، العدد الحادي عشر "المسابقات المعمارية: النظرية والتطبيق"، قاسم،  رمضان الطاهر أبو أل

 . 139-132، ص  1999و الثاني عشر ربيع 

 
 والندوات   المشاركة في المؤتمرات

o   ،ليبيا ورشة عمل حول المشاريع المتوقفة في  مشاريع التنمية المتوقفة، تداعيات وتحديات، رمضان الطاهر ابوالقاسم

 . 2017، جامعة طرابلس ، كلية الهندسة مارس 
o   ،ورشة العمل التعليم المعماري في ليبيا: الواقع، التحديات والفرصرمضان الطاهر أبو ألقاسم،و اسامة عبد الهادي ،

 الثانية حول تعليم العمارة في الوطن العربي: ، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 

 ، جامعة قرطاج، تونس 2013ديسمبر 7 -6
o    ،ورقة مقدمة لاليام   "حول االسكان والبناء العشوائي في اقليم الخليج التخطيطي بليبيا"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم

م   2009الماء   6-5الدراسية حول السكن غير الالئق والقضاء على البناء العشوائي. اللجنة الشعبية للمرافق، طرابلس  
 ا. طرابلس ليبي

o   ،ورقة مقدمة لورشة العمل حول  "البناء العشوائي في اقليم الخليج التخطيطي بليبيا"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم

 . 2008البناء العشوائييات" مصلحة التتخطيط العمراني، طرابلس اكتوبر  
o    ،ليم الخليج بليبيا"، "االعتبارات التخطيطية لمواجهة الكوارث :حالة دراسية تخطيط إقرمضان الطاهر أبو ألقاسم  

  1/4- 29/3ورقة مقدمة و قبلت لنشر  بندوة الكوارث والتخفيف من أثارها ، الرياض المملكة العربية السعودية

/2008 . 
o    ،حول النمط المعماري والهوية المعمارية صور من المشهد المعماري للمدن الليبية"،رمضان الطاهر أبو ألقاسم" 

 . 2008-10-07العربي األول، العمارة المدينة والمجتمع مدينة العلوم، تونس من  ورقة مقدمة لألسبوع المعمار 
o  ،ورقة مقدمة   "نحو تنمية إسكانية مستدامة:دراسة ألحد المشاريع اإلسكانية في ليبيا"،رمضان الطاهر ابوألقاسم

أسيوط، أسيوط جمهورية  ونشرت في المؤتمر المعماري الدولي السابع اسكان الفقراء: المشكالت و الحلول، جامعة  

 .2007/ 10/  25-23مصر العربية      
o   ،ورقة   معايير تخطيطية "الحي الجماهيري"، "اعتبارات و رمضان الطاهر أبو ألقاسم ود. بشير رمضان الزليطني

 م. 2006مارس  9-8مقدمة إلى ندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ، بنغازي  
o إستراتيجية إعداد المخططات اإلقليمية حالة دراسية )اقليم . بشير رمضان الزليطني، رمضان الطاهر أبو ألقاسم ود"

 م. 2006مارس  9-8ورقة مقدمة إلى ندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ، بنغازي  الخليج("، 
o   ،حافظة على المدن  ورقة مقدمة ونشرت، ندوة الم "نحو تنمية مستدامة للمدن القديمة"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم

 م . 12/2004/ 9-8القديمة ، بنغازي 
o   ،ندوة التنمية العمرانية في "إعادة تنمية المدن الصحراوية القديمة: الطموحات و الواقع" رمضان الطاهر أبو ألقاسم ،

   2002نوفمبر،  4-2المناطق الصحراوية و مشاكل البناء بها، الرياض، المملكة العربية السعودية  
o  ندوة تقانات مواد البناء و المباني   "تقنية البناء بالطوب الطيني ، الواقع و اآلفاق"، هر أبو ألقاسم،   رمضان الطا

 . 2001/ 10/  18-17الحيوية طرابلس، 
o  " ،ورقة مقدمة ونشرت في مؤتمر التقانات الحديثة  حول الصورة المرئية للمسكن الريفي"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم

- 10الريفي والصحراوي في الوطن العربي، مركز بحوث البناء، طرابلس،   و دورها في تطوبر السكن

12 /10 /2000 . 
o   ،ورقة قدمت لندوة األلفية الثالثة و   "دور الواجهات في إبراز الصورة المرئية للمدينة"، رمضان الطاهر أبو ألقاسم

 . 1999/أكتوبر   10- 9المدينة بالجماهيرية، طرابلس 
o   ورقة قدمت وقبلت في المؤتمر الدولي الثاني  الفضاءات العامة في المشاريع اإلسكانية ألقاسم، رمضان الطاهر أبو ،

 . 12/1998/  15-13لدور الهندسة نحو بيئة أفضل، جامعة اإلسكندرية، كلية الهندسة، جمهورية مصر العربية 
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English papers: 

 

o Belgasem, Ramadan Taher, "Urban and Housing Development in Oil Concession 

Areas in Al-Khaleej Region in Libya,” XXXVIIII World congress on Housing, 17-20 

September 2013, Milano Polytechnics, Milano, Italy. 

o Belgasem, Ramadan Taher, "On Informal Housing: The case of Al Khaleej Region in 

Libya,” XXXVIII World congress on Housing, 16-19 April 2012, Istanbul Technical 

University, Istanbul, Turkey. 

o Belgasem, Ramadan Taher, "Developing old Ghadames Town: Towards a Sustainable 

Approach,” XXXVII World congress on Housing, 26-29 October 2010, Santander, 

Spain 

o Belgasem, Ramadan Taher, "Spatial Planning and Oil Concession in Al Khaleej 

Region in Libya." Paper accepted and presented for Third Generation & the Future 

of Cities in Libya second symposium, Benghazi, Libya 3-5 June 2010. 

o Belgasem, Ramadan Taher "Towards a Sustainable Rehabilitation of the Old City of 

Ghadames," Paper accepted and presented for Ghadames rehabilitation and 

redevelopment workshop, Ghadames, 17-19, April 2010. 

o Belgasem, Ramadan Taher, Azlitni, Bashir, "Planning Consideration for Disaster, the 

case of Al-Khaleej Region in Libya,” Managing Disaster & Building Safety in Arab 

Countries Symposium, 29 March-1 April 2008, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

o Belgasem, Ramadan Taher, Azlitni, Bashir, "Regional Housing Strategy For Al-

Khaleej Region,” XXXV World congress on Housing, September 4-7, 2007, 

Melbourne, Australia. 

o Belgasem, Ramadan Taher, Azlitni, Bashir, "Social Life and Design Quality,” XXXV 

World congress on Housing, September 4-7, 2007, Melbourne, Australia. 

o Belgasem, Ramadan Taher, "Toward a Sustainable Housing: A case of Libyan 

Housing,” XXXIV World congress on Housing Sustainable Housing Design 

emphasizing Urban Housing September 20-23, 2006, Naples, Italy. 

o Belgasem, Ramadan Taher, Illegal Immigrants and Housing: The Case of the Old 

City of Tripoli,” XXXIII World congress on Housing, Transforming Housing 

Environment Through Design, 27-30, September 2005, Pretoria, South Africa. 

o Belgasem, Ramadan Taher, “The Role of Evaluation in Enhancing Housing 

Environment,” International Conference On Housing, Cairo, Egypt, 1994 

 

 
 

 

 

 


