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ــــــــم: عبدالسالم حمزة احمد ▪ ـــــ      االســـــ
 1968 – 9 – 9تاريــــخ الميـــــــالد:  ▪
 سوق الجمعة –مـكان الميـــــــالد: طرابلس  ▪
ــ ▪ ــــ  ـــة: ليب   الجنسيـــــ
وج +  ▪ ز  أطفال  4الحالة االجتماعية: مت 

ــــــوان: طرابلس  ▪ ـــــ ز زارة –العنــــ  عي 

ــــــة: عضو هيئة تدريس جامع   ▪ ـــــ ــــ  المهنــ

ـــــــل: جامعة طرابلس  ▪ بية البدنية   –مكان العمــ  كلية الت 

▪   :  
ونز يد االلكت   Ahelbouz@yahoo.co.ukالت 

 0912103007رقم الهاتـــــــــف:  ▪

ـــــــة:  ـــــ  المؤهالت العلميــ

 جامعة طرابلس –( بكالوريس تربية بدنية  1993) -

 جامعة طرابلس )تخصص اختبارات وقياس(  –( ماجستت  تربية بدنية 1999-2000) -

(  –جامعة منوبة   –دكتوراه تربية بدنية ( 2014) -  
  الطب الرياضز

 تونس )تخصص اختبارات وقياس فز

 المهنة والدرجة العلميــــــة: 

بية البدنية وعلوم الرياضة 1994) -  ( : معيد بكلية الت 
بية البدنية 1999) -  ( : عضو هيئة تدريس بكلية الت 
 ( : استاذ مساعد 2015) -
 ( : استاذ مشارك2019) -

ــــــة:   الوظائف اإلداريـــــــــ

 جامعة طرابلس –مدير إدارة النشاط  2006-2008 -
 مدير مكتب االستثمار باتحاد طلبة ليبيا 1992-1996 -
 جامعة طرابلس –مدير مكتب المنتديات الطالبية  1992-1994 -

ـــــة:  ـــــ ــــ  المهام القياديــــــ

بية البدنية وعلوم الرياضة  2000-2004 -  نقيب أعضاء هيئة التدريس بكلية الت 
- 2005-2007  )

ً
 اللجنة الشعبية للسياحة بشعبية يفرن )شعبية الجبل الغرن   سابقا

ز  أمي 
 رئيس اللجنة العليا للنشاط العام بالجامعات الليبية 2006 -

 المناشط المجتمعية واالهلية: 

  العام والجامع الليب   الليب   عضو لجنة التواصل للمؤتمر  -
 الوطبز

 عضو مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا -
 عضو مجلس المصالحة الوطنية   -
-  

ً
 رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العام والجامع الليب   الليب   حاليا

ـــــة:  ــــ  الدورات التدريبيــــــــ

بية  1991-1998 -   الت 
  مجال االختبارات والقياس فز

  بلغاريا دورة فز
 صوفيا  –البدنية فز

ــــــــورات :  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  المنشـ

  الداخل والخارج  -
 العديد من المنشورات والورقات البحثية فز

ــــــات:  ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ   اللغة العربية ـ  اللغة البلغارية  اللغـــ
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