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 : صيةبيانات شخ

 رجب هدية عبد هللا أبوهجار  االسم :

 م0291 – 5 - 92 : مكان وتاريخ الميالد : زليتن

 الجنسية : ليبي 

 محلة أبى بكر الصديق  - ماجر –زليتن  : اإلقامة

  الجنس : ذكر

 "ان"ولد وبنت ثالثة أطفالولدي  متزوج  : الحالة االجتماعية

 رقم الهاتف النقال:

11909299149919 

11909202205101 

  aboabdullah 158 @ gmail.com  البريد اإللكتروني : 

 اللغات :

 اللغة العربية ) اللغة األم (

 اللغة االنجليزية ) متوسط ( 

 يجاد التعامل مع الحاسب اآلليإ

 

 



  المؤهالت العلمية : 

جهة الحصول : كلية  –م  9119سنة الحصول عليه  -جغرافيا  –تخصص ال –ليسانس آداب 

 اآلداب والعلوم زليتن .

 % 99.5ممتاز بنسبة  –التقدير  –شعبة التخطيط الحضري  –التخصص  –ماجستير جغرافيا 

– طرابلس –أكاديمية الدراسات العليا  -عليه جهة الحصول  –م  9101سنة الحصول عليه 

 ليبيا .

 التعليمية :السيرة  

  / ماجر - األساسيمدرسة أبى بكر الصديق للتعليم   0220 - 0291التعليم االبتدائي 

  / ماجر –مدرسة أبى بكر الصديق للتعليم األساسي  0224 - 0229التعليم اإلعدادي 

  ثانوية ماجر - 0229 - 0225  القسم األدبي ( -)ثانوية عامة   التعليم الثانوي 

  / بزليتن كلية اآلداب والعلوم -جامعة المرقب   9119- 0229التعليم الجامعي 

  / طرابلس   –أكاديمية الدراسات العليا  9101 – 9111التعليم األكاديمي  

                                                                                        

 : الدورات التعليمية التدريبية

 9119- 9111 –طرابلس –دورة في مبادئ اللغة االنجليزية / أكاديمية الدراسات العليا  

  elementary اجتزت فيها المستوى الثاني 

نظم المعلومات الجغرافية ) إعداد خراط استعماالت األرضي لمدينة زليتن  تقنية في تعلمدورة 

 –طرابلس  –وعلوم الفضاء عن بعد  ( المركز الليبي لالستشعار  Arc Gisبواسطة برنامج 

 م. 9112

  م9104زليتن  المتميز مركز  –دورة في اللغة االنجليزية 

 :العلميةالخبرات 

 9114 – 9119  مدرسة الشروق  –والتاريخ بالتعليم األساسي  مدرس للجغرافيا

 ماجر –للتعليم األساسي 

 9119 – 9119  مدرسة الصلول  –مدرس لمقرر االجتماعيات بالتعليم االساسي

  ماجر -الخضر للتعليم األساسي 

 9119 -9102   التابع لوزارة العمل والتأهيل  تحصلت على تعيين بالمركز الوطني

  9102الزمنية  حتى  نهاية مارس من عام هذه الفترة  خالل بقيتوبزليتن 

 9102  – 9104   زليتن /  أدرس مقرري  –محاضر مساعد بكلية الموارد البحرية

 علم المناخ واألرصاد البحري ( بقسم علم البيئة البحرية –)الجغرافية البحرية 

 95 /5 /9102 رئيس قسم الجيولوجيا البحرية بكلية الموارد البحرية زليتن م 

 9 /00/9101  م رئيس قسم األحياء البحرية واالستزراع السمكي بكلية الموارد

 . , ومحاضر مساعد بقسم البيئة البحرية البحرية زليتن 



 

 

 الرؤية المستقبلية : 

 فلسفة في الجغرافيامواصلة دراستي العلمية والحصول على اإلجازة الدقيقة الدكتوراه  الى تطلعأ

موضوع  تخص, كما أتطلع الى المشاركة في بحوث قادمة أن شاء هللا العلمي  مسارالنفس في 

  . بحثي عن مدينة زليتن

 

 :  النشر العلمي

  " بحث بعنوان " األساس االقتصادي ورؤية مستقبلية  للتخطيط الحضري بمدينة زليتن

 –مجلة العلوم االنسانية والتطبيقية  –م  9102العدد الثالث والعشرين " ديسمبر "  –

 كلية اآلداب والعلوم بزليتن  –جامعة المرقب 

  " على تمت الموافقة  لمدينة زليتن "األساس االقتصادي التحضر ورسالة ماجستير

مكتبة من قبل , وسيتم نشرها  وزارة المطبوعات بطرابلس  من قبل طباعتها ونشرها

  .بن حمودة 

 الندوات والمؤتمرات العلمية : 

  الجامعة األسمرية الدراسة الذاتية , واإلرشاد االكاديمي "   بعنوانورشة عمل للجودة "

مشاركة بصفة رئيس قسم الجيولوجيا البحرية بكلية الموارد  – 9014 –اإلسالمية 

 البحرية زليتن

  رحالت حقلية مع طلبة قسم الجيولوجيا البحرية , لدراسة التكوينات الجيولوجية في ليبيا

بزليتن , واألخرى الي سد وادي كعام , واحدة الي محاجر مصنع البرج لإلسمنت 

     .  غرب بلدية زليتن ومنطقتي النقازة ووادي قريم

 الهويات المفضلة :

  قراءة الكتب 

 ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم 

 

 


