
 

          عالم عبد السالم الفالح •

                                                          جامعة بنغازي  / التدريس  ةعضو هيئ •
                                                                            1978 –ليبيا  / بنغازي  : مواليد •

   .بنغازيجامعه  / ئيس قسم التاريخ ر •

  التاريخيةالمستشار العلمي للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات  •
   طرابلس / 

 . 2012بنغازي    ــةجامع / الحديث والمعاصر  خ  ــي التاريـــــــــر فــــــــــماجستي •

 . 2005ونس  ـــقاري  ـــــــــةخ جامعــــــــــــــــــم التاريــــــــــس آداب قســــــــليسان •

  . 2003مركز بنغازي للحاسبات  / ات  ــــبرمجة الحاسب  ةوم منظومــــــــــــدبل •

 . 2010  ((التاريخيةللدراسات   المصرية  الجمعية))م الوثائق ــــــدورة في عل •

 . 2006قاريونس   ةجامع / ب ااآلد ةدورة في علم التوثيق والمكتبات كلي •

ــدادورة في   • ــابج لمن جيــاإلصــــ   للجمعيــة   ةتوثيق المراجج العلميــ  ةر الســــ
               . 2019النيا عالء الدين اتركيا جامعة   / لعلم النفس األمريكية 

ــــهادورة في من • ــ جامعة أالنيا  تركيا /  في العلوم االجتماعيةج طرق البحث ــ
  . 2019عالء الدين

    . حاليًا يقوم الباحث بإعداد اطروحة الدكتوراه في التاريخ •

 طرابلس  / عضو الجمعية الليبية التاريخية  •

 طرابلس  "/ مستشار"عضو المركز الليبي للدراسات والمحفوظات التاريخية  •

 تونس  /  "باحث"عضو مؤسسة التميمي للبحوث والمعلوماتية  •

 المغرب   / عضو الجمعية المغاربية للدراسات االجتماعية  •

 بنغازي  /  نعضو جمعية األدباء والكتاب الليبيي •

 القاهرة  /  "باحث" عضو اتحاد المؤرخين العرب •

 بغداد  / " مشارك"عضو االتحاد الدولي للمؤرخين  •

 الجزائر  / عضو مؤسس للحركة العربية للسياسيين الشباب  •

 الكويت / عضو جمعية التراث واآلدب العربي  •

  دمشق / عضو االتحاد العربي للثقافة  •

المغرب العربي لألحزاب والحركات  التحادعضو مؤسس للجمعية المغاربية  •
   تونس  / السياسية 

ة الجتماعات ليبيالدولة الدولية ممثلة عن رسمية  وفود لعضو لجان  •
ا  ــتركي -لتوانيا –المجر  -إيطاليا-فرنسا -بلجيكا )كل من الى  ومؤتمرات



 ا ــــموريتاني –المغرب  -تونس –مصر  –الكويت  –سوريا  -األردن -روسيا

• 

ــؤون الطالبـية كلـية • ــؤون   -اآلداب أمين الشـــ ـجامـعة ـقاريونس ومـتابج الشـــ
  . 2006_ 2003بودابست   -الطالبية بساحة أوربا الغربية المجر

ـــباب الليبي بنـغازي   • ــؤن الثـقافـية واإلعالمـية بمنظـمة الشـــ مدير عام للشـــ
2008 .  

  . 2009منسق الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للشباب بنغازي •
  . 2010مسجل كلية اآلداب جامعه قاريونس •
  . 2010قاريونس    ةمدير مركز اإلنتاج اإلعالمي، وعضو مجلس جامع •
ــو الـجاـني الليبي في مؤتمر العـمل اـلدائم   • ــالح منظوـمة األمم  ))عضـــ إصـــ

   . 2010ية القاهرة الدول العرب  ةاألمانة العامة لجامع  ((المتحدة
 . 2011جامعة قاريونس   / مدير إدارة االستثمار  •

 . 2011س  مدير إدارة النشاط والشؤون الطالبية جامعة قاريون •

  . 2015مستشار عام المجلس البلدي بنغازي •
ــار بمكتي نائي رئيس مجلس الوزراء لشــــؤون الخدمات بالحكومة   • مســــتشــ

  . 2015الليبية المؤقتة
   2016مة الليبية مج حكومة جم ورية مصر العربيةمنسق العالقات بالحكو •

برعاية األمم المتحدة    ((الصـخيرات –جنيف  ))الليبي السـياسـي  عضـو الحوار   •
2016 .  

ــو اللجنــة   • لملف ال جرة غير الرعيــة مج الجــانــي االفريقي    اإلقليميــةعضـــ
 . 2016مقررًا للجنة من الجاني لليبي بالحكومة الليبية المؤقتة  

  . 2018 منذ  بنغازي ةدب جامعرئيس قسم التاريخ كلية اآل •
 . 2019المفتوحة  الليبية رئيس قسم التاريخ الجامعة   •

ــؤون العلمـية ـبالمركز الليبي   • ــار الشـــ ــتشـــ ــات لمحفوـظات  لمســـ واـلدراســـ
 . 2020منذ التاريخية  

 . 2022مستشار لدى مجلس األمن القومي الليبي، اإلدارة العامة للمجلس •

   . 2021 منذ  بنغازي  ةجامعبمدير تحرير المجلة الليبية للدراسات التاريخية  •
ليبيا في التاريخ االنتماء  )الثاني رئيس اللجنة التحضــــيرية للمؤتمر الدولي  •

  . 2021قسم التاريخ جامعة بنغازي    (والوحدة الوطنية عبر العصور
العلميــة • النــدوة  التركيــة    رئيس  أنمــاط وتــداعيــات الحكم )بعنوان  الليبيــة 

بالتعاون بين قســم التاريخ جامعة بنغازي    ((العثماني في طرابلس الغرب
 . 2023ومركز ارسيكا لألبحاث والتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية تركيا 

ــو اللجـنة العلمـية   • القيم  "التراث الثـقافي ـبالبـلدان المـغاربـية  )  مؤتمرلعضـــ
التنموي ــتثمــار  واالســـ ــة  ب(  "المجتمعي ــادير  جــامعــة  المنعقــد  اغ ابن زهر 

    . م2022 / مايو 11-10خالل الفترة المملكة المغربية  
 
 
 
 
 



 
         

الخلـــيج  ةالمصـــري فـــي منطقـــ التوســـج)) كتـــاب تحـــت الطبـــج بعنـــوان •
ــي  ــرة العربـــ ــا فتـــ ــي با ـــ ــد علـــ ــم محمـــ ــز  (("م1840- 1818"حكـــ المركـــ
       . للمحفوظات والدراسات التاريخية طرابلسالليبي  

ــوان  • ــار ))كتـــاب تحـــت الطبـــج بعنـ ــر المختـ ــد الـــوطني فـــي ج ـــاد عمـ البعـ
المركـــــــــز الليبـــــــــي للمحفوظـــــــــات  ((م1931-1911)ضـــــــــد اإليطـــــــــاليين 

 . والدراسات التاريخية طرابلس

ــج  • ــت الطبــ ــاب تحــ ــي ))كتــ ــين فــ ــام المحليــ ــيين بالحكــ ــات السنوســ عالقــ
المركــــز الليبــــي للمحفوظــــات والدراســــات  ((افريقيــــا جنــــوب الصــــحراء

    . التاريخية طرابلس

ــ • ــورة علميــــ ةمقالــ ــليمان القــــانوني وسياســــته ))ة منشــ الســــلطان ســ
                          قســـــــم التــــــــاريخبحــــــــث قـــــــدم فــــــــي  ((طــــــــرابلس الغـــــــرب تجـــــــاه

   . 2004جامعة قاريونس  
ــ • ــ ةمقالـ ــورة علميـ ــالي حركـــة))ة منشـ ــزو اإليطـ ــد الغـ ــاد الليبـــي ضـ  الج ـ

ــا فــــي ت كيــــد ــاء ودورهــ ــدة الوطنيــــةو االنتمــ ــة  ((الوحــ ــدوة العلميــ النــ
ــؤتمر " ــ يمــ ــر األ ــ ــبة  "بئــ ــرى بمناســ ــ داء ذكــ ــيخ الشــ ــ اد  ــ         استشــ

   . 2019عمر المختار  

ــ • الســـــيطرة علـــــى  السنوســـــيون ومحاولـــــة))منشـــــورة  ةعلميـــــ ةمقالـــ
قـــــراءة مـــــن خـــــالل الوثـــــائق العثمانيـــــة " الســـــوداني قلـــــيم دار فـــــورا

ــية ــورات  "((والفرنسـ ــيمنشـ ــؤتمر السنوسـ ــةمـــن الز نيمـ ــة  اويـ الـــي الدولـ
    . 2020 مؤتمر الجغبوب حول تاريخ الحركة السنوسية -

ــورة  • ــة منشــ ــة علميــ ــتعمار))مقالــ ــالي  االســ ــس واإليطــ ــاوالت طمــ محــ
 مـــؤتمر ليبيـــا فـــي التـــاريخ ("(1943-1911" ويـــة الثقافيـــة فـــي ليبيـــا ال
ــاالن ــة تمـــ ــدة الوطنيـــ ــماء والوحـــ ــور قســـ ــر العصـــ ــه عبـــ ــاريخ جامعـــ                    التـــ

  . 2021  بنغازي
ــة  • ــة علميـ ــي ))مقالـ ــف الفرنسـ ــد والموقـ ــة محمـ ــن محاولـ ــاني مـ البريطـ

ــا ال ــرابلس الغـــرب ســـيطرةعلـــي با ـ ــاريخي  ((1938 علـــى طـ ــؤتمر التـ المـ
ــدولي األول ــوان الـ ــاريخ بعنـ ــي التـ ــة فـ ــة األوربيـ ــات الليبيـ ــم  ،العالقـ قسـ

   . 2022التاريخ جامعه طبرق 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ــا  • ــالب ليبيــــــــ ــاد طــــــــ ــن أتحــــــــ ــادر عــــــــ ــاح صــــــــ ــز والنجــــــــ                          درع التميــــــــ
  . طرابلس - 2003سنة 

ــادر عـــــن درع العطـــــاء  •  ســـــنة جامعـــــة قـــــاريونساللجنـــــة الشـــــعبية صـــ
 . بنغازي – 2008

ــي  • ــباب الليبـــــــ ــة الشـــــــ ــن منظمـــــــ ــادر عـــــــ ــوق صـــــــ ــام التفـــــــ                       وســـــــ
 . بنغازي - 2006سنة 

ــادرة عـــــن المنتـــــدى الـــــدولي  • ــبابي صـــ ــريم للعمـــــل الشـــ  ـــــ ادة تكـــ
 . جنوب افريقيا - 2008للشباب سنة 

 ــــــ ادة تكــــــريم صــــــادرة عــــــن األمانــــــة العامــــــة لجمعيــــــة ال ــــــالل  •
 . بنغازي - 2009األحمر الليبي سنة 

ــن  • ــادرة عــــ ــريم صــــ ــدول  االمانــــــة ــــــ ادة تكــــ ــة الــــ ــة لجامعــــ العامــــ
 . القاهرة – 2010 سنة  العربية

 ــــــ ادة تكــــــريم العطــــــاء والعمــــــل المميــــــز صــــــادرة عــــــن مجلــــــس  •
 طبرق  – 2016النواب الليبي  

 ـــــــ ادة جـــــــائزة االتحـــــــاد العربـــــــي للثقافـــــــة والعطـــــــاء واألبـــــــداع  •
 . دمشق - 2022مناء سنة األصادرة عن مجلس  

ــن  • ــادرة عـــ ــاركة صـــ ــريم والمشـــ ــدير والتكـــ ــ ادات التقـــ ــن  ـــ ــدد مـــ عـــ
ــات  ــة مؤسســــ ــة محليــــ ــة وثقافيــــ ــةأكاديميــــ ــاالت  ودوليــــ ــي مجــــ فــــ

 نشـــــــــــاطالسياســـــــــــي وال عمـــــــــــلالعلـــــــــــم والثقافـــــــــــة واآلداب وال
   .والرياضيالشبابي  

 
:218923880010  

: allam.elfallah@uob.edu.ly  

بنغازي –الفويهات  : 

mailto:allam.elfallah@uob.edu.ly

