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 معلومات شخصية:
  :م(1970) ليبيا-طرابلسمكان وتاريخ امليالد. 

  :لييباجلنسية. 

  :متزوج ويعولاحلالة االجتماعية. 

  :ليبيا-طرابلس مكان السكن 

 التعليم:

 اللبنانية(. اجلمهورية-اجلنان)جامعة  تطبيقي دكتوراه إحصاء 

  اململكة األردنية اهلامشية(.-الريموك )جامعة إحصاء تطبيقيماجستري 

 (.ليبيا –)جامعة طرابلس  إحصاء بكالوريوس 

 (.ليبيا –)ختصص رياضيات( )طرابلس  ثانوية العلوم األساسية 

 :العمل احلايل
  طرابلس جامعة- العلوم كلية-قسم اإلحصاء  لدى مشاركاستاذ. 

  اجمللس الوطين للتطوير االقتصادي واالجتماعي.مستشار غري متفرغ لدى 

  والبحوث االسرتاتيجية واالمن الوطين.للدراسات  املركز اللييبمستشار غري متفرغ لدى 

   مستشار غري متفرغ لدى إدارة املسح الوطين لصحة األسرة التابع جلامعة الدول العربية والذيي

 جيرى كل أربع سنوات.

  جبامعة الدول العربية. االسرتاتيجيةبيانات معتمد لدي قسم اإلحصاء والدراسات خبري حتليل 

 األكادميية: اخلربة
 2004العلوم جبامعة طرابلس. كلية-يف قسم اإلحصاء  مشاركأستاذ الوقت احلاضر:  م إىل 

  خذذر تذذاريخ  اىل  –م 2020، )طذذرابلس –جنذذزور  –ادمييذذة الليبيذذة األكمتعذذاون لذذدى حماضذذر

 .حتديث للسرية الياتية(

 م(2022لطلبة الدكتوراه ختصص علم االجتماع )ربيع  "ليل البياناتحت" مقررريس دت. 

  ومصارف،متويل  ،إدارةلطلبة املاجستري ختصص "اقتصاد،  "التطبيقي اإلحصاء"مقرر تدريس 

 .(ةالياتييث للسرية داريخ اخر حتتىل إ - م2018 خريف)خدمة اجتماعية، ارشاد نفسي" 
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 م(.2014 – م2012، )طرابلس –السياحية  –ية واملالية حماضر متعاون لدى كلية العلوم اإلدار 

 م(.2013 – م2012، )دى كلية االقتصاد جامعة الزيتونةحماضر متعاون ل 

 (.م2000 –م 1998، )لحاسوب واملهن اإلدارية واملاليةحماضر متعاون لدى معهد األفاق العالي ل 

 (.م2007 –م 2005، )ى كلية العلوم جامعة ناصرحماضر متعاون لد 

 (.م2007 –م 2004، )امعة املرقبية العلوم واآلداب جبحماضر متعاون لدى كل 

  (.م2004 –م 1994، )طرابلسالعلوم جبامعة  كلية-قسم اإلحصاء معيد يف على وظيفة معني 

 .اإلشراف على جمموعة من رسائل التخرج لطلبة البكالوريوس ختصص إحصاء 

  ختصص إحصاء. املاجسترياإلشراف على جمموعة من رسائل التخرج لطلبة 

 وخدمة اجلامعة واجملتمع: واالستشارية إلداريةاالوظيفية واخلربة 

 البحثية باجلامعات الليبية، قرار وزير التعليم  زرئيس جلنة تفعيل دور املختربات واملراك

 م.2021( لسنة 861العالي رقم )

 اونظمهذ  اشرف عليهذ أاليي  ،"م2021إمكانية رفع الدعم على احملروقات " :عضو جلنة دراسة 

 م.2021، سات االسرتاتيجية واألمن الوطيناملركز اللييب للدرا

 الذيي أشذرف عليهذا     ،"م2021استطالع الرأي العام اللذييب اذاه انتخابذات    ": عضو جلنة دراسة

 م.2021، اللييب للدراسات االسرتاتيجية واألمن الوطين املركزونظمها 

   :جذرة غذري   تعامذل املنظمذات الدوليذة العاملذة داخذل ليبيذا يف جمذال اهل       "عضو جلنة دراسذة

املركذز اللذييب للدراسذات    ، اليي أشرف عليها ونظمهذا  "الشرعية: دراسة استقصائية كمية

 م.2021، االسرتاتيجية واألمن الوطين

  م2019مدير عام مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التعليم 

  م2018مدير إدارة اإلحصاء والبيانات مبركز معلومات وزارة التعليم 

 ملشذروع حتذديث قاعذدة البيانذات االحصذائية واملذالك الذوظيفي لذوزارة          رئيس اللجنة الفنية

 م.2019/  2018التعليم 

        عضو جلنة التنسيق واملتابعة لتنفيي اهلدف الرابذع للتنميذة املسذتدامة لذوزارة التعلذيم، الذيي

 م.2019لليبية للرتبية والثقافة والعلوم، يشرف عليه اللجنة الوطنية ا

 ة عالوة احلصة للمعلمذني املسذكنني باملراقبذات التذابعني لذوزارة      عضو جلنة اعداد منظوم

 م.2019التعليم، اليت يشرف عليها مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التعليم، 

   ( لسذنة  59عضو فريق اعداد املنهجية واإلطار النظري ملشروع الدراسة االسذتطالعية لقذانون )

ين للتطذذوير االقتصذذادي لذذس الذذوطم بشذذ ن احلكذذم احمللذذي، الذذيي يشذذرف عليذذه اجمل  2012

 م.2018واالجتماعي، 

  اجمللس الذوطين  عضو اللجنة الفنية مبشروع اخلارطة االستثمارية الليبية، اليي يشرف عليه

 م2018، للتطوير االقتصادي واالجتماعي

  م(.2018 –م 2012جامعة طرابلس، ) –عضو جلنة الدراسة واالمتحانات بقسم االحصاء 
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 م(.2018 –م 2014جامعة طرابلس، ) –قيق بكلية العلوم عضو جلنة التح 

  م(.2017 –م 2013، )جامعة طرابلس –رئيس قسم النشاط بكلية العلوم 

      ،عضو اللجنة الفنية لت سيس قسم التخطيط والدراسذات السذكانية يف اجلامعذات الليبيذة

دي املقذذرتم مذذن قبذذل قسذذم السياسذذات السذذكانية بذذاجمللس الذذوطين للتطذذوير االقتصذذا       

 م.2017واالجتماعي، 

  عضو اللجنة الفنية ملشروع دراسة حتليلية تقييمية ملخرجات مؤسسات التعليم التقين العالي

واملتوسط ومدى مواءمتها ملتطلبات سوق العمل، حتت اشذراف ييةذة أثذاث العلذوم الطبيعيذة      

 م.2017والتكنولوجيا، 

    شذروع برنذام" تذدريب املذوظفني     ضذمن برنذام" "م   املشاركة يف تذدريب املذوظفني الليبذيني

الليبيني يف ميادين اإلحصاء واالقتصادي التطبيقي واحلسابات القومية"، اليي تشذرف عليذه   

 م.World Bank .2013وتنظمه معهد التخطيط اللييب بالتعاون مع البنك الدولي 

  م.2012جامعة مصراته  –عضو جلنة قبول املعيدين بكلية العلوم 

 م 1997، )ية للتكذوين مبنطقذة طذرابلس   باللجنذة الشذعب  والتوثيذق   رئيس قسم املعلومات– 

 م(.2000

 م 1998، )لحاسوب واملهن اإلدارية واملاليةرئيس قسم الدراسة واإلمتحانات مبعهد األفاق العالي ل

 م(2000 –

  م(.2008 –م 2004، )طرابلسعضو جلنة الدراسة واالمتحانات كلية العلوم / جامعة 

 (.م2008 –م 2006، )طرابلسواالحتماالت بكلية اهلندسة / جامعة  منسق مقرر االحصاء 

       م 2006، )للعلذوم الطبيذة   طذرابلس منسق مقرر االحصذاء احليذوي بكليذة الطذب / جامعذة– 

 (.م2008

    م2007اللذييب لصذحة األسذرة    عضو اللجنة الفنيذة للمسذح Multiple Indicator Cluster Surveys 

(MICS)،   اإلقليمذذيتعذذاون مذذع جامعذذة الذذدول العربيذذة واملكتذذب    بال ليبيذذاوالذذيي تنظمذذه 

 (.م2008 –م 2005، )لليونيسيف

  م2007اللييب لصحة األسرة تدريب املشرفني والباحثني باملسح . 

     إقامذذة العديذذد مذذن الذذدورات التدريبيذذة يف جمذذال إعذذداد البحذذوث والدراسذذات االسذذرتاتيجية

 م العينة املناسبة للبحوث والدراسات.واالستبيانات اخلاصة بها، وكيلك كيفية حتديد حج

    إقامة العديد من الدورات التدريبية يف جمال التحليل اإلحصائي للعينات باسذتخدام الربجميذة

 .SPSSاإلحصائية 

 اخلربة املهنية واملهارات العملية:

 خربة يف استخدام احلاسبات الشخصية. 

  خربة يف الربجمة بلغة فورترانFORTRAN. 

 اإلحصائية ام احلزم والربام" خربة يف استخدSAS، AMOS، SPSS، MINITAB. 
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 "ميكروسوفت املكتبية خربة يف استخدام برام Microsoft Office. 

  حتكيم استبيانات الدراسات امليدانية )البحوث العلمية املختلفذة، رسذائل   تصميم وخربة يف

 االقتصادية واالجتماعية(.املاجستري والدكتوراه، استطالعات الرأي، املسوحات 

 ة من استطالعات الرأي داخل ليبياإجراء التحليل اإلحصائي جملموع. 

       500يقذل عذن    ال إجراء التحليل اإلحصائي جملموعذة مذن رسذائل املاجسذتري والذدكتوراه )مذا 

 .رسالة( داخل اجلامعات الليبية وخارجها

  ليبيذا  منتجذات مايكروسذوفت يف    استفتاء حول استخدام "إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات

Microsoft Products Questionnaire New-Resellers   مسذذتخدمني، مذذوزعني جذذدد، مذذوزعني( ،"

 م.2018املسايمة،  شركة زون للتقنيةقامت بتنفييه واليي معتمدين(، 

     اآلثذذار االجتماعيذة واالقتصذذادية واألمنيذذة  إجذراء التحليذذل اإلحصذائي لبيانذذات دراسذذة حذول"

لس اجملمكتب الدراسات والسياسات السكانية بذ اليت قام بها لة الوافدة غري الشرعية" للعما

 م.2014الوطين للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

     وضذع أسذرة املذرأة الليبيذة املتزوجذة مذن غذري        إجراء التحليل اإلحصائي لبيانذات دراسذة حذول"

لس الذوطين للتطذوير   اجملية بذ مكتذب الدراسذات والسياسذات السذكان    اليت قام بها الليبيني" 

 م.2014االقتصادي واالجتماعي 

  العوامل املؤثرة يف الرتبية والتنشةة االجتماعية إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات دراسة حول"

مذة  ااهليةذة الع إدارة الدراسات والتخطيط باليت قام بها للطفل مبؤسسات الرعاية االجتماعية" 

 م.2013االجتماعي لصندوق التضامن 

    الذيت قذام بهذا االحتذاد      "أوضذاع الشذباب اللذييب   "إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات دراسذة حذول

 م.2012 أملغاربي

  م" 2007اللييب لصحة األسرة املسح "إجراء التحليل اإلحصائي لبياناتMultiple Indicator Cluster 

Surveys (MICS)  عربيذة واملكتذب اإلقليمذي    ، واليي تنظمه ليبيا بالتعاون مع جامعذة الذدول ال

 لليونيسيف.

  و ترقية عضو ييةة تدريس.أتقييم العديد من البحوث العلمية ومدى صالحيتها للنشر 

 ملؤمترات العلمية وورش العمل )حضور أو مشاركة(:ا
  حذول "إدارة    -درنذة   –املؤمتر العلمي احملكم اليي أشرفت عليه ونظمته االكادميية الليبية

يا: الواقع وامل مول، مشذاركة بورقذة علميذة حتذت عنذون "دور إدارة املعرفذة يف       التغيري يف ليب

 م.2022يناير  31 – 30ليبيا:  –حتقيق التحول الرقمي"، درنة 

  املذذؤمتر الذذدولي األول حذذول املخذذدرات واملذذؤثرات العقليذذة، الذذيي أشذذرفت عليذذه ونظمتذذه وزارة

نذوفمرب   18 – 9ليبيذا:   –امنية" طذرابلس  الداخلية، حتت شعار "مواجهة املخدرات مسؤولية تضذ 

 م.2021

   الندوة الثالثة حول نظريات وتطبيقات العلوم االساسية واحليوية، اليي نظمه كلية العلذوم

 م.2016ديسمرب  3ليبيا، السبت  –جامعة مصراته  –
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        ورشة العمل حول "حتليل البيانات وكتابة التقذارير"، الذيي نظمتذه جامعذة الذدول العربيذة

 م.2006/  3/9 – 26/8تعاون مع املكتب اإلقليمي لليونيسيف، تونس، بال

  ورشة العمل حول "اهيز بيانات املسوم القطرية"، اليي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون

 م.2005 /9/ 29 – 19، مصر-مع املكتب اإلقليمي لليونيسيف، القايرة 

 ة وإدارة املسح"، اليي نظمته جامعة الذدول  ورشة العمل حول "تصميم االستبيان واختيار العين

 م2005 /4/6 – 29/5، مصر-العربية بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونيسيف، القايرة 

  طذرابلس،   جامعذة -العلذوم   كليذة -م، اليي نظمه قسم اإلحصذاء  2005املؤمتر اإلحصائي األول

 املؤمتر(م. )عضو اللجنة التحضريية ب29/12/2005 – 27ليبيا،  _طرابلس 

          املؤمتر الوطين حذول السذكان والتنميذة، اهليةذة الوطنيذة للتوثيذق واملعلومذات، أكادمييذة

 م.11/2004/ 22 – 21ليبيا،  –الدراسات العليا، مركز ثوث العلوم االقتصادية، طرابلس 

 البحوث العلمية املنشورة:

 Mohhamad Fraiwan Al-Saleh and Jamal M. Endeer, "Modification of 

Bivariate Ranked Set Sampling Using Deep Stratification." Journal of 

Statistical Theory and Applications, Vol.6 (4), 2007. 

 Abdessalam O H. Nafad, Abdella Z. Amhemad and Jamal M. Endeer, 

"Determination of Weights from an Interval Comparison in the 

Analytical Hierarchy Process (AHP) Analysis." The Libyan Journal of 

Science (An International Journal): Vol. 16 A, 2008. 

 حمددات اسذتعمال وسذائل تنظذيم االسذرة يف ليبيذا باسذتخدام       "م(: 2015) مجال حممد اندير

- 123الثالث عشر، ص ص )دراسة احصائية("، جملة جامعة الزيتونة، العدد  االحندار اللوجسيت

 جامعة الزيتونة، ليبيا. 141

 (: "دراسة إحصائية ملواقذف الشذباب اللذييب    م2017) حممد البهلول املصراتي، مجال حممد اندير

 59ص ص  الليبية للعلوم االنسانية والتطبيقية. العذدد الرابذع،  واااياتهم حول الزواج"، جملة 

 الليبية، طرابلس، ليبيا. ، اجلامعة92 –

 واقف الشباب اللذييب  دراسة احصائية مل"(: م2017) ، ابراييم سليمان احنيشانديرحممد  مجال

لبيانات املسح اللييب لصحة األسذرة   إحصائية دراسة-واااياتهم حول تنظيم األسرة واإلجناب 

 ، طرابلس، ليبيا.284 – 265البحوث االكادميية، العدد السادس، ص ص م"، جملة 2007

  م(: "دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية 2017) مجال حممد انديرفرج املنفي، عبد الغفار

املؤثرة على خصذوبة املذرأة يف ليبيذا باسذتخدام االحنذدار املتعذدد"، جملذة دراسذات االقتصذاد          

 .م2017يونيو،  /1، العدد 6واالعمال، اجمللد 
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 قياس القلق االحصائي لدى طلبة البناء العاملي مل"(: م2020) مريم ارحيمة، مجال حممد اندير

، العدد األفاق العلمية، جملة الدراسات العليا يف ليبيا باستخدام التحليل العاملي التوكيدي"

 طرابلس، ليبيا.م. 2020اجمللد األول، سبتمرب ، الثاني

  أثذر األاذاط القياديذة يف إدارة التغذيري     "(: م2021) صذا  املذربوك املذدام   ، مجال حممد انذدير

العلذوم  جملذة  تنظيمي، دراسة تطبيقيذة بشذركة اخلطذوط اجلويذة الليبيذة / طذرابلس"،       ال

 .168 – 135م. ص ص 2021سبتمرب ، (17)العدد (، 5السنة السادسة، اجمللد ) الشاملة،

 معوقذات التحذول الرقمذي يف املصذارف الليبيذة/ دراسذة       "(: م2021)و خرون ، مجال حممد اندير

جملذة الليبيذة للعلذوم االنسذانية والتطبيقيذة.      طذرابلس"،   -تطبيقية على مصرف الصحاري 

 .، اجلامعة الليبية، طرابلس، ليبيا.136 – 103، ص ص الثالث عشرالعدد 

 دراسة إحصائية ملواقف الشباب اللييب واااياتهم "(: م2022)سعاد الربقاوي ، مجال حممد اندير

، (19)العذدد  (، 5نة السذابعة، اجمللذد )  السذ  العلوم الشذاملة، جملة حول العمل الوظيفي واحلر"، 

 .411 – 387م. ص ص 2022مارس 

 دور إدارة املعرفة يف حتقيق التحول الرقمي يف جامعذة   "(: م2022)و خرون ، مجال حممد اندير

. البحذوث والدراسذات االقتصذادية   جملذة  "، من وجهة نظر أعضاء ييةة التذدريس بهذا   /طرابلس

، األكادمييذة الليبيذة للدراسذات    478 – 447، ص ص الثذامن  العذدد اجمللد احلادي والعشرون، 

 درنة.العليا فرع 

 

 

 


