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  منصور   معبد السالد. 
 عبدالسالم الشريف

 
 جامعة طرابلس  – كلية تقنية المعلومات  –أستاذ مشارك 

 
 
 
 

    الخبرة العملية
  
  
  

  اآلن  –  2009سبتمبر             كلية تقنية المعلومات
  ليبيا   -جامعة طرابلس 

  
    .المعلوماتقنية في كلية ت هندسة البرمجياتقسم عضو هئية تدريس بأشغل حاليا وظيفة 

  
  اآلن  –  2120سبتمبر             كلية تقنية المعلومات

  ليبيا   -جامعة طرابلس 
  

المعلومات  البحوث واالستشارات والتدريبمنصب رئيس مكتب    أشغل التدريب  و  باقتراح. والذي يهتم  بكلية تقنية  وتنظيم تنظيم 
البحثية في  المؤتمرات والندوات العلمية بالجامعة كما يهتم بتقديم االستشارات للجهات المستفيدة وذلك باإلشراف على المجموعات  

  .وينسق بينها وبين هذه الجهات الكليات
  

  2021مايو  –  2018مايو                                                 مصلحة األحوال المدنية
  

"اإلنطالقة" والذي يعمل على  التي وضعت مقترح مشروع  اللجنة  المدنية. كنت ضمن  تقني لمصلحة األحوال  عملت كمستشار 
لجان لتقييم واقتراح اصالحات إلدارة   لكترونية بسجالت مكاتب األحوال المدنية. كما كنت ضمن عدةمطابقة بيانات المصلحة اال

تقنية المعلومات بالمصلحة. كما كنت من ضمن اللجنة المسند اليها اصدار دليل إجراءات لعمل المصلحة. ساهمت وفريق المستشارين 
  م واقترح تصحيح عدة إجراءات تعمل بها المصلحة حاليا. يقيتبالمصلحة في 

  
  2018سبتمبر  –  1520سبتمبر             كلية تقنية المعلومات

  ليبيا   -جامعة طرابلس 
الترقيات  التدريس من حيث  بشؤون أعضاء هيئة  بالكلية. والذي يهتم  التدريس  شغلت منصب رئيس مكتب شؤون أعضاء هئية 

  العلمية وباقي الشؤون الخاصة بهم.
  
  

  2018ابريل  –  2013يناير                              مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة
  

تعتبر األساس في إنجاز مشروع الرقم الوطني. كما قمت    الوطنية والتيقمت بالتعاون مع الفريق الذي قام بإنجاز قاعدة البيانات  
مت بالمساهمة في مشروع الربط بين تنفيذ الخوارزميات التي عن طريقها تم إصدار الرقم الوطني الليبي. كما قبكتابة وتصميم و

الى العربية  األسماء  يحول  والذي  الرومنة  مشروع  في  ساهمت  كما  آليا.  المقرؤ  السفر  جواز  ومشروع  الوطني  الرقم   مشروع 
خدمات الربط بين الرقم الوطني ومؤسسات الدولة مثل شركة المدار ومصرف واإلشراف على  األنجليزية ثم قمت بتصميم وكتابة  

 المركزي على سبيل المثال.  ليبيا

  معلومات اإلتصال 
      العنوان :

    هندسة البرمجياتقسم 
  كلية تقنية المعلومات  

  جامعة طرابلس 
 ليبيا   - طرابلس

 
  66685410021892 هاتف نقال:

    :البريد اإللكتروني 

a.m.abdoessalam@gmail.com 
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  5201فبراير   – 4201فبراير          البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية

   
ميكنة عمل  بواسطته قمت بتحليل وتصميم وتنفيذ نظام آلي لميكنة عمل المسار التعليمي للبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية والذي تم 

. ولقد استخدم هذا النظام إلصدار الوثائق الخاصة بالموفدين إدارة الملحقيات وشوون الموفديناإلدارة والذي يقوم بنفس العمل في 
  المثال ال الحصر رسائل التأشيرات والقبوالت وغيرها.ومنها على سبيل 

 
    2013يونيو  -2012يناير             كلية تقنية المعلومات

  ليبيا   -جامعة طرابلس 
  مع القيام بعملي كعضو هيئة تدريس بالقسم.، المعلوماتقنية في كلية تاآللي م الحاسب ورئيس قسم علوظيفة شغلت 

  
  2014  – 2012مارس         جامعة الزاوية   –كلية العلوم 

  ليبيا -الزاوية 
الطلبة مادة التحليل والتصميم الشيئي. حيث أقوم بتعليم الطلبة كيفية تحليل وتصميم نظم المعلومات  محاضر زائر اقوم بتدريس 

  .UMLبإستخدام النموذج الشيئي 
 

  2018  – 2012يناير           أكاديمية الدراسات العليا 
  ليبيا  -جنزور 

محاضر زائر اقوم بتدريس الطلبة مادة تطبيقات اإلنترنيت. حيث أقوم بتعليم الطلبة كيفية تحليل وتصميم وتنفيذ مواقع على الشبكة 
  كما أقوم بتدريس مادة تراكيب البيانات.   من شركة ميكروسوفت. ASP.NETالعنكبوتية بإستخدام تقنية 

  
  2012سبتمبر  –  2009سبتمبر         جامعة طرابلس   – كلية العلوم
  ليبيا –طرابلس 

وتصميم النظم تحليل  مادة  تدريس طالب الدراسات العليا  ب وقمت   لية العلوم.بكزائر في قسم علوم الحاسب اآللي  عملت كمحاضر  
  مساعدتهم في مقترحات أطروحة الماجستير الخاصة بهم.  علىاالتجاهات الجديدة في لغات البرمجة، فضال ومادة الشيئية ، 

  
  

  3201فبراير   – 2010فبراير          مركز المعلومات بمصلحة العمل 
  ليبيا   –طرابلس    مصلحة العمل والتدريب المهني

وإنجاز نظام آلي إلكتشاف تكرار المرتبات الموجودة بالمركز  قمت بتحليل وتصميم وتنفيذ نظام آلي لتجميع قواعد البيانات المختلفة  
العمل في   النظام مصلحة  العام والمالية والشركات وغيرها. ولقد ساعد هذا  القطاع  العمل. والتي تشمل بيانات  في قاعدة بيانات 

  . للدولة الليبية موالوالذي ادى بدوره الى توفير الكثير من األ تكرار في المرتبات بهذه القطاعات.إكتشاف الكثير من ال
  

  2011يناير  –  2009سبتمبر          غوط الشعال -  المعلوماتكلية تقنية 
  ليبيا  -طرابلس  .الهيئة العامة للتعليم المهني

 Microsoft SQLبإستخدام قاعدة البيانات إدارة برمجة   مقررتدريس قمت بحيث المعلومات كلية تقنية محاضر زائر في 
Server .لطالب المرحلة الجامعية  

  
  2010يناير    – 2008اكتوبر              اإلدارة العامة للتضامن

  ليبيا   –طرابلس   .صندوق اإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي
المحافظ اإلستثمارية. ولقد ساعد هذا النظام اإلدارة في إكتشاف  المستفيدين من  قمت بتحليل وتصميم وتنفيذ نظام آلي إلكتشاف تكرار  

  الكثير من التكرار في المحافظ اإلستثمارية الصادرة للمستفيدين.
  

  2009نوفمبر  - 2008نوفمبر             مركز الدراسات االجتماعية
  ليبيا  -طرابلس 

ميكنة مؤتمر الشعب العام. باإلضافة لعملي  كمستشار  لفريق الذي أعد وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات لمشروع قمت بقيادة ا
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  .لتقنية المعلومات  في نفس المركز
  

  2009سبتمبر  - 2008يوليو               كلية العلوم
  ليبيا  -جامعة سبها 

   كلية العلوم.بقسم الحاسب اآللي ب كنت من ضمن أعضاء هيئة التدريس
  

  2007يونيو  - 2005أكتوبر               جامعة مانشستر
  المملكة المتحدة  -مانشستر 

دوري هو تزويد الطالب  وكان  جافا. بإستخدام لغة البرمجة الشيئية عملي مادة  في  اإلشراف على طالب الدراسات الجامعية قمت ب
  .إجراء اإلختبارات العمليةعملي مع المساعدة الالزمة خالل الب

  
  2006يونيو  - 2003أكتوبر               جامعة مانشستر

  المملكة المتحدة  -مانشستر 
كما كنت مسؤوال عن إعداد ووضع   .#Cعملي مادة البرمجة  بإستخدام لغة في مساعدي التعليم اإلشراف على عدد من 

  . اعدي التعليم في العمليلمسفضال عن تقديم المساعدة الالزمة  اإلختبارات وتقييمها ،
  

  2006يونيو  - 2005سبتمبر               جامعة مانشستر
  المملكة المتحدة  -مانشستر 

دورة حياة   مراحللمساعدة في جميع وذلك با شاريع السنة الثالثةإنجاز مفي  اإلشراف على طالب المرحلة الجامعية 
  وهذا يشمل دورة حياة تطوير البرمجيات.  المشروع.

  
  2006يونيو  - 2005سبتمبر               شسترجامعة مان
  المملكة المتحدة  -مانشستر 

  . االنترنتمادة تقنية لعملي دروس الاإلشراف على طالب البكالوريوس في 
  

  2005يونيو  - 2005يناير               جامعة مانشستر
  المملكة المتحدة  -مانشستر 

   قواعد البيانات.مادة لعملي  دروس الفي  اإلشراف على طالب الدراسات الجامعية 
  

  2002مايو  - 2000فبراير          المحدودةالبرمجيات العربية شركة 
  ليبيا -الشاطئ 

لمايكروسوفت ورات قصيرة مثل: مقدمة كما كنت ادرس د حاسوب. جهزة الألتجميع وصيانة وتركيب البرمجيات الالزمة 
  ويندوز، مقدمة لمايكروسوفت وورد.

  
  2002مايو  - 2000فبراير           البرمجيات العربية المحدودةشركة 

  ليبيا -الشاطئ 
قمت بتحليل لقد  .)RDBM( ومدير إدارة قواعد البيانات إنتربيز لفي بيئة التطوير دتطوير أنظمة البرمجيات للعمالء باستخدام 

  على استيراد بيانات ضخمة من النظام القديم. النظام هذا حتوى وقد ا  .وتصميم وتنفيذ نظام المخازن بمشروع مكنوسة الزراعي 
  

  2002مايو  - 1996يونيو            جامعة سبها – كلية العلوم
  ليبيا  -سبها 

  : حيث كان عملي يشمل النشاطات التالية  كلية العلوم.في كنت أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الحاسب 
  . كل من العملي والنظريكنت مسؤوال عن و  مقدمة علوم الحاسب اآللي لطالب الدراسات العليا بالجامعة.قمت بتدريس مادة • 

، نظم x86معالجات لغة التجميع للفي باسكال، الشيئية ، والبرمجة ++C  البرمجة: لغة  التالية • قمت بتدريس المقررات الجامعية
كذلك االشراف على  للمواد ومتحانات إجراء اإلتقديم محاضرات وعن حيث كنت مسؤوال  قواعد البيانات، أنظمة التشغيل.إدارة 

  . العمليفي المعيدين 
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تطوير يتم بها لكيفية التي ينبغي أن وتعليمهم اتوجيه الطالب وكان دوري  .طالبمشروعا لل 20أكثر من على • أشرفت 
  كتابة األطروحة. وكذلك البرمجيات 

والدعم  التقنية المسؤول عن توفير وهو المركز  .بجامعة سبهاالفريق الذي أنشأ مركز الحاسب اآللي أعضاء • كنت من بين  
  أحدث التقنيات. بالالزم لتجهيز كليات الجامعة 

  
  2002يناير  - 1996أكتوبر        جامعة سبها   – كلية العلوم الهندسية والتقنية

  ليبيا  -  سبها
قمت بتدريس المقررات التالية: و .والتقنيةة يالهندسالعلوم   الكهربائية في كليةو ةااللكترونيقسم الهندسة كنت محاضر زائر في 

  أنظمة التشغيل. ، ومادة  ++Cالبرمجة بلغة 
  

  2001يونيو  - 1996أكتوبر             المعهد العالي للمهن الشاملة
  ليبيا  -سبها 
البرمجة بلغة  قمت بتدريس المقررات التالية: .بالمعهد العالي للمهن الشاملةزائرا في قسم علوم الحاسب اآللي محاضرا كنت 
C++ معالجات ولغة التجميع للباسكال،  الشيئية بلغة، والبرمجةx86 ، نظم التشغيل.ومادة     

  
  1993يوليو  - 1991فبراير            مركز الشاطئ للبرمجيات

  ليبيا -الشاطئ 
تركيب البرمجيات الالزمة وتدريس دورات قصيرة مثل: مقدمة لمايكروسوفت ويندوز، مقدمة   . تجميع وصيانة أجهزة الحاسوب

  لمايكروسوفت وورد.
  

  1993يوليو  - 1989نوفمبر             جامعة سبها – كلية العلوم
    معيد     ليبيا –سبها 

  . المواد التي يدرسونها  عملي، ومساعدة الطالب في عملية إعداد المواد ال
  

  1992يوليو  - 1989أكتوبر           ب اآلليحاسللاألفريقي المركز 
  مطور برمجيات      ليبيا –سبها 

  .  FOXPROبرنامج قاعدة بيانات باستخدام زبائن تطوير البرمجيات لل
  

  1989أكتوبر  - 1988أكتوبر            جامعة سبها – كلية العلوم
  ليبيا  –سبها 

  .للمواد التي يدرسونهااإلشراف على مختبرات ومساعدة الطالب في عمل المختبرات 
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   الخبرة البحثية
  

  اآلن   - 2009سبتمبر             كلية تقنية المعلومات
  ليبيا  - طرابلسجامعة 

  ، مثل:ةلحل مشاكل العالم الحقيقي  AISEحيث يتم تطبيق أفكار  .مجال هندسة برمجيات األنظمة الذكيةي يتركز بحثي ف
  
  ومشاكل التصنيف.اآللي بحث ال -
  وتحليلها واإلستفادة منها في صنع القرارات.  الطبيعية، واستخراج المعلومات.معالجة اللغات  -
  تطبيقات التعلم اإللكتروني. - -

  
  2008يونيو  - 2007مايو     جامعة اإلمارات العربية المتحدة -  كلية تقنية المعلومات

  اإلمارات العربية المتحدة
    UTalkمشروع 

ستخدم لتحليل صفحات  والذي ي HTMLقارئ لغة في تحليل وتصميم وتنفيذ  يوكان دور .العربي  تصميم وتنفيذ قارئ الشاشة
HTML.  تها. مركب صوت عربي لمعالجالى ثم تمرير المعلومات المستخرجة  

  
  2008أبريل              جامعة مانشستر 

  تر، المملكة المتحدة مانشس
  ية.برمجيات الذكالهندسة  -الدرجة العلمية: دكتوراه 

اآللية  آلية تعاون جديدة لدعم المفاوضات وتطوير تمت صياغة  الجماعي لشراء خدمات البرمجيات.األلكتروني العنوان: التفاوض 
  .ةالبرمجيوكالء الن بي

  
  1996يناير             جامعة شيفيلد 

  المملكة المتحدة،  شيفيلد
  .(الذكية) أنظمة اإلدراكهندسة برمجيات  -الدرجة العلمية: ماجستير 

  طروحة حول استخدام الشبكات العصبية لتوجيه الذراع االلية. األكانت  .(اإلدراكية) درجة الماجستير في األنظمة المعرفية
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 المهارات 

  
  آخر إستخدام      سنوات الممارسة    المستوى       المهارة  

  
  اآلن        سنة 15أكثر من     خبير     ++C / Cالبرمجة 

  سنوات 6أكثر من     سنوات  5أكثر من     متوسط      برمجة دلفي  

  اآلن       ة سن 15أكثر من     متوسط   x86تجميع برمجة ال

  اآلن      سنوات 3أكثر من     متوسط     برمجة جافا  

  اآلن    سنوات  9أكثر من     خبير       #Cبرمجة  

  اآلن    سنوات  5أكثر من     متوسط      ASP.Netبرمجة 

  سنوات 6ر من أكث    سنوات  5من أكثر     متوسط     يز) نتربا( البرمجة

  اآلن    سنوات  5أكثر من     الخادم) متوسط  MS SQL(برمجة 

  
  
  
  

  تعليم ال
  

  2008 بريلأ             جامعة مانشستر 
  المتحدة مانشستر، المملكة 

  ية.برمجيات الذكالهندسة  -الدرجة العلمية: دكتوراه 
اآللية  آلية تعاون جديدة لدعم المفاوضات وتطوير تمت صياغة  الجماعي لشراء خدمات البرمجيات.لكتروني االالعنوان: التفاوض 

  .البرمجيةوكالء الن بي
  
  

  1996يناير             جامعة شيفيلد 
  المتحدةشيفيلد، المملكة 

  أنظمة اإلدراك.هندسة برمجيات  -الدرجة العلمية: ماجستير 
  طروحة حول استخدام الشبكات العصبية لتوجيه الذراع االلية. األكانت  .(اإلدراكية) درجة الماجستير في األنظمة المعرفية

  
  

  1988أغسطس              سبها جامعة 
  ليبيا   -سبها 

  . الحاسب اآلليعلوم  -الدرجة العلمية: بكالوريوس 
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  المنشورات 
  
في قاعدة   إستخدام تقنيات استرجاع المعلومات في مطابقة األسماء العربيةد. عبدالسالم منصور عبدالسالم الشريف وآخرون، "   -

الوطنية الفترة    CIT2017  األول الصناعية التقنية مؤتمر  "،البيانات  في  مصراته  الصناعية  التقنية  كلية   ،17-18/5/2017 
 ليبيا.  –مصراته 

  
 الدولي  الليبي  المؤتمر  " .الليبية  بالدولة  العاملين  سجالت  في  التكرار  إكتشاف  نظام" ،     الشريفعبدالسالم    منصور  عبدالسالم.  د  -

  .ليبيا  ــــ طرابلس 15/07/2012-14في الفترة من  وليد بني/   اإللكترونية التقنية كلية،  اإللكترونية الحكومة حول
  
  الحكومة   تطبيق  في  الحرة  البرمجيات  إستخدام  آفاق" ،  المرهاق    علي   إبراهيم.  د،     الشريفعبدالسالم    منصور  عبدالسالم.  د  -
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