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 Mabrukنجم 

 الخبرة

0201- 
 عميد كلية اآلداب جامعة بنغازي 

0211-0201 
 عميد كلية اآلداب و العوم توكرة جامعة بنغازي 

 
 الدرجة العلمية: أستاذ  دكتور :  0202

 
 جامعة بنغازي كلية اآلداب بقسم التاريخ أستاذ 

 
 تاريختاريخ العالقات الدولية و أستاذ :  0212-0212

قات الليبية األوروبية العال والمعاصر ليبيا الحديث و 
  الدراسات العليا بنغازي كاديميةبأ
 

0211-0202 
 •  جامعة بنغازي•  توكرهالعلوم و عميد كلية اآلداب

0212–0211 
اآلداب منسق الدراسات العليا بقسم التاريخ كلية 

   •جامعة بنغازي

0212–0201 
  عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي 

  • 

 

 :عضو لجنة األستاذ المتميز بجامعة بنغازي 0202-0202

 0222-0222 

 عضو لجنة الجودة بكلية اآلداب جامعة بنغازي

0222-022 

 

 

 الحدائق بنغازي 
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 Ahmed Najm 
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 سلوق -رئيس قسم التاريخ كلية اآلداب 
 
 

 المؤهالت العلمية
 
 France الدولية،دكتوراه تاريخ العالقات -0211 

Clermont-Ferrand II    بدرجة شرف 
 1292-1291العالقات الليبية الفرنسية 

 0220-تاريخ العالقات  فيماجستير
بنغازي تقدير  ةالطرابلسية اإليطالية جامع

 ممتاز
 1221-بنغازي الترتيب  ةليسانس تاريخ جامع

 الثاني على الدفعة جيد جدا 
  
 0221- التعليمة جامعةدبلوم في اإلدارة 

 كليرمو فيرون فرنسا 
 0222  كليرمو  االتصال جامعةدبلوم في علم

 فيرون فرنسا 

 0212-جامعة جودة األبحاث العليمة  دبلوم
 كليرمو فيرون فرنسا 

 0222-العملية التعليمية  ةدورة في سيكولوجي
 جامعة بنغازي 

 0211-  دورة في حماية الوثائق و األرشيف
 أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية فرنسا 

 
 

العضوية في المؤسسات األكاديمية و 
 مؤسسات المجتمع:

أكاديمية عضو لجنة التحرير مجلة  0220 -
و الدراسات العلمية  للبحوثالعليا  الدراسات

 بنغازي 

عضو اللجنة العلمية "المجلة الليبية  0220 -
 للدراسات التاريخية" 

 عضو في مركز ليبيا للدراسات التاريخية 0222  -

مركز الوطني للمحفوظات بال مستشار 0222 -
 التاريخية طرابلس 

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر ليبيا في  0220 -



 

 التاريخ 

مستشار بمجلة الذاكرة الوطنية الصادرة عن  -
 جامعة الزاوية 

-  

 األوراق البحثية المنشورة:

أمير برقة السيد محمد إدريس السنوسي  -
 2022 2022وفرنسا من العداء إلى التحالف 

 -029-022)جامعة المرقب(,  0مجلة القلعة 

 مكتبة قورينا عقود من التنوير والمعرفة -

 1لندوة العلمية في اليوم العالمي للكتاب يوم ا
 0229…, بفندق باب البحر 0229مايو 

ثقوب الذاكرة في التاريخ األفريقي السنوسية  -
 في تشاد دراسة في حالة وداي

 مراجع نجمأأ.د. جان لويس تريو, ترجمة أحمد 

-020(, 2912-0202::222( 22بنغازي  اآلدابكلية 
 0221ى 022

موقف فرنسا من القوى الوطنية في طرابلس:  -
 (2022-2022بشير السعداوي أنموذجاً )

 على اشتيوي مراجع نجم و أ. عبدالناصرأأحمد 

م نشأته 2021-2992السيد بشير السعداوي )
 22(, 0221) 2م 0221أكتوبر  22 -22وجهاده 
 0221  

القيادة السياسية والعسكرية للسيد أحمد  -
الشريف السنوسي للحرب في تشاد ضد القوات 

السيد أحمد , كتاب 2022-2020ال فرنسية
م نشأته 2022-2912الشريف السنوسي 

  0222  202-220, 2وجهاده 

عالقة البي حمد سيف النصر بالسلطات  -
 )قراءة في وثائق 2022 2022الفرنسية في فزان 

أعمال الندوة العلمية  وزارة الخارجية الفرنسية(
 2الزاوية الغربية  ببيت الثقافةالثانية المنعقد 

(0221 …  0222 

موقف فرنسا من التطور السياسي والدستوري  -



 

 2022-2020في ليبيا خالل المرحلة االنتقالية 

 0222  22(, 22) 2البحوث التاريخية  -

موقف الحكومة االيطالية من مسألة توحيد قيادة 
حركة الجهاد في ليبيا في أعقاب مؤتمر سرت 

 2 واللحمة الوطنيةمؤتمر سرت للسالم  2000
(0222 ), 222-200 

مالمح من الصراع السياسي واالجتماعي في  -
, مؤتمر فزان عبر التاريخ البيضاء 2022-2022فزان 
 0220ابريل 

 – 2022خطاب السياسي في ال ليلكاوسن : تح -
مترجم عن الفرنسية , مجلة أكاديمية  2021

الدراسات العليا للبحوث و الدراسات سبتمبر 
0202 

من الدعوة إلى الجهاد  زاوية عين كلك في تشاد -
مجلة كلية اآلداب جامعة بنغازي  م2900-2022

 0202أغسطس 

, 2021-2022الليبية  للمملكةالدور القومي  -
 مؤتمر الليبيون في سبعينية االستقالل الوطني

بقسم  0202ديسمبر  22-22, 2022-0202
 جامعة الزاوية التاريخ كلية اآلداب 

 

  رابعا االهتمامات البحثية

على عدد من طالب الماجستير  فاألشر -
ر المعاصوليبيا الحديث  والدكتوراه في التاريخ

 الدولية والعالقات

تاريخ العالقات الدولية وخاصة السياسية  -
 األوروبية تجاه المنطقة العربية 

 المعاصر و الحديثليبيا تاريخ  -

 أثرها على شمال افريقيا النزعات الدولية و -

 دول جنوب الصحراء -

  والدولة الوطنيةاالستعمار  -

 


