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 ناصر عبدهللا مصباح الفٌتورياألسم/ 

 المرقب 75653بطاقة شخصٌة/ 

 م / مدٌنة درنة2:83موالٌد/ 

 بالسجل المدنً سوق الثالثاء زلٌتن 332194رقم القٌد / 

  22:831577:63الرقم الوطنً/ 

 القاعة.عنوان السكن/ زلٌتن، الفرع الشرقً سوق الثالثاء، محلة القاعة، بجوار مدرسة 

    1:27198957 - 1:372591:6هاتف/ 

 صفحة التواصل األجتماعً فٌس بوك / ناصر الفٌتوري.

 -المؤهالت العلمية:

       ماجستٌر جامعة طرابلس، كلٌة الهندسة، قسم الهندسة الجٌولوجٌة، شعبة جٌوتقنٌة

 .  Very good(  3.31/4م ، بمعدل ) 3119 -3118

 م بمعدل 8::2-7::2ٌة الهندسة، قسم هندسة التعدٌن بكالورٌس جامعة طرابلس، كل

 % (. 57.48مقبول ) 

 -خبرات العمل:

عمل بقطاع التعلٌم العام متنقال بٌن مختلف المدارس األساسٌة و الثانوٌة، بقرار  -

 م.3127م الى حتى :::2بتعٌٌن منذ 

لمادة المساحة العامة بقسم الجغرافٌة لكلٌة التربٌة جامعة عمل كأستاذ متعاون  -

 م.:311-3119المرقب الكائنة بالفرع الغربً زلٌتن للعام الجامعً 

عمل كأستاذ متعاون لمادة األحصاء العامة بكلٌة األقتصاد و العلوم السٌاسٌة، قسم  -

 م.3122-3121الحاسوب الكائنة بزلٌتن للعام الجامعً 

جٌولوجٌا فٌزٌائٌة ، تخرٌط جٌولوجً ،  -عاون لكال من المواد التالٌة:عمل كأستاذ مت -

 ، قسم الجٌوجٌا البحرٌة، جٌولوجٌا تركٌبٌة ، بكلٌة الموارد البحرٌة جامعة المرقب

 م.3125 -3124الكائنة بزلٌتن فصلً الربٌع و الخرٌف 



، جٌولوجٌا  األستكشاف الجٌولوجً  -عمل كأستاذ متعاون لكال من المواد التالٌة: -

 -3126قسم الجٌوجٌا البحرٌة، فصلً الربٌع و الخرٌف البحار ، التدرٌب الحقلً ، 

 م. 3127

قسم الجٌوجٌا لجامعة األسمرٌة كلٌة الموارد البحرٌة و أعادة تعٌٌنه باتم نقله  -

هـ ، بصفة عضو هٌئة  2548 –م 3127( لسنة  549رقم )  تعٌٌن بقرارالبحرٌة، 

م بمباشرة عمل  2016/11/1تدرٌس بدرجة محاضر مساعد بمباشرة عمل 

 م.2016/11/1

 -الهوايات و األهتمامات:

 المطالعة، كتابة القصص، الشعر. -

لدٌه العدٌد من المقاالت التً تم نشرها عبر صحٌفة بالدي، و صحٌفة سنابل فبراٌر  -

 و صفحات التواصل األجتماعً.

مشارك فً مسابقة تألٌف الكتب المنهجٌة، بكتاب خواص المواد الهندسٌة للصف  -

 الثانً ثانوٌة هندسٌة، لمركز البحوث و المناهج التربوٌة، طرابلس/لٌبٌا.

   -العمل التطوعي و الخدمة األجتماعية و السياسية:

 فبراٌر. 28عضو مؤسس لنقابة المعلمٌن زلٌتن بعد ثورة  -

 د شباب زلٌتن. عضو فً منظمة اتحا -

 فبراٌر. 28عضو ائتالف  -

 عضو مؤسس  لحزب الجبهة الوطنٌة مكتب زلٌتن. -

    من ضمن المترشحٌن للمؤتمر الوطنً. -

 -الدورات التدريبية:

تحت العناوٌن    National Front Party ( NDI )مجموعة دورات تدرٌبٌة من

 -التالٌة:

- Balance of Powers in Democratic System. 

- Internal Democracy and options for selecting party candidates. 

- Fundamentals of working with the press. 

 

   



  

    


