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 السيرة الذاتية
 

 
 .عبدالباسط محمد الفيتوري. د :االسم

 .ليبي: الجنسية
 .ليبيا. بريد جامعة طرابلس 16131ص ب  –طرابلس  –الفرناج : العنوان

 9016113190(:نقال) رقم الهاتف 
قسم الهندسة المعمارية والتخطيط  –لية الهندسة ك –جامعة طرابلس ب عضو هيئة تدريس : العمل جهة

 .قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني –لية الهندسة ك. العمراني
  abd.elfeturi@uot.edu.ly:ايميل

                                                                         amelfeturi@gmail.com 
 

  :المؤهالت العلمية
 

 .المملكة المتحدة –جامعة داندي  – المعماريةدكتوراه في الهندسة  7002-7007
 .تقدير ممتاز –جامعة كونكورديا  –هندسة المباني ماجستير في 0992-7000

 . كندا –مونتلاير                 
 .الترتيب االول .ليبيا –بكالوريوس هندسة العمارة والتخطيط العمراني  0992-0997

 

 :التدريبيةالدورات 
 .المملكة المتحدة –اسكتلند . االدارة الهندسية فيدورات متقدمة   7009
 .المملكة المتحدة –اسكتلند . العامة وتنمية المهارات في االدارة متقدمةدورات  7009
  .كندا –مونتلاير  –الهندسية  االشراف علي المشاريعالمتابعة و دورة في مجال  0999
  .كندا –مونتلاير  –مهارات التدريس الجامعي دورة في مجال  0999

  

 :االكاديمية الخبرة
  

كلية  –(أستاذ مساعد)العمراني عضو هيئة التدريس بقسم هندسة العمارة والتخطيط  االن-2001
 .قمت بتدريس عدة مواد بالقسم وكذلك االشراف علي مشاريع التخرج. جامعة طرابلس –الهندسة

 
مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية . (متعاون) كاديمية الليبيةالباعضو هيئة التدريس   7007-7002

 .شعبة الهندسة المعمارية
               
  . كلية الهندسة –بقسم هندسة العمارة  –تعاون بجامعة الزاوية ة التدريس ميئعضو ه 7002-7002

 
  .كندا –مونتلاير  -قسم علوم المباني  –بجامعة كونكورديا  مشارك باحث 0999-7000

 
 .طرابلس، ليبيا .معيد بقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 0992-0992
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 :الخبرة المهنية
 

 . لمكتب التخطيط لالستشارات الهندسية وعضو مؤسس رئيس اللجنة االدارية 7002-7002
 

بمشروع الجيل الثالث للمخططات في المرحلة االولي والمتعلقة  منسق فريق العمل 7002-7002
جامعة  –مكتب البحوث واالستشارات الهندسية  .اقليم المنطقة الوسطي .االدارية العامة و بملف المباني

 .طرابلس
 

التصاميم المعمارية والرسومات  واعتماد قمت بمراجعة. مديرمشروع برج ابوليلي   7000-7007
 . للمشروعالتنفيذية 

 
العديد من الوحدات السكنية  قمت بتصميم . مكتب عين زارة  لالستشارات الهندسية 0992-0992

كما شاركت في مسابقة تصميم . وكذلك تصميم مبني اداري بطرابلس. وكذلك االشراف علي التنفيذ
 .المبني االداري للجنة االولمبية

 

 :اللجان االكاديمية والمهنية
 

جامعة  –كلية الهندسة  –عضو لجنة تقييم برنامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المعمارية  7077
 . طرابلس
 .عضو اللجنة العلمية  لتقييم االبحاث للمؤتمر الهندسي الثالث لنقابة المهن الهندسية الزاوية 7070
 .طرابلس. مؤتمر العلوم التقنيةلعضو لجنة تقييم االبحاث  7070

 

 :المؤسسات العلمية والمهنيةعضوية 
 

 .المملكة المتحدة –داندي  –اسكتلندا . عضو بمؤسسة جديس للبحت الحضري  7000
 .ليبيا .العضاء هئية التدريس الجامعيعضو النقابة العامة  7007
 .(ASHRAE) عضو الجمعية االمريكية  0999
 .عضو نقابة المهن الهندسية 0997
 .للمعمار يالليبيجمع مفي ال مؤسس عضو 0992
 .ليبيا. عضو جمعية المهندسين العلمية 0991

 

 :والمنحالجوائز 
 

 .تحصلت علي منحة دراسية الستكمال دراسة الدكتوراة من امانة التعليم العالي والبحث العلمي 7002
 .تحصلت علي منحة دراسية الستكمال دراسة الماجستير من امانة التعليم العالي0992
 .تحصلت علي جائزة الترتيب االول في مسابقة معمارية لتصميم مبني اداري 0991
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 : المنشورةوالدراسات العلمية  االبحاث 
 

  افاق توظيف تكنولوجيا الطاقات البديلة في ليبيا  (2021)فيتوري و الفرجاني العبدالباسط

 .  المؤتمر الهندسي الثالث لنقابة المهن الهندسية بالزاوية. لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

  

  تفعيل دور االنظمة واتشريعات العمرانية لتحقيق بيئة  (3939)فيتوري و الفرجاني العبدالباسط

 .  ؤتمر الهندسي التاني لنقابة المهن الهندسية بالزاويةالم. عمرانية مستدامة في ليبيا

 

  العوامل المؤثرة في مستوى تصميم المباني ( 3910)و الفرجاني  فيتوريالعبدالباسط

 ICTS. International Conference on Technical Scinces  الخضراء في ليبيا

 

 التصميم وأثرها على تصميم المباني خصائص فريق ( 3910)فيتوري و الفرجاني ال عبدالباسط

 .مجلة العلوم التطبيقية. الخضراء في ليبيا

 

 دور المالك نحو تحقيق إستدامة المباني في ليبيا( 3910)فيتوري و الفرجاني ال عبدالباسط .

 .المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

  الواقع والطموح: المهندسة المعمارية الليبية و ممارسة المهنة (3912)الفيتوري عبد الباسط .

  .طرابلس ليبيا. العربيات الثالثملتقى المهندسات 

  الواقع : التنمية المكانية المستدامة في منطقة سوق الجمعة (2013)الفيتوري عبد الباسط
 . العلمي االول للتنمية المكانية المستدامة في ليبيا المؤتمر. والمأمول

 

  المناطق الصناعية الحرة وأهميتها في تحقيق التنمية المكانية  (2013)الفيتوري عبد الباسط
 لس، ليبياطراب. المؤتمر العلمي االول للصادرات. المستدامة

  

Abdulbaset Elfeturi Simon Unwin , Lorens Holom,  (2009) Cultural 

Sustainability: Developing Strategies for Achieving Urban Form Sensitive to 

Local Culture and Pattern of Space Use. Sustainable Architecture and Urban 

Development  SAUD.  Tripoli, Libya. 
   

 دروس من : التعلم من الشكل الحضري التقليدي (3992)عبدالباسط  ,الفيتوري  عبدالباسط

 .IESC .الماضي لمدن المستقبل

 

 :المؤتمرات والندوات
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 .المشاركة في المؤتمر الدولي للعلوم التقنية 7009
 . بنغازي، ليبيا .والمعرض التقني االول للهندسة المعمارية والمدنية المشاركة في المؤتمر  7009
 .العلمي التاني للعلوم الهندسية والتقنية المشاركة في المؤتمر  7009
 . ماليزيا: كوااللمبور. في مؤتمر الطاقة واالستدامة المشاركة 2015
 .ماليزيا: كوااللمبور. التاثيراث البيئية المشاركة في مؤتمر  7001
 .ملتقى  المهندسات العربيات الثالث المشاركة في  7001
 .المؤتمر العلمي االول للتنمية المكانية المستدامة في ليبيا المشاركة في  2013
 . المؤتمر العلمي للصادرات المشاركة في  2013
 . اللملكة المتحدة –اسكتلندا . جامعة داندي . المشاركة في ندوة التصميم المستدام 7000
  تشارلز اسكتلندا برعاية مؤسسة االميربمستقبل الالمشاركة في ندوة مواهب الشباب وبناء  7000

 .المملكة المتحدة. ادنبرة. للعمارة المبنية         
 طرابلس. المشاركة في  المؤتمر  الدولي االول في العمارة والتنمية الحضرية المستدامة 7009
 .طرابلس. المشاركة في مؤتمر التنمية المكانية واالستدامة 7009
 .االمارات المتحدة. دبي (ممثل جامعة طرابلس) .لمشاركة في منتدي التصميم الدوليا 7002
 .طرابلس .المشاركة في مؤتمر التنمية المستدامة 7002
 .ليبيا. لالسكان وتقنيات البناء طرابلس رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدولية  7002
 .طرابلس .المشاركة في الملتقى العلمي لترميم المدينة القديمة 7002
 .ليبيا. بنغازي. ندوة مخططات الجيل الثالث 7001
 . ليبيا. طرابلس. ندوة العمران المستدام 7002
 .المانيا. برفسور هيرتزق من جامعة ميونخ. ندوة تقنيات بناء المدارس المستدامة 7000

 

 :المواد التي قمت بتدريسها
 تصميم حضري. 

  انشاء معماري(I)  وII)). 

  االنشاءنطم . 

  التصميم الحضرينظريات 

 التكنولوجيا والعمارة. 

 تنسيق المواقع 

 رسومات تنفيذية.. 

 تصميم معماري. 

   ممارسة مهنية(I) (كميات ومواصفات) 

  ممارسة مهنية  (II) (خطة تنفيذ مباني)    

 كتابة التقارير. 

 اضاءة وصوتيات.  

مصارف  –مباني ادارية  –فنادق  –تصميم مجاورات سكنية  )وكذلك االشراف علي مشاريع التخرج 
 .(دور رعاية المسنين وغيرها من المشاريع – محطة ركاب بحرية -مطارات   –منتجعات سياحية  –
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 :اللغات
 

 (محادتة وقراءة و كتابة)اللغة العربية و اللغة االنجليزية 
 

 :  المهارات
 

 (اوتوكاد و ارشيكاد)الرسم باستخدام الحاسوب 
 (بريمافيرا)الهندسية برنامج ادارة المشاريع 

 . استخدام برنامج مايكروسوفت ورد وجميع تطبيقاتها
 
 
 
 
  
   


