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 السرية الذاتية
 

 رجب نصير صالح األبيض  د. أ . 
  م2001 ـ ليبيا طرابلسعضو هيئة تدريس بكلية اآلداب / جامعة           

 املؤهالت األكادميية والشهادات 
 .م1985 طرابلسجامعة  –كلية التربية  –ليسانس في اآلداب والتربية -1
 .م1991طرابلسمعة جا –كلية التربية  –دبلوم الدراسات العليا في التربية -2
 . م 1997طرابلسجامعة  –كلية اآلداب  –درجة الماجستير في اآلداب -3
 ، معهةةد الوثةوا والدراسةةات العربيةةة ، يةةالتاريخ الدراسةةات درجةة الةةدكتوراا  الفلسةفة فةةي -4

  م .2007القاهرة جامعة الدول العربية 

 ورات :ــــــــــاملنش
 : بـــــــالكت /أواًل 

، مركز جهاد الليبيين  1992،  32ة  31جهاد ، رقم موسوعة روايات ال .1
 .للدراسات التاريخية 

، مركز  1998 أربعة مجلدات ، ، 29مجموعة الوثائق االيطالية ، رقم  .2
 جهاد الليبيين للدراسات التاريخية .

مدينةة مةةرود ودورهةا فةةي اجةارة القوافةةي الخةثراوية  اةةال القةر  التاسةة   .3
،  1998تةةاريا السياسةةي واالقتخةةاد  ، ة دراسةةة فةةي ال المةةياد عشةةر 

 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية .

طرابلس الغرب فةي كتااةات الرلالةة اةال القةر  التاسة  عشةر المةياد   .4
 .الوطني للمثفوظات والدراسات التاريخية  كز، المر  2009

 . 2021اثوا في التاريا الليبي والعربي الثديث  .5
د العربي الثديث من مطلة  القةر  السةاد  موضوعات في ااريا المشر  .6

 . 2021عشر المياد  إلى الثرب العالمية األولى 
 . 2021موضوعات في مناهج الوثث التاريخي  .7
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 املقاالت :ثانيًا : ـ 

دراسةةةة اثليليةةةة لةةةول وقةةةائ  لركةةةة الجهةةةاد الليبةةةي فةةةي اعةةة  وسةةةائي ا عةةةام المقةةةاوم  -1
مركةةةز جهةةةاد الليبيةةةين للدراسةةةات  1990،  11طةةةرابلس.    . مجلةةةة الشةةةهيد لالةةةتال
 .  م 2009،  3،    األممية، مجلة جامعة ناصر  التاريخية

، العةةةددا  التاسةةة   طةةةرابلس تير / مجلةةةة الوثةةةائق والمخطوطةةةات ،سةةةعةةةرس رسةةةالة ماج -2
 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . .م1993-1992والثامن ، لسنة 

غةةةرب فةةي كتااةةةات الرلالةةةة اةةال القةةةر  التاسةةة  عةةرس أطرولةةةة الةةدكتوراا ، طةةةرابلس ال -3
، مركةةز جهةةاد  2008،  2عشةةر المةةياد  ، مجلةةة الوثةةوا التاريخيةةة ، طةةرابلس ،   

 الليبيين للدراسات التاريخية .

عاقةةات العةةرب االسةةودا  الغربةةي لتةةى نهايةةة القةةر  السةةاد  عشةةر المةةياد  ، مجلةةة  -4
 ، جامعة طرابلس . 2008،  8كلية اآلداب   

مدينة مرود ومخططها من اال كتااات اع  الرلالين األوروبيين في القر   وصف -5
 1المةياد  ، مجلةة العلةوم االجتما يةة وا نسةانية ، المجلةد عشةرين ،    التاس  عشر

،  5،    األمميةةةة، مجلةةةة جامعةةةة ناصةةةر ، الهيئةةةة الوطنيةةةة للوثةةةث العلمةةةي  2009، 
 .  م  2010

 ،اآلدابقف مجلةةةة المنةةةار المخةةةرية منةةةة ، مجلةةةة كليةةةة و ةااللةةةتال االيطةةةالي لليبيةةةا ومةةة -6
  ، جامعة طرابلس . 2010،  15 

لةة نااتيجةال ، مجلةة العلةوم االجتما يةة ، لالنشاط االقتخةاد  فةي ليبيةا كمةا اعرسةة ر  -7
 ، جامعة طرابلس . 2010،  2،    اآلدابكلية 

فةةي طةةرابلس مجموعةةة مةةن الظةةواهر االجتما يةةة  إلةةى األوروبيةةيننظةةرة اعةة  الرلالةةة  -8
،  2011،  19،   اآلدابالغةةةرب اةةةال القةةةر  التاسةةة  عشةةةر المةةةياد  ، مجلةةةة كليةةةة 

 جامعة طرابلس . 

 ( اثثا )اثت الطو (.15عدد ) –اثوا في معجم معارك الجهاد العربي الليبي  -9

،    2015، السةنة   27ألمد سيف النخر جهادا ونضالة ، مجلةة كليةة اآلداب ،    -10
أكتةوبر  4ل النةدوة العلميةة الثانيةة المنعقةدة امدينةة الزاويةة الغربيةة أعما ،جامعة طرابلس

  م ، منشورات مؤسسة الشيا الطاهر الزاو  الخيرية .2015
ة  1943دور األمةةم المتثةةدة فةةي اسةةتقال ليبيةةا ، اثةةوا ودراسةةات فةةي التةةاريا الليبةةي  -11

ت والدراسةةات ، الجةةزا الثالةةث ، السةةنة اثةةت النشةةر ، المركةةز الليبةةي للمثفوظةةا 1969
 التاريخية  .
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 مناقشة الرسائل العلمية :  ثالثا : 

بين التثري  على الجهاد والدعوة إلى رؤى الزعامة الدينية  اودواجية"   رسالة اعنوا  -1
  . دراسة ااريخية مقارنة "  1915ة  1911مهادنة ا يطاليين 

 . 2009أكاديمية الدراسات العليا ة 

م . المواقف السياسية 1911ة  1882لغزو ا يطالي لليبيا رسالة اعنوا  "  أوربا وا -2
 . 2010نموذجًا "  أكاديمية الدراسات العليا ة 

ة  1911"  دور المؤسسات الثقافية في مجتم  والية طرابلس الغرب  رسالة اعنوا  -3
 . 2010أكاديمية الدراسات العليا ة      "  1952

"  البلقا  وااتال اواو  القوى ة دراسة اثليلية لطبيعة الخرا  بين  رسالة اعنوا  -4
  "   1878ة 1700ا مبراطورية العثمانية وروسيا القيخرية 

 . 2010أكاديمية الدراسات العليا ة 

  "  1922ة  1870األثر الديني السياسي في فكر الشيا سليما  الواروني  -5

 . 2011أكاديمية الدراسات العليا ة 

ة  1795"  السياسة الخارجية لايالة طرابلس الغرب في الفترة من  سالة اعنوا ر  -6
  عرس ودراسة نموذجًا  "  س. لسونة الدغي 1832

 . 2013جامعة طرابلس / كلية اآلداب  

جامعة طرابلس /  ، 1842ة  1831رسالة اعنوا  " ثورة عبد الجليي سيف النخر  -7
 م  2014كلية اآلداب 

دى الثورة الجزائرية في الخثافة الليبية ، صثيفة الرائد أنموذجا رسالة اعنوا  ص -8
 م . 2016، جامعة الزاوية ، كلية اآلداب  1962 ة1954

أ  1299رسالة اعنوا  الدولة العثمانية من إمارة لدودية إلى إمبراطورية دراسة اثليلة  -9
 م .2019، جامعة طرابلس ، كلية اآلداب ه ( 926ة  699م )  1520

الفتاو  وقيمتها المخدرية لدراسة ااريا ليبيا االقتخاد  / كتاب اذييي المعيار كتب  -10
 ،م 1727ة  1648ه / 1139ة  1058شيا عبد السام بن عثما  التاجور  نموذجا 

 . م2020 بجامعة طرابلس / كلية اآلدا
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، م1939ةةة  1920ونس في الفترة من رسالة اعنوا  االستيطا  الزراعي الفرنسي في ا -11
 م . 2021وراعة الكروم نموذجًا ، جامعة طرابلس ، كلية اآلداب 

أطرولة اعنوا  "لياة المرآة في الزاوية الغربية من اال سجات المثرمة الشر ية  -12
 م .2022م ، جامعة طرابلس ، كلية اآلداب ، 1969ة  1961

ثرها على أطرولة اعنوا  " اداي المنظمات الدولية وا قليمية في القضية الليبية وا -13
 .م2022م " ، جامعة المرقب ، كلية اآلداب ، 1952ة  1945االستقال وقيام الدولة 

 

 :   اإلشراف األكادميي :  رابعا

م دراسةةة لضوضةةا  1911ة  1835د العثمةةاني الثةةاني "  أوجلةةة فةةي العهةة رسةةالة اعنةةوا  -1
 السياسيًة واالقتخاديًة واالجتما يًة " 

 .اآلداب  ة جامعة طرابلس / كلية  2013

ة  1911"  الوض  الخثي في مدينة طةرابلس أثنةاا االلةتال ا يطةالي  رسالة اعنوا  -2
1943  " 

 ة جامعة طرابلس / كلية اآلداب . 2013

"  1911ة  1835هد العثماني الثاني الوض  االقتخاد  االخمس في الع رسالة اعنوا  -3
 ة جامعة طرابلس / كلية اآلداب  2013

دراسةة فةي  1912ة  1835خةادر اكةوين الثةروة فةي طةرابلس الغةرب "  م رسالة اعنوا  -4
 اأثير مرونات البيئة والسود " 

 .ة جامعة طرابلس / كلية اآلداب  2013

 م 1911ة  1835المشرات األسرية اطرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني  -5

 .م ة جامعة طرابلس كلية اآلداب 2018

ابلس الغةرب وييالةة اةونس اةال العهةد العثمةاني الثةاني العاقات التجارية بين والية طةر  -6
 م ، جامعة طرابلس ، كلية اآلداب .2019م 1911ة  1835

م ، جامعةة سةبها 2019 م ، دراسة ااريخية ،1969ة  1962 العاقات الليبية الجزائرية -7
 ، كلية اآلداب .
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أدوات  الةةد م دراسةةة ااريخيةة فةةي 1969ة  1951 المةؤامراتدور ليبيةا فةةي دبلوماسةةية  -8
 م ، جامعة طرابلس ة كلية اآلداب 2020السياسية الخارجية أطرولة دكتوراا 

 م،   1969ةةةةة  1895دينة الكفرة الثياة السياسية واالقتخادية واالجتما ية في م -9
 جامعة طرابلس ، كلية اآلداب . 2021

 ،1963ة  1952التعليم في مدينة طرابلس الغرب فترة الثرم الفيدرالي  -10

 جامعة طرابلس ، كلية اآلداب . م، 2021 

 :  : اللجان العلمية  خامسا

 م . 2000ة  1986االث امركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية  -1

 .عضو في لجنة إعداد معجم معارك الجهاد الليبي -2

 عضو في لجنة إعادة كتااة التاريا االقتخاد  واالجتماعي والثقافي لليبيا . -3

 اريخية العربية الليبية .عضو في الجمعية الت -4

عضةو فةي لجنةة إعةداد الجةزا الثالةث مةن كتةاب اثةوا ودراسةات فةي التةاريا  -5
 م . 1969ة  1943الليبي 

عضةةةو فةةةي مجلةةةس إدارة المركةةةز الةةةوطني للمثفوظةةةات والدراسةةةات التاريخيةةةة  -6
2012  

 م .2013رئيس قسم التاريا ارلية اآلداب جامعة طرابلس  -7

التةةةاريا وعضةةةو لجنةةةة الدراسةةةات العليةةةا ارليةةةة منسةةةق الدراسةةةات العليةةةا اقسةةةم  -8
 م .2019ة  2017اآلداب جامعة طرابلس 

 . 2023مشرف ومثرر لكتاب ااريا ليبيا العام للمرللة الجامعية  -9

رئيس اللجنة العلمية للمؤامر التاريخي األول ارليةة األداب جامعةة طةرابلس  -10
2023. 


