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 م.1958عبذ العالم محمذ علي الحشاوي .ميان وتاسيخ امليالد:طشابلغد. الاظم:

ظةمشية لظةالمية بضليون.وع ة  جامعةة ل ال -ؤظتار جامعي بيلية آلاداب ووليةة الذساظةاا العليةاالعمل الحالي:

التةةةذسبغ بلعةةةم الج شاأليةةةا بااوادبميةةةة الليتيةةةة ألةةةشة ملةةةشاتة سوع ةةة  هي ةةةة التةةةذسبغ بلعةةةم الذساظةةةاا هيةةةإ  

 العليا شعبة الج شاأليا بجامعة املشكب بالخمغ .

 الذسجة العلمية:ؤظتار مشاسن .

 التخلص الذكيم : ج شاأليا طبيعية وبيئية.

 املعتذامة والجي ب ليتيا.الاهتماماا: مشىالا الج شاألية البيئية واملىاخية والتىمية 

 العى ان: صليون/محلة الللبة بمىطلة الجمعة ج اس ولية آلاداب.

 Alheshani@yahoo.comالالىورووي: ربذبال -- 00218926153098هاتف/

 -: العير  الزاتية

التحلةةةةةر بلعةةةةةم دةةةةةم  وعملةةةةةر مةةةةةذبشا ملذسظةةةةةة داه يةةةةةة وؤخةةةةةش   عذادبةةةةةة لل ةةةةةة الاهجلي بةةةةةةبةةةةةذؤا  يةةةةةا ي مذسظةةةةةا -

بةةة وغسوسحم  لةةة لي علةةةب الامتيةةةاص بالفلعةةةفة  ل  ه ةةةم ؤهملةةةر  علي ةةةم بلعةةةم الج شاأليةةةا  التفعةةير بجامعةةةة كةةةاس

جامعةةةةة هالةةةةش  لةةةةب جاهةةةةب كيةةةةامي بتةةةةذسبغ الل ةةةةة لهجلي بةةةةة باملعاهةةةةذ العليةةةةا ومعاهةةةةذ الل ةةةةاا التا عةةةةة للتعلةةةةيم 

 بةسوباشةةةةشا العمةةةةل بجامعةةةةةة الخالةةةةة بحىةةةةةم  لةةةة لي علةةةةب دبلةةةةة م املعلمةةةةين الخةةةةا  بالل ةةةةةة الاهجلياملعاهةةةةذ و 

% مةةةةةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةةةةةية 93بتلةةةةةةةةةةةةذبش ممتةةةةةةةةةةةةاص م  عةةةةةةةةةةةةذ  تمةةةةةةةةةةةةام لجةةةةةةةةةةةةاص  العاليةةةةةةةةةةةةة املاجعةةةةةةةةةةةةتير 2/9/2001بتةةةةةةةةةةةةاسيخ املشكةةةةةةةةةةةةب

تحلةةةةلر  عةةةةذها علةةةب دبلةةةة م الذساظةةةةاا العليةةةا للةةةةذهت سا  مةةةةً جامعةةةة طةةةةشابلغ دةةةةم  8/11/2000بتاسيخباليشةةةش 

  ةةةةي  تحلةةةةلر علةةةةب لجةةةةاص  الذكيلةةةةة الةةةةذهت سا  مةةةةً ملةةةةش اللاهش    ةةةةي مجةةةةاٌ
 
الج شاأليةةةةة الطبيعيةةةةة وتحذبةةةةذا

 الج شاأليا البيئية بمشتبة الششف .

 وعملر بال ي :

 ع   هي ة التذسبغ بلعم الج شاأليا بيلية آلاداب والعل م بضليون جامعة املشكب .-
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 سئيغ كعم الج شاأليا بيلية آلاداب والعل م بضليون .-

 .  2016-2013 ألشة ملشاتة–سئيغ كعم الج شاأليا بااوادبمية الليتية للذساظاا العليا -

 ألشة ملشاتة . –ع   هي ة التذسبغ بلعم الج شاأليا بااوادبمية الليتية -

ع ةةةةةةةةةةةة  هي ةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةذسبغ  شةةةةةةةةةةةةعبة الج شاأليةةةةةةةةةةةةا الطبيعيةةةةةةةةةةةةة بيليةةةةةةةةةةةةة الذساظةةةةةةةةةةةةاا العليةةةةةةةةةةةةا بالجامعةةةةةةةةةةةةة لظةةةةةةةةةةةةمشية -

 .  2017لظالمية 

  .2017هي ة التذسبغ بلعم الج شاأليا الطبيعية بيلية الذساظاا العليا بجامعة املشكب  ع   -

 مىتب الذساظاا العليا واملعيذبً بيلية آلاداب والعل م بضليون . مذبش-

 سئيغ اللجىة العلمية للمعادلا والتلييم العل م بيلية آلاداب والعل م بضليون . -

 عيذبً بإداس  جامعة املشكب .ع   لجىة الذساظاا العليا وامل-

 ع   ؤظش  التحشيش بمجلة العل م لوعاهية والتطبيلية بيلية آلاداب والعل م بضليون .--

 ع   بالجمعية الج شاألية الليتية .-

 ع   بالجمعية الليتية للميا .-

 ع   هلابة الىتاب ولدباء واتب  .-

 لية آلاداب والعل م بضليون  .ع   اللجىة الثلاألية بامل ظم الثلا ي العى ي لي-

 -الشهاداا العلمية املتحلل عليها :-

  جاص  التذسبغ العامة والخالة كعم الل ة الاهجلي بة والاجتماعياا  .-1

 ليعاوغ الج شاأليا+أللعفة جامعة هالش  .-2

 ملشكب .%  جامعة ا93لجاص  العالية  املاجعتير   ي الج شاألية الطبيعية والبيئية بتلذبش ممتاص-3

 جامعة طشابلغ  الفاتح ظابلا  .-دبل م الذساظاا العليا للذهت سا -4

 /اللاهش  . بمشتبة الششف دهت سا   ي الج شاألية الطبيعية-5

 

 : ألانشطت العلميت

 : أوال :الكتب

 م .2005-ليتيا-طشابلغ - ي مجاٌ الجي ب ليتيا هتاب   ليتيا......دساظة  ي ك   الذولة -

 : 
ً
 : البحوث املنشورةثانيا

-وليةةةةة آلاداب والعلةةةة م-العةةةةذد الشا ةةةة -مجلةةةةة العلةةةة م لوعةةةةاهية التطبيليةةةةة-ظةةةةاهش  التفةةةةحش  ةةةةي ظةةةةهل ملةةةةشاتة-

 م .2003-جامعة املشكب
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العةةةذد -الت ظةة  العمشاوةةةي بااسالةةةشم الهامشةةةية  ةةٌ  املشاهةةةض الح ةةةشية بةةةإكليم ملةةشاتة.مجلة مجةةةالا م اسبيةةةة-

 م .2005- ي امل اسبيالاتحاد الج شا-الخامغ والعادط

-العذد الحادي عشش ولية آلاداب والعل م-مجلة العل م لوعاهية والتطبيلية-دوس الج شاأليين  صاء التفحش-

 م .2007--جامعة املشكب 

-العةةةةذد العةةةةا   وليةةةةة آلاداب والعلةةةة م-مجلةةةةة العلةةةة م لوعةةةةاهية والتطبيليةةةةة-ج شاأليةةةةة ميةةةةامً اللةةةة    ةةةةي ليتيةةةةا-

 م. 2005 -جامعة املشكب

-الخمةغ  -الجمعيةة الج شاأليةة الليتيةة-آألاق لوضاة املائية  ي مىطلة صليون .املةتتمش الج شا ةي الثالةش عشةش-

 م .2012

وليةةةةة  -مجلةةةةة العلةةةة م لوعةةةةاهية-ولةةةةة ليتيا دساظةةةةة  الةةةةة  ةةةةي الجي ب ليتيةةةةا شةةةةيل الخاسطةةةةة وؤدةةةةش  علةةةةب كةةةة   الذ-

 م.2013 -العذد العششيً-الجامعة لظمشية للعل م لظالمية -آلاداب

الجامعةةةةةةة -وليةةةةةةة آلاداب -العةةةةةةذد الثالةةةةةةش والعشةةةةةةشون-مجلةةةةةةة العلةةةةةة م لوعةةةةةةاهية –ج شاأليةةةةةةة الجىةةةةةةذس ولظةةةةةةالم -

 م .2013-لظمشية للعل م لظالمية 

الجامعةةة -وليةةة آلاداب -مجلةةة العلةة م لوعةةاهية–الطشيلةةة الليتيةةة والتجشبةةة العةة داهية  ةةي مياألحةةة التفةةحش -

 م .2014-لظمشية للعل م لظالمية 

 م .2014-امل شب-ة  ي ال طً العشبيمتتمش التىمية التششي-لسحى ميا وتىمية امل اسد التششية  ي ليتيا-

-لوادبميةةة الليتيةة ألةشة ملةةشاتة–العةذد الخةامغ –جلةة البحة ألا لوادبميةةة م–هيةف تتأوةل طبلةةة لوصون -

 م .2015

  ورلً  لىوروهيا علب 2016العذد الخامغ بىابش -مجلة البح ألا لوادبمية–الليذ الجائش والشؤألة باا ياء  -

 م ك  لوادبمية الليتية ألشة ملشاتة .

 

 : ثالثا املؤجمراث العلميت

-الةةةةةذاس البي ةةةةةاء– شةةةةةشاف الاتحةةةةةاد الج شا ةةةةةي امل ةةةةةاسبي  –مشةةةةةاسن بلةةةةةفة ا ةةةةةي امل ةةةةةاسبي لٌو  املةةةةةتتمش الج ش ---

 م. 2001-امل شب

 –مشةةةةةةاسن   املشاهةةةةةةض الح ةةةةةةشية وظهيرهةةةةةةا مةةةةةةً لسالةةةةةةشم الهامشةةةةةةية بلةةةةةةفة املةةةةةةتتمش الج شا ةةةةةةي امل ةةةةةةاسبي الثامً --

 م. 2002-امل شب-الذاس البي اء– ششاف الاتحاد الج شا ي امل اسبي 

املجلةغ لعلةب لشعابةة –مشاسن بلفة الت اصن بين الىم  العياوي وامل اسد الطبيعية  ي ال طً العشبي   هذو -

 م.2003-ظ سيا- ما -الفى ن وآلاداب والعل م

 م.2003-الخمغ - ششاف الجمعية الليتية الج شاألية -مشاسن بلفة املتتمش الج شا ي الثامً  -

 م .2010-ظبها -الجمعية الج شاألية الليتية -املتتمش الج شا ي العاشش     س -

 م .2012-الخمغ-الجمعية الج شاألية الليتية-مشاسن بلفة املتتمش الج شا ي الثالش عشش -
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 -مشةةاسن بلةفة   "والعشةةشيً الحةةادي اللةشن   ةي العشبةي الة طً  ةي التشةشية املة اسد تىميةة تحةذباا"مةتتمش -

 م .2014-امل شب-ؤحادبش

بةةة س -جامعةةة البحةةةش ل مةةش-مشةةاسن بلةةةفة ة والتجشبةةة العةة داهية  ةةةي مياألحةةة التفحش هةةذو  الطشيلةةة الليتيةةة-

 م.2013-الع دان-ظ دان

-  صليةةون بةةين تفةةحش البةةر والبحةةش  الجامعةةة لظةةمشية لظةةالمية-بلةةفة مشةةاسن –املةةتتمش الثةةاوي لعلةة م البي ةةة -

 م .2015

مةةةاب  23-21 ةةةي املىةةةاطم املجةةةاوس  للحلةةةٌ  الىفطيةةةة املةةةتتمش العل ةةةم لٌو لحمابةةةة البي ةةةة والتىميةةةة املعةةةتذامة -

 بلفة مشاسن آداس التل ألا الىفطي علب بي ة الحلٌ  الىفطية والع ا ل الليتية  - 2017

 : مجال الخبرة-

  ي الجامعاا واملعاهذ العليا واملت ظطة . والج شاأليا ؤهثر مً دالدين ظىة  ي تذسبغ الل ة الاهجلي بة-

 : مجاالث الاهتمام

 .والجي م سأل ل جيا الج شاألية البيئية واملىاخية  الجغرافيا الطبيعيت ) -

 الجي ب ليتيا .-

 . لدب العشبي والعال م-

 املقرراث الجامعيت التي أقوم بتدريسها بالجامعاث الليبيت وألاكاديميت الليبيت :-

–ج شاأليةةةةةةة الطاكةةةةةةة - ل جيةةةةةةا الجي م سأل -الج شاأليةةةةةةا الحي يةةةةةةة –الج شاأليةةةةةةة املىاخيةةةةةةة -الج شاأليةةةةةةة الطبيعيةةةةةةة

هلةةة    -ج شاأليةةةة ليتيةةةا-الاظتشةةةعاس عةةةً  عةةةذ واللةةة س الج يةةةة-ج شاأليةةةة الوةةةرب-ج شاأليةةةة البحةةةاس واملحيطةةةاا

 مىاهج البحش الج شا ي .ج شاألية امل اسد .-وملطلحاا ج شاألية اهجلي بة

 


