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متزوج(  3أطفال)

الحالة االجتماعية:

العن ـ ـوان:

كلية اآلداب جامعة بنغازي

الهاتـ ـف:

أرضي  0614740465نقال 00218911881712

البريد االلكتروني:

mootobuli.1995@gmail.com

المؤهالت العلميــة:
 ليسانس آداب (علم االجتماع) ،جامعة قاريونس ،يونيو . 1975

 ماجستير في علم االجتماع ،جامعة والية يوتاه مدينة لوقان أمريكا ،يونيو .1984
 دكتوراه في علم االجتماع ،جامعة يوتاه مدينة سالت ليك أمريكا ،يونيو .1991

الدرجــة العلميــة :أستاذ

المناصـــب اإلداريــــة :




رئيس جامعة بنغازي منذ فبراير  -2013يوليو2014

وكيل جامعة بنغازي منذ ديسمبر  -2011فبراير2013-

رئيس قسم علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية جامعة عمر المختار – طبرق منذ العام الجامعي 1992
–  1993إلى . 1994 – 1993



رئيس قسم علم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم جامعة بنغازي ( المرج ) منذ العام الجامعي – 1994
 1995إلى العام الجامعي 2000 – 1999ف .
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منسق الدراسات العلي ـ ــا بقسم علم االجتماع كلية اآلداب – جامعة بنغازي منذ الع ـ ــام  1994 – 1993إلى



عضو بلجنة الدراسات العليا بكلية اآلداب – جامعة بنغازي منذ العام الجامعـ ــي  1994 – 1993إلى

العام الجامعي  2000إلى 2001ف .
العام الجامعي 2001 – 2000ف .





عضو بلجنة إعداد الئحة الدراسات العليا بكلية اآلداب – جامعة بنغازي العام الجامعي 1997 -1996ف.
رئيس قسم علم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم – جامعة بنغازي/الحزام.2008– 2004،

رئيس لجنة شؤون أعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي.2009 - 2007،و 2012-2011

عضو مجلس إدارة مركز بحوث جامعة بنغازي عن كلية اآلداب منذ العام الجامعــي 2005 – 2004ف

إلى .2009-2008


عضو باللجنة االستشارية لضمان الجودة بأمانة التعليم العالي.2009-2007



مدير مكتب ضمان الجودة بكلية اآلداب جامعة بنغازي.2007-2005



منسق الدراسات العليا بقسم علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة بنغازي.2008-2006



عضو لجنة تحرير مجلة كلية اآلداب جامعة بنغازي.2011-2008.



رئيس قسم علم االجتماع كلية اآلداب جامعة بنغازي .2009-2008



عميد كلية اآلداب مكلف .2009-2008




مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بجامعة بنغازي2009.

مدير مكتب ضمان الجودة و تقويم األداء بجامعة بنغازي2011-2010.

الخبرة التدريسيــة:


قمت بالتدريس في جامعة يوتاة األمريكية بمدينة سالت ليك منذ خريف  1983إلي صيف .1989



قمت بالتدريس في جامعة يوتاة الحكومية العام الدراسي .1991-1990



أقوم بالتدريس في قسم علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة قاريونس منذ العام الجامعي 1992-1991



تعاونت مع بعض أقسام علم االجتماع بجامعات ليبية عدة.



المدخل إلى علم االجتماع ( باللغة اإلنجليزية واللغة العربية ) .

بالدراسات الدنيا والعليا.

المواد التي قمت بتدريسها مايلي:




مناهج البحث االجتماعي ( باللغة اإلنجليزية وباللغة العربية ).
أساسيات البحث االجتماعي.

اإلحصاء الوصف ـ ــي.



علم االجتماع الريفي والبدوي.



اإلحصاء التطبيق ـ ـي.



تصميم البحوث االجتماعية.
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علم االجتماع العائلي ( باللغة اإلنجليزية واللغة العربية)



مشكالت اجتماعي ـ ــة.



انحرافات سلوكية ( باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ) .



التغير االجتماع ـ ــي.



المواد التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا :



مناهج البحث االجتماعـ ــي (باللغة العربية واالنجليزية)



اإلحصاء االجتماع ــي.



التغيـ ــر االجتماع ـ ــي.





الح ـ ـراك االجتماعـ ــي.

حلق ـ ـ ـة نق ـ ـ ـاش.

علم االجتماع األسري

البحوث العلمية المنشورة:


Women and development in Libya
in proceedings of 17th Annual Third World conference

1992- Detroit U.S.A


الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة العربية الليبية ومشاركتها في العمل مجلة كلية اآلداب والعلوم –
جامعة قاريونس – العدد الثاني . 1998



اكتساب المكانة المهنية للمرأة الليبية العاملة :دراسة ميدانية للمرأة العاملة فـي مدينة بنغازي– مجلة البحوث



الدراسة العلمية لألسرة :رؤية نظرية ومنهجية– مجلة جامعة المرج – المرج – ليبيـا 2002ف.

االقتصادية – المجلد الثالث عشر – بنغازي – ليبيـا 2002ف.


العزل المهني النوعي في سوق العمل الليبي  –1995 – 1964مجلــة الباحـث العدد الثاني – المعهد



االتصال وأدراك الذات في العالقات الزوجية الحميمة– مجلة الباحث  ,العدد الثالث كلية إعداد المعلمين



االحتياطات األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا  -مشترك – مجلـة الباحث – العدد الرابع ,



اإلحصاء و عالقته بالدراسات السكانيـة – مجلة كلية اآلداب – العـدد السابع والعشرين – جامعة قاريونس

العالي إلعداد المعلمين – ودان  2003ف.
– ودان 2004ف

كلية إعداد المعلمين  ,جامعة التحدي – ودان 2006ف .
– بنغازي 2006ف.



السلوك القيادي التحويلي لدى رؤساء ومديري اإلدارات بشركة الخليج العربي للنفط في ضوء بعض
المتغيرات  -مشترك  -مجلة قار يونس -عدد .2006
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التعليم التقني ووضع المرأة الليبية في سوق العمل :تتبع وفحص تجربة المرك ـ ـ ــز المهني العالي ألعداد



تطور مفهوم التنمية المستدامة مترجم مشترك -مجلة كلية اآلداب االلكترونية العدد (.2008 )30

المدربات بمدينة بنغازي– مشترك -مجلة مركز البحوث االقتصادية ديسمبر.)2007

العوامل المؤثرة في تدني مستوى التحصيل في مادة الفيزياء العامة لدى طالب كلية العلوم بجامعة



قاريونس –مشترك -مجلة الباحث .2010/2009


تشخيص واقع التربية النوعية للمتعلمين :وجهة نظر بديلة باستخدام منحى تحليل النظم –مشترك –



اإلحساس بالعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيأة التدريس في جامعة بنغازي.

مجلة قار يونس .2011

مجلة جامعة بنغازي.2013

بحوث قدمت لمؤتمرات علميـــة:


حوادث المرور بمدينة بنغازي أبعادها الكمية وانعكاساتها االجتماعية ،المؤتمر الوطني لحوادث الطرق



تأثير العولمة على الشباب الليبي :دراسة ميدانية لعينة من طالب جامعة قار يونس منتدى الجاحظ

المنعقد بمدينة بنغازي .2008/5/5-4
 26-25أبريل  ،2009تونس
كتــب:


طرق البحث العلمي في علم االجتماع األسري مترجم ـ مشترك منشورات أكاديمية الدراسات العليا



التنمية المستدامة  :ابحاث مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا منشورات مركز البحوث واالستشارات



تقييم األداء األكاديمي لألستاذ الجامعي دراسة لعينة من الجامعات الليبية مشترك-منشورات مركز

طرابلس.2008،

جامعة بنغازي .2008

البحوث واالستشارات جامعة بنغازي العام الجامعي .2010-2009


Searching for Justice in Post-Gaddafi Libya. Published by Van Vollenhoven
Institute, Leiden University 2013.

أعمال تحت االنجاز


االحصاء في علم االجتماع



التغير االجتماعي في ليبيا

نشاطات علمية أخرى:


شاركت في عدة مؤتمرات محلية ودولية،



شاركت في عدة ورش عمل تتعلق بالجودة في التعليم العالي بالداخل والخارج.
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القيت محاضرات عامة لمنظمات المجتمع المدني بمدينتي سالت ليك ستي بوالية يوتاه األمريكية



عضو فريق بحثي لدراسة مؤشرات التنمية المستدامة في ليبيا .2010



عضو لجنة تحضيرية لمؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا 2008

وبنغازي .



عضو لجنة تحضريه لمؤتمر الجريمة في المجتمع المعاصر2009



عضو لجنة تحضيرية لمؤتمر جودة األداء الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع(-4



رئيس لجنة تحضيريه لمؤتمر تحديث سياسات التعليم في ليبيا ( التحديات والحلول)2011

.)2010/12/6


منسق قطاع التنمية االجتماعية والتعليم بفريق رؤية ليبيا .2025



أشرفت على أكثر من 18رسالة ماجستير ،واشتركت في مناقشة أكثر من  15لجنة مناقشــة ماجستير.



أشرفت على 3رسائل دكتوراه .وشاركت في مناقشة  3رسائل دكتوراه.



رئيس اللجنة العلمية للموسم الثقافي لنقابة أعضاء هيأة التدريس بجامعة قاريونس خالل العامين



رئيس اللجنة االجتماعية بهيأة الدعم والمشورة للمجلس الوطني االنتقالي-2011/3 .

الجامعيين  2007 - 2006و .2008-2007


عضو بلجنة استطالع الرأي بمركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي .2012-2011



عضو بجمعية علم االجتماع االمريكية



عضو بجمعية علم االجتماع العربية.



عضو مؤسس بهيأة الدعم والمشورة للمجلس االنتقالي .
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