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 .مكان العمل: جامعة بني وليد/ كلية اآلداب 
  .القسم: علم االجتماع 
  2008تاريخ مباشرة العمل بالجامعة. 
      .)المؤهل العلمي: اإلجازة الدقيقة )الدكتوراة 
  :مساعدأستاذ الدرجة العلمية الحالية. 
 .التخصص العام: علم االجتماع 
 .التخصص الدقيق: أنثربولوجيا 
  اإلقامة الحالي: بني وليدمكان. 
 كاديميالبريد اال: aashiakagman@bwu.edu.lya 

 المؤهالت العلمية:    

    2018 /21/1( جمهوريممممممممة مصممممممممر العربيممممممممة) المنصممممممممورةعلممممممممم االجتممممممممماع  جامعممممممممة  ،ةوراالدددددددد :
ميدانيمممممة علممممم  : دراسمممممة  مممممز الن اعممممماف القبليمممممة  مممممي المجتمممممم  الليبمممممي دور المجمممممالر العرييمممممة  مممممي)

 (.منطقة بني وليد
 التفضممممممممممميل المهنمممممممممممي : )2006 /12 /24  قممممممممممماريونر جامعمممممممممممة  علمممممممممممم االجتمممممممممممماع  الماجسددددددددددد ير

 (.وعالقته بمتغيراف اجتماعية: دراسة ميدانية عل  عينة من طالب جامعة قاريونر
 م.2000 /1999  كلية اآلداب قاريونرعلم االجتماع  جامعة  ي   الليسانس 

لخبرات العلمية والعملية: ا      

    :أساسمممممياف  –تممممماريخ الف مممممر –علمممممم االجتمممممماع الجنممممما ي –منممممماه  بحممممم تمممممدرير المقمممممرراف العلميمممممة
 مدخل إل  علم االجتماع. –علم النفر االجتماعي –علم االنسان –البح  االجتماعي

 م.2020/2021آلداب  للعام الجامعيمنسق الجودة بقسم علم االجتماع بكلية ا 
  م. 2021/2022ر ير قسم العالقاف الثقايية بكلية اآلداب  للعام الجامعي 
  م.2022/2023ر ير قسم علم االجتماع للعام الجامعي 
  عضو  ي اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العلمي الراب  حول رؤية استشراقية للتعليم  ي ليبيا الذي

 م.2022للدراساف اإلسترتيجية والمستقبلية ينظمه المت أ 



   اإلشراف عل  الدورة التدريبية  ي التحليل اإلحصا ي باستخدام برنامspss  ألعضاء هيئة التدرير
 .بكليتي اآلداب والتربية  جامعة بني وليد

:اإلشراف والمناقشة وال قييم      

 ي القسم. من بحوث التخرج عدًدا مناقشةو السنة الرابعة   بعددا من طال  عل إلشرافا  
 .تقييم عدد من بحوث الترقية ألعضاء هيئة التدرير بكلية اآلداب جامعة بني وليد 
 تحكيم عدد من استماراف البحوث الميدانية  ي بعز األقسام العلمية. 

:البحوث العلمية/  اإلن اج العلمي     

  اآلداب  جامعة المنصورة  العدد الواحد دور المجالر العريية  ي  ز الن اعاف القبلية  مجلة كلية
      .2017والستون  أغسطر 

  .بح  )أخالقياف مهنة التعليم(  مقدم للمشاركة  ي المؤتمر العلمي الثاني ل لية التربية جامعة سرف 
 (  مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى  دور بح  )اإلعالم  ي ترسيخ ثقا ة القبول بنتا   االنتخاباف

 م.2021معة المرقب  الخمر/ليبيا  العدد الثامن  ديسمبر جا
  بح  )دور األستاذ الجامعي  ي تع ي  الهوية( بح  مقدم للمشاركة  ي المؤتمر العلمي الراب  والثاني

 م 2022 براير  27لقسم التربية وعلم النفر  جامعة ال اوية  كلية التربية العجيالف   ي 
 جامعاف الليبية(  بح  مقدم للمشاركة  ي المؤتمر العلمي الدولي )البح  العلمي وأهميته  ي ال

الخامر المعاصر  ي العلوم االجتماعية الذي تنظمه جامعة حران الحكومية التركية م  أكاديمية ريمار 
 م. 2022مايو  23وجامعة اسطنبول جيديك  بتاريخ 

 ي وليد(  مجلة المت أ للدراساف بح  بعنوان )ثقا ة التسامح ومدى انتشارها بين أ راد مجتم  بن
 م.2021 ديسمبر 12اإلستراتيجية والمستقبلية/بني وليد  العدد 

  بح  بعنوان )منظومة القيم االجتماعية ودورها  ي الحفاظ عل  الهوية الوطنية(  مجلة المنتدى
 م.2022مارس  29الجامعي للدراساف اإلنسانية والتطبيقية  العدد 

تمرات والن وات والورش العلمية:  المشار ة في المؤ        

  "جامعة زليتن. 25/11/2020حضور ندوة علمية بعنوان" المرأة الليبية وتحدياف العصر 
  "التي نظمها قسم علوم  13/6/2021حضور ورشة عمل حول" البح  العلم  بين الواق  والتطبيق

 يد.االغدية ومكتب الجودة وتقييم اآلداء  كلية ال راعة  جامعة بن  ول



  حضور المؤتمر الوطني الثاني لتطوير مؤسساف التعليم العالي  ي ليبيا والذي إستضا ته جامعة بني
 م.2021-10-7 ي ZOOMوليد وانعقد عبر المنصة اإلل ترونية  

  حضور المؤتمر العلمي الدولي لت نولوجيا علوم البحار الذي نضمته وزارة التعليم التقني والفني– 
 م.2022-7-33ليبيا و الذي أقيم  ي 

 .المشاركة  ي محاضراف تثقيفية  ي المساجد حول ظاهرة القتل العمد  ي منطقة بن  وليد 
  حضور المؤتمر العلمي الثال : الطفل الليبي بين تحدياف الواق  وطموحاف المستقبل الذى نظمه

 .11/2020/  20مرك  المت أ للدراساف االستراتيجية المستقبلية بن  وليد 
  المعالجة المطورة للمشكالف (الحصول عل  شهادة معتمدة  ي الدعم النفسي االجتماعيpm+. ) 
  االشراف عل  دورة  ي التحليل االحصا ي للبياناف ألعضاء هيئة التدرير بكليتي االداب والتربية

 جامعة بني وليد.
 لسلم المجتمعي  ي كلية اآلداب بجامعة اقامة ندوة علمية عن دور الجامعة  ي نشر ثقا ة التسامح وا

 م.2022يناير 27بني وليد
  تنظيم جلسة حوارية م  منظمة الشراكة المجتمعية بعنوان) الفساد االداري وآثاره عل  التنمية

 .22/3/2020المحلية(
  مايو  27أونالين  ي  ونية التي نظمتها أكاديمية ريمارحضور ورشة عمل عن األرشفة االل تر

 م. 2022
 


