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 كاديمية  الخبرة األ.3
 قار / متعاون  تاريخ التعيين  الدرجة االكاديمية  الجامعة

 طرابلس 

 قار  2022 - 2008 محاضر 

 قار  2004- 2008 محاضر مساعد 

 قار  1999-1992 معيد

 قار  2005   مساعد محاضر الجفارة 

 متعاون 2005   مساعد محاضر الرفاق 

 متعاون 2004   مساعد محاضر جنزور - كاديمية الدراسات العلياا
 

 الخبرة الغير اكاديمية  .4

 التاريخ المهام ة المنظم
قار /  

 متعاون 
 استشاري معماري   مكتب مربع 

 المدينة القديمة بطرابلس تصميم معماري مشروع تجاري متعدد الوظائف، 
 متعاون 2021  /2020 

 متعاون 2018/2019 استشاري معماري  شركة الحلول المتكاملة 

  -مكتب المفتاح االستشاري

   جهاز تطوير المراكز اإلدارية

 ليبيا  -بالمنطقة الغربية 

 استشاري معماري  

وحدة    5000التصاميم المعمارية و التنفيذية لمشروع إنشاء  مراجعة -

 سكنية جنوب مدينة الزاوية

مراجعة التصاميم المعمارية والرسومات التنفيذية لمشروع تطوير   -

 مستشفى مدينة صرمان العام 

مراجعة التصاميم المعمارية و الرسومات التنفيذية لمشروع تطوير   -

 مستشفى المطرد القروي 

وحدة    4000مراجعة التصاميم المعمارية و التنفيذية لمشروع إنشاء  -

 سكنية شمال مدينة الزاوية 

 متعاون 09/2011 20
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المكتب اإلستشاري الهندسي 

 للمرافق 

 إستشاري معماري 

 مشروع أكاديمية التصميم الليبية، الغيران وتصميم طتخطي
 متعاون 2010

المعارج لالستشارات  

 والخدمات الهندسية  

 إستشاري معماري 

 مشروع تجمع سكني بمنطقة سيدي السائح 
 متعاون 2010

جهاز التطوير لالستثمار  

  -العقاري والسياحي  

الصندوق الليبي لإلستثمار  

 الداخلي والتنمية

 إستشاري معماري 

اعداد مسودة كراس المســــــابقة المعمـــــــارية الدولية لتصميم مبنى 

 بنغازي" –" مركز تطوير تجارة الذهب والفضة، حي البيان 
 متعاون  2010

المكتب االستشاري الهندسي 

 للمرافق 

مشروع الكراسة المعمارية لالفريق الوطني مدير إستشاري معماري ، 

 طرابلسو العمرانية لمدينة 
 متعاون 2008-2009

المكتب االستشاري الهندسي 

 للمرافق 

ورشة عمل "مشروع الكراسة لالمنسق العام إستشاري معماري، 

 فرنسا  -المعمارية و العمرانية لمدينة طرابلس" ، باريس 
 متعاون 2008

جهاز تنفيذ مشروعات  

 اإلسكان و المرافق

بإدارة مشروع تطوير    االستشارية الفنيةعضو اللجنة  إستشاري معماري،  

 المناطق المتدهورة عمرانيا 
 متعاون 2008

 –مراقبة اإلسكان و المرافق 

 شعبية طرابلس 
 متعاون 2007 عضو لجنة تأسيس مركز المعلومات

 جهاز المدن القديمة

المسابقة الدولية المحدودة  رئيس لجنة إعداد و تنظيم  إستشاري معماري،  

و  الشمالية  الواجهة  منطقة  تأهيل  إعادة  و  لتطوير  العمراني  للتصميم 

 الشمالية الشرقية بمدينة طرابلس القديمة

 متعاون 2007

 مصرف الوحدة 

المسابقة المحلية   عضو لجنة إعداد و تنظيم و تحكيمإستشاري معماري،  

لمصرف  االستثماري  و  اإلداري  للمبنى  العمراني  للتصميم  المحدودة 

 الوحدة بمدينة طرابلس 

 متعاون 2007

 مكتب الفيصل لالستشارات

 عضو فريق دراسات تخطيط و تصميم حضريإستشاري معماري، 

مشروع التصميم الحضري لمنطقة طريق السكة )مركز طرابلس الدولي  

 . لألعمال(

 متعاون 2006

مصلحة التخطيط العمراني، 

 ليبيا.  –طرابلس 

معماري،   عمل  إستشاري  فريق  حفظ   عضو  و  توثيق  على   االشراف 

 مخططات الجيل الثاني بالنظم الرقمية المتطورة
 متعاون 2006

 المكتب الوطني االستشاري 
،  معماري،    استشاري   الحضري  التصميم  و  التخطيط  دراسات  مجال 

 مشروع الجيل الثالث 
 متعاون 2005

مدرسة الفنون والصنائع  

 اإلسالمية 

 عضو لجنة التنظيم و إدارة مسابقة 

 2006ة التكامل الحرفي ورش
 متعاون 2005

 شركة الصرافة
معماري، التحكيم إستشاري  و  اإلعداد  لجنة  المحدول   عضو  دة  لمسابقة 

 لتصميم المقر اإلداري للشركة بطرابلس المطروحة 
 متعاون 2005

مكتب الجامعة لالستشارات 

 الهندسية

الوضع القائم لمجمع متاحف السراي   الفريق المعماري لدراسةعضو 

 ليبيا -الحمراء , طرابلس
 متعاون 2004

 مصلحة التعليم بتاجوراء 
المشاركة في إقامة ) تدريس( دورة إعداد ورفع كفاءة  مدرسي مادتي 

 ية.الرسم المعماري واإلنشائي للثانويات التخصص
 متعاون 2004

مكتب الجامعة لالستشارات 

 الهندسية 

العامة   للشركة  اسكان  مشروع  تصميم   فريق  معماري، عضو  مهندس 

 للكهرباء ، مدينة سرت
 منعاون 1999
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ة مجهاز إدارة المدينة القدي

 بطرابلس 

 االدارة الفنية -معماري  استشاري
 متعاون 1998-1999

المكنب االستشاري الهندسي 

 للمرافق 

األعمال المعمارية لمشروع المجمع  -  التصميم المعماريعضو فريق 

 االستثماري اإلداري بمدينة طرابلس, جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية. 
 متعاون 1998

المشاركة في إقامة )إشراف و تدريس( دورة إعداد ورفع كفاءة  الفنيين   مركز بحوث مواد البناء 

 مساعدين الهندسيين ال
 متعاون 1997

جمعية الدعوة االسالمية  

العالمية و المكتب االستشاري 

 الهندسي للمرافق 

ة كانو  يجامعمشروع المدينة ال،    عضو فريق التصميمإستشاري معماري،  

 متعاون 1997 ريا ي، نيج

مشروع تصميم مبنى إستثماري  ل فريق التصميم المعماري   رئيس مكتب ليبتك لألعمال الهندسية 

 ليبيا. -إداري( لشركة االستثمار العقاري، الزاوية)سكني، تجاري، 
 قار  1996

المكنب االستشاري الهندسي 

 للمرافق 

عضو فريق التصميم المعماري األعمال المعمارية للمسابقة المطروحة 

من قبل جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية الخاصة بمشروع المجمع  

 االستثماري اإلداري بمدينة طرابلس. 

 اونمتع 1994

استشاري عضو فريق التخطيط لدراسة واعادة تخطيط المركز الحضري   اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية

 لمدينة صرمان. 
 متعاون 1990

المكنب االستشاري الهندسي 

 للمرافق 

مدير  درنة،  بلدية  مخططات  تطبيق  مشروع  مدير   ، معماري  مهندس 

مشروع  اعداد مخططات  مشروع تطبيق مخططات بلدية الزاوية، مدير  

 التجمعات السكانية ببلدية الزاوية

 قار  1987-1992

 

 تسجيالت المهنية شهادات أو  .5
 التاريخ  المنظمة المانحة  عنوان المؤهل ت

 2022 جامعة سرت –المؤتمر الدولي األول للعلوم الهندسية، كلية الهنسة  شهادة مشاركة  1

 شهادة  مدقق  2

 المركز الوطني لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية  

دورة تدريبية العداد مدققين وفق معايير ضمان الجودة و االعتماد الصادرة عن المركز الوطني 

نوفمبر    08الى    05لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية خالل الفترة من  

تدريبية، المركز الوطني لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية ساعة   28م بواقع  2018

 طرابلس.  –و التدريبية ، جامعة طرابلس 

2018 

 شهادة تقدير   3
البرنامج التدريبي )تراث طرابلس: اعرفه و حافظ عليه و عيش به(، منظمة المبادرة  

 المعمارية و المجلس الليبي لالبنية الخضراء، المدينة القديمة بطرابلس، 
 2018نوفمبر 

4 
شهادة حضور   

 اتمام دورة  
 2001 بريطانيا. -دراسة اللغة اإلنجليزية، جامعة جالسكو

 شهادة تقدير 5
العيد الثالثين لتأسيس قسم هندسة العمارة و التخطيط العمراني بكلية الهندسة, جامعة الفاتح، ،  

 ليبيا. - طرابلس
1999 

 1992 ليبيا. -، بمناسبة مرور خمس سنوات خدمة بالمكتب االستشاري الهندسي للمرافق، طرابلس  شهادة تقدير 6
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 المهنية. مات ينظت ال اللجان والعضوية في .6
 التاريخ  مستوى العضوية نظمة  مال ت

 2022 -2018 منسق الوحدة  جامعة طرابلس.  – وحدة الجودة بقسم العمارة و التخطيط العمراني ، كلية الهندسة  

1 
المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات 

 التعليمية والتدريبية 
 2020- 2019 مدقق

 2012 عضو مؤسس للعمارة الهيئة الليبية  2

3 eCAADe 2002 عضو 

 1986 عضو نقابة المهندسين  4
 

 األوسمة و الجوائز.7
 التاريخ  المنظمة المانحة  اسم الجائزة / الوسام  ت

 شهادة مدقق  1
المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات 

 التعليمية والتدريبية 
2018 

2 
شهادة  الفوز بالترتيب الثاني في المسابقة المعمارية 

 قرجي طرابلس  –لمشروع المبنى االداري و التجاري 
 1995 جمعية الدعوة االسالمية العالمية 

 1989 مكتب الظهرة للهندسة والعمارة  شهادة الفوز  بتصميم شعار المكتب 3

 1988 مكتب العمارة المكتبشهادة الفوز بالترتيب االول لتصميم شعار  4
 

 

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

 التاريخ  المركز أو الوظيفة  اسم النشاط

 سنوات عديدة  عضو لجنة  الهندسة بجامعة طرابلس لجنة امتحان قبول الطلبة بقسم هندسة العمارة ، كلية 

 سنوات عديدة  عضو لجنة  لجنة مراجعة ملفات الخريجين بقسم هندسة العمارة ، كلية الهندسة بجامعة طرابلس

10/10/2022 مشارك جامعة طرابلس –في كيفية تعبئة نموذج توصيف البرنامج، كلية الهندسة  دورة تدريبية  

01/10/2022 مشارك جامعة طرابلس –في كيفية تعبئة نموذج توصيف المقرر، كلية الهندسة  دورة تدريبية  

الجزائر   -لجنة وضع معايير مشاركة الرياضيين في دورة العاب البحر المتوسط بوهران 

 تركيا، اللجنة االولمبية الليبية –ودورة العاب التضامن االسالمي بازمير 
 2022 عضو لجنة  

2022 -2011 رئيس االتحاد  االتحاد الليبي للمصارعة االولمبية و المصارعات المماثلة  

 2017-2013 عضو مجلس االدارة اللجنة االولمبية الليبية

 2017-2015 رئيس لجنة  القانون واالخالق   االتحاد العربي للمصارعة  

 2017-2013 عضو مكتب تنفيذي  اتحاد المصارعة التحادات دول البحر االبيض المتوسط  

 2020 رئيس اللجنة  جامغة طرابلس   –لجنة وضع المواثيق االخالقية لكلية الهندسة 

 عضو  اللجنة االستشارية لمكتب الجودة بكلية الهندسة
2019 - 

2021 

ورشة العمل "كيفية التأهيل للحصول على اإلعتماد األكاديمي" ، تنظيم قسم الجودة وتقييم  

 االداء بكلية الهندسة  
 2019مارس5 مشارك

  2019لجنة وضع خطة للبرامج واالنشطة الرياضية للهيئة العامة للشباب والرياضة للعام 

/ 2020 
 2019 عضو

فريق تدقيق لالعتماد البرامجي لجامعة افريقيا فريق تدقيق لالعتماد البرامجي لجامعة 

المركز الوطني لضمان جودة و  لبرامج الحاسوب، اللغة اإلنجليزية، القانون، افريقيا ، 

 .2019لسنة  17اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية، قرار رقم 

 2019 عضو
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ين وفق معايير ضمان الجودة و االعتماد الصادرة عن المركز  دورة تدريبية العداد مدقق

الى   05الوطني لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية خالل الفترة من 

ساعة تدريبية، المركز الوطني لضمان جودة و اعتماد    28م بواقع  2018نوفمبر  08

 طرابلس.  –المؤسسات التعليمية و التدريبية ، جامعة طرابلس 

 2018 مشارك

لبرامج المحاسبة، اإلدارة، التمويل،  فريق تدقيق لالعتماد البرامجي لجامعة افريقيا ،  

 المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية و التدريبية
 2018 عضو

فريق للفحص الفني لمعهد صرح العلم العالي للعلوم الطبية، المركز الوطني لضمان جودة  

 .2018لسنة   93و اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية، قرار رقم 
 2018 عضو

 2022-2018 منسق جامعة طرابلس  –وحدة الجودة بقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 

 2021-2018 عضو  جامعة طرابلس  –اللجنة العلمية بقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 

ورشة عمل ) التعليم المعماري في ليبيا المسؤولية االجتماعية للمعمار الليبي،و دور  

.، قسم العمارة و التخطيط  (المعماريين في صياغة عمارة مدنهم، و الحد من تفسخ هويتها

 .جامعة طرابلس –العمراني ، كلية الهندسة 

   رئيس لجنة التنظيم -

 مشاركة  بورقة  -
 م.2018مايو 

 2018 منسق الوحدة  وحدة الجودة الخاصة بالبرنامج الدراسي لقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 2017 رئيس اللجنة لجنة االشراف على العملية االنتخابية للهيئة الليبية للعمارة  

ورشة عمل " المدن و المعالم التاريخية :ثقافة..حضارة..استمرار"، جهاز حماية المدن  

 . طرابلس -، طرابلس التاريخية ، قصر ليبيا 
 2015يونيو  مشارك بورقة 

 2014ديسمبر   المشاركة بورقة  .بلدية طرابلس المركز، بلدية طرابلس تقييم اوضاع ورشة عمل عن 

 م. 2014أكتوبر   مشارك ورشة عمل " العداد رؤية و رسالة بلدية سوق الجمعة"، 

الندوة العلمية للرياضة للجميع في الدول العربية " تجارب الدول العربية في برنامج  

 السعودية -الرياضة للجميع، االتحاد العربي للرياضة للجميع ، الرياض  

المشاركة بورقة عن اللجنة 

 االولمبية الليبية.
 2014أكتوبر  

في واالجتماعي والمعماري" صالون طرابلس الثقافي بعنوان " تاريخ مدينة طرابلس الثقا

حلقة " الهوية العمرانية للمدينة بين إعداد المعماري والممارسات الراهنة" ، جهازة 

إدارة المدن التاريخية بالتعاون مع مراقبة آثار طرابلس ومؤسسة التراث الطرابلسي" 

 ليبيا  -مبنى السراي الحمراء، طرابلس 

 2013يوليو  منسق الحلقة 

 2012 عضو مؤسس الليبية للعمارة للهيئة 

 2012 عضو اللجنة العليا لمدارس الفنون و الصنائع  

( اإليطالية  لالستشارات واالعمال الهندسية، IDEAبرنامج عمل وزيارة مجموعة )

 ليبيا.   –الغرفة التجارية الليبية اإليطالية، طرابلس 
 2010 منسق عام للبرنامج الهندسي  

حلقة علمية مهنية حول مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة بطرابلس، تنظيم المكتب  

 ليبيا  -طرابلس االستشاري الهندسي للمرافق، فندق الودان ، 
 2010 عضو حلقة الحوار 

 المؤتمر الدولي " العمارة والتنمية الحضرية المستدامة" 

 قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 
 2009 عضو لجنة التنظيم 

ورشة عمل "مشروع الحزام االخضر لمدينة طرابلس"، المكتب االستشاري الهندسي  

 ليبيا   -للمرافق ، طرابلس 
 2008 بورقة مشارك 

ورشة عمل "مشروع الكراسة المعمارية و العمرانية لمدينة طرابلس" ، المكتب 

 فرنسا  -االستشاري الهندسي للمرافق باريس 

مشارك بورقة ، رئيس الفريق  

 الوطني للكراسة
2008 

فريق عمل توثيق و حفظ مخططات الجيل الثاني بالنظم الرقمية المتطورة, مصلحة  

 ليبيا.  –العمراني، طرابلس التخطيط 
 2006 استشاري وعضوفريق 

لجنة اإلعداد و التحكيم في المسابقة المحدودة المطروحة من قبل شركة الصرافة لتصميم  

 المقر اإلداري للشركة بطرابلس 
 2006 عضو
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(، مدرسة الفنون والصنائع  2006لجنة التنظيم و إدارة مسابقة )ورشة التكامل الحرفي 

 ليبيا.  –اإلسالمية، طرابلس 
 2005 عضو

التحكيم في المسابقة المحدودة المطروحة من قبل شركة الصرافة لتصميم لجنة اإلعداد و 

 المقر اإلداري للشركة بطرابلس 
 2005 عضو

 2005 عضو جامعة الجفارة  -لجنة تقييم كلية الهندسة 

دورة إعداد ورفع كفاءة  مدرسي مادتي الرسم المعماري واإلنشائي للثانويات التخصصية, 

 ليبيا. -طرابلس شعبية تاجوراء, 

القاء   المشاركة في 

 المحاضرات
2004 

 2002-2004  ( eCAADeعضو منظمة )

 -االحتفال بالعيد الثالثين لقسم العمارة و التخطيط العمراني, كلية الهندسةلجان تنظيم 

 ليبيا. -جامعة الفاتح، طرابلس

عضو اللجنة اإلعالمية  ولجنة 

 المعارض 
1999 

لإلشراف على المسابقة المعمارية المفتوحة لتصميم الحوش الطرابلسي لجنة تنظيم  

 ليبيا. -المعاصر, مشروع تنظيم و إدارة المدينة القديمة بطرابلس، طرابلس
 1999 عضو اللجنة 

لجنة تجهيز المتحف الوطني للفن الحديث, مشروع تنظيم و إدارة المدينة القديمة 

 ليبيا. -طرابلسبطرابلس، 
 1999 عضو لجنة 

  ،دورة إعداد ورفع كفاءة  الفنيين الهندسيين المساعدين, مركز بحوث مواد البناء

 ليبيا. - طرابلس

شراف و  المشاركة في اإل

 القاء المحاضرات 
1997 

 1990 عضو لجنة   اللجنة الوطنية للمبنى السكنى  -اللجنة الفنية للمواد و األعمال الميكانيكية
 

 منشورات  .9
 كتاب  أو فصل في كتاب

ورقة بعنوان "اجهزة ادارة المدن القديمة كمؤسسات علمية", ندوة" نحو استراتيجية شاملة لتطوير و صيانة المدن التاريخية"،   1

 .29/10/2007-27جهاز المدن التاريخية، غدامس 

2 "The Role of Computer in Architectural Education" 

 بريطانيا  -الوسائط المتعددة, لندن  تلطلبة الدراسات العليا في الفنون والتصميم وتطبيقا  2002باللغة اإلنجليزية مقدم لمؤتمر    ورقة

 مقال في مجلة  

 . 1999ت إطار الصفحة الرابعة، صحيفة الشط، طرابلس، ية ،في الشان المعماري الليبي، تحمجموعة مقاالت أسبوع 1

 أخرى 

علمي بعنوان " تحقيق الميزة التنافسية لقسم هندسة العمارة بجامعة طرابلس: الواقع والتحديات من وجهة نظر أعضاء هيئة بحث   1

 ليبيا  -، سرت 2022مارس  2-1جامعة سرت  -التدريس"، المؤتمر الدولي األول للعلوم الهندسية، كلية الهندسة 

م.، ورشة عمل 2006مارس    25-23ورقة بعنوان "قراءة في مخرجات ورشة العمل "تعليم العمارة في الوطن العربي"، بيروت ،   2

و الحد من تفسخ   ،عمارة مدنهم  صياغة دور المعماريين في    ،وللمعمار الليبي  االجتماعيةالمسؤولية  ) التعليم المعماري في ليبيا  

 م.2018مايو  12جامعة طرابلس ،  –ط العمراني ، كلية الهندسة تها.، قسم العمارة و التخطي هوي

 .م2017اعداد الالئحة االنتخابية للهيئة الليبية للعمارة مارس  3

 - حالة دراسية: قسم العمارة و التخطيط العمراني:التعليم المعماري كشريك في حماية المدن القديمة و التاريخية المحلية الليبية 4

 2015يونيو15طرابلس   -، ورشة عمل " المدن و المعالم التاريخية :ثقافة..حضارة..استمرار" طرابلسجامعة 

 م.2014: منطقة بلخير كحالة دراسية ، بلدية طرابلس ، ديسمبر  مدينة طرابلسباالرث العمراني ورقة بعنوان :  5

6 
، االتحاد العربي للرياضة "تجارب الدول العربية في برنامج الرياضة للجميعالندوة العلمية "  عنوان " تجربة دولة ليبيا" ببورقة  

 م. 2014، الرياض أكتوبر  جامعة الدول العربية  – للجميع

7 
ورقة بعنوان "اجهزة ادارة المدن القديمة كمؤسسات علمية", ندوة" نحو استراتيجية شاملة لتطوير و صيانة المدن التاريخية"،  

 .29/10/2007-27التاريخية، غدامس جهاز المدن 

8 
"CAAD Teaching in the Architectural Curriculum: A Case Study of UK School of 

Architecture", ،بريطانيا.  -جالسكو  ، 2003 بحث باللغة اإلنجليزية مقدم لجامعة جالسكو لنيل درجة الماجستير 
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 ليبيا  –غدامس ، 1998 " ، نقابة المهندسن، السكنىندوة تقنيات المبنى ورقة بحثية " 9
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