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. الرقٌبًعرٌبً اإلسم : محمد أبوغرارة   

   عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة اآلداب/ جامعة طرابلس . الصفة :

                                    .    5511 ، لٌبٌا،طرابلس موالٌد 

أستاذ . : العلمٌة الدرجة  

 التخصص العام : جغرافٌا بشرٌة .

  . رافٌة المدنالتخصص الدقٌق : جغ

 المؤهالت العلمٌة :

جامعة طرابلس .5591 فً الجغرافٌالٌسانس اآلداب والتربٌة  -  

جامعة طرابلس . 2112فً جغرافٌة المدن  الماجستٌرجازة ا -  

جامعة طرابلس . 2115فً جغرافٌة المدن  هالدكتوراإجازة  -  

  -النشاط العلمً : 

بجامعة طرابلس وجامعات أخرى فً لٌبٌا .  2112نذ عام م لٌاالعالدراسات التدرٌس الجامعً و -  

-فً مجالت علمٌة محكمة وهً على النحو التالً : خمسة عشر بحثا  نشر  -  

مركز البحوث والدراسات  , الخامس العدد,  المعرفة قطوف مجلة,  الحضري النمو و النشأة الزاوٌة مدٌنة  -

,2010   . 

 العدد,  االجتماعٌة البحوث منارة مجلة,  الحدٌدٌة بالسكة النقل خطوط على ٌةالطبٌع الجغرافٌة العوامل اثر  -
 .  2010,  السابع

  ,طرابلس  , اآلداب كلٌة مجلة,  كمً جغرافً منظور من تاجوراء بمنطقة والسكنً السكانً النمو مؤشرات -
 . 2010,  عشر السادس العدد

,  الثانً العدد,  االجتماعٌة , طرابلس العلوم مجلة" ,  مبدع خرائط ورسام متمٌز جغرافً عالم"  االدرٌسً  -
2010 . 

,  الثالث العدد,  االجتماعٌة الدراسات مجلة,  الجغرافٌة واالقالٌم المدن دراسة فً الحموي ٌاقوت جهود -
2014 . 



 العدد , طرابلس ,   اآلداب كلٌة مجلة,  واالٌطالً العثمانً العهدٌن خالل طرابلس لمدٌنة الصناعٌة الوظٌفة –
 . 2014,  والعشرون الرابع

فرع ,  الجغرافٌة الجمعٌة,  الجغرافً مجلة,  طرابلس بمدٌنة والسكنً السكانً والنمو التوزٌع تغٌرات –

 .  2014 الرابع العدد , المنطقة الغربٌة 

 .  2014,  االول العدد,  اآلداب كلٌة مجلة,  الجغرافً الفكر تطور فً المسلمٌن العلماء دور –

,  المرقب جامعة,  االنسانٌة العلوم مجلة,  االقلٌمً الوظٌفً والبعد والنمو النشاء خصائص تاجوراء مدٌنة –
 .  2015,  عشر الحادي العدد

,  المرقب,  التربوي مجلة,  الحضري والمخطط النظري المفهوم بٌن تاجوراء بمدٌنة االراضً استعماالت –
 . 2016,  الثامن العدد

 الحادي العدد,  الزاوٌة,  لدراسات اللٌبٌة المجلة, ومٌدانٌا   كمٌا   تحدٌده واسلوب مفهومه الوظٌفً المدٌنة اقلٌم –
  . 2016,  عشر

,  الخامس العدد,  مسالتة,  القلعة مجلة,  الزاوٌة بمدٌنة والسكنً السكانً والنمو لتوزٌع وافاق تغٌرات –
2016 . 

 ,الجمعٌة الجغرافٌة اللٌبٌة  , الجغرافً مجلة,  بالسكن وعالقتها الزاوٌة مدٌنة لموضع  الطبٌعٌة الخصائص –
 . 2016,  عشر السادس العدد  ,فرع المنطقة الغربٌة 

 كلٌات مجلة" ,  والتنمٌة البٌئة على والمخاطر المكانً الواقع"  العربً المغرب نادبل فً التصحر ظاهرة  -
 . 2016,  السادس العدد,  الزاوٌة,  التربٌة

 جمعٌة,  علمٌة مسارات مجلة,  المحاصر والحدٌث الوصفً القدٌم بٌن المدن جغرافٌة واهتمامات مفهوم –
  . 2017,  الثانً الجزء,  الثانً العدد,  العلمٌة صبراتة

. 2119المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة بقسم الجغرافٌا جامعة طرابلس منذ المؤتمر األول  -  

. 2151مصر فً جامعة اإلسكندرٌة  ،شاركة فً المؤتمر الجغرافً السنوي قسم الجغرافٌاالم -  

منذ عام  بالجامعات اللٌبٌةومناقشة أخرى رسائل ماجستٌر ودكتوراة عدة اإلشراف األكادٌمً على  -

2155 .  

المعاهد العلٌا لمرحلتً التعلٌم المتوسط و )رسم خرائط( الجغرافٌةالمشاركة فً لجنة تألٌف المناهج  -

. بلٌبٌا  
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