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الجامعااة التااي مالااا ال اا ادا  م1989اإلجااا ا الجامعيااة : تاااريو اللياا ل  لي ااا 
 التربة والمياهالقسم  الزراعةالكلية : ليبيا البلد: (الفاتح سابقا  طرابلس )

 الجامعااااة التااااي  م 1999: تاااااريو اللياااا ل  لي ااااا  االجااااا ا العاليااااة يالماجسااااتيري
الفيزيدداا التطبيقيددة القساام  العلددومالكليااة : بريطانيدداالبلااد : دانددد  مالااا ال اا ادا

االستشدددعار عدددن بعدددد التخيااال الاااد ي   : وااللكترونيدددة والسندسدددة ال دددناعية
 . الجة ال ور الفضائية والتطبيقاتومع

 الجامعاة التااي مالااا  م2009اللياا ل  لي ااا  االجاا ا الد يقااة يالاادكت راتي : تااريو
التخياال الااد ي   الجغرافيددددداالقساام  االدآبالكليااة  بريطانيدداالبلااد  دانددد ال اا ادا 

 .االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيا
  جامعة الزاويةج ة العمل األيلية  م2011تاريو التعيين. 
  الجغرافياالقسم  اآلدابالكلية  جامعة الزاويةج ة العمل اللالية 
  جنزورمكااه  م1967تاريو الميلد . 
  المايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاال امة اللالية ...................................... 
 كتر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايالبرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد االل:                T.elaswed@zu.edu.ly                         

  Tarek Laswed                 اليفلة  لى  بكة الت ايل االجتما ي
 76 75 737 091                                                ال اتف 

 
اكتشاف التطور العمراني باالعتماد على تقنية الت نيف الموجه "  ا ان رسالة الماجستير

والقمر ال ناعي االمريكي   SPOT (XS) باستخدام  ور القمر ال ناعي الفرنسي
LANDSAT TM " 

 
  ما  را      غير ما  را  

mailto:T.elaswed@zu.edu.ly


 

دراسة تأثير التغير في المياه الجوفية على النشاطات الزراعية "  ا ان رسالة الدكت رات
 "باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد في شمال غرب ليبيا

 
      ما  را        غير ما  را  
  م10/12/2017تاريو اللي ل  لي ا  ركأستاذ مشاالدرجة العلمية اللالية 
  م12/2021 االستلقا تاريو  أستاذالدرجة العلمية الللقة 
 : دد ال ظائف االدارية  العلمية التي ت ليت ا  
 تاريو االافكاك تاريو التكليف ج ة التكليف اسم ال ظيفة م
رة التطبيقات إدامدير   .1

 االقتصادية

مركز البريوني لالستشعار 

 عن بعد
11/2002 12/2004 

 مدير إدارة التسويق  .2
املركز اللييب لالستشعار 

 عن بعد
10/2009 8/2010 

مدير دائرة التخريط   .3

 والتصوير اجلوي

مركز البريوني لالستشعار 

 عن بعد
10/2010 12/2010 

 رئيس جلنة اإلدارة  .4

اجلمعية الليبية لالستشعار 

عن بعد و نظم املعلومات 

 (LRSGIS) اجلغرافية

12/2014 3/2017 

الدولي رئيس قسم التعاون   .5

 بكلية اآلداب
 لتى االن 10/2017 جامعة الزاوية

6.      
 

  المؤتمراا  الاد اا العلمية التي  اركا في ا ب ر اا  لمية : دد 
  ا ان ال ر ة التي  ما بالم اركة ب ا  تاريو االاعقاد مكان ااعقاد المؤتمر ا  الاد ا م

جامعة نيوكسل مؤمتر   .1

 بريطانيا
2007 

Remote sensing of the impact of 
groundwater lowering on agricultural 

activities in the Jeffara plain, north-west 
Libya 

 مؤمتر جيوتونس احلمامات  .2

 تونس 
2013 

The relationship between changes in 
the irrigated agriculture and the 

groundwater changes using remote 
sensing techniques in the north-west 

Libya 

3.  
املؤمتر  الدولي للتقنيات 

 1جيوتكليبيا -اجليومكانية 

 (طرابلس)

2015 

Comparison of Maximum Likelihood 
(ML) to Artificial Neural Network 
(ANN) for supervised Landcovr 

classification in arid and semiarid area 

4.  
للتقنيات  الدولي املؤمتر واملعرض

 2جيوتكليبيا – اجليومكانية

 (طرابلس)
2016 

املنطقة  ب لمحاجر لحتليل األثر السليب 

غرب مدينة املمتدة من املاية حتى جودائم 

باستخدام تقنيات االستشعار عن طرابلس 

 بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

5.  
للتقنيات  الدولي املؤمتر 

 3جيوتكليبيا اجليومكانية

 (طرابلس)

2017 

صرباتة  ملدينة العمراني التوسع دراسة

 يف بعد عن االستشعار تقنيات باستخدام

  من الفرتة

 م(2015 -1989)
 



 

  التي تم تأليف ا دد الكتب : 
الج ة التي تلملا  دار الا ر تاريو الا ر  ا ان الكتاب  م

 تكاليف الا ر
1.  - - - - 
2.  - - - - 

 
 : اللغاا التي تجيدها 

 مست ى االجادا ملادثة كتابة اللغة  م
 ممتا  بطل ة ممتا ا اللغة االاجلي ية  .1

 
 
  الد راا العلمية 
 مكاا ا مدت ا   ا اا ا ا ع الد را م

1.  
Space cartography course 

"professional training in satellite imagery 
applications" 12 فراسا -ت ل   ي م 

2.  Training course 
"ER Mapper advanced training course" 9 بريطاايا -لادن يامأ 

 دورة تدريبية يف جمال العلوم االدارية واملالية  .3
مرك  البل ث  أيام 3 " حتليل املشكالت واختاذ القرار "

 طرابلسااللكتر اية 

 دورة تدريبية يف جمال إدارة املشاريع الدولية  .4
" Project Cycle Management" مرك  التعا ن الد لي  اسب ع 

 ال ا يةجامعة 

5.  
 البحث العلميدورة تدريبية يف جمال 

The 1
st
 First International Researcher Development 

Week 
جامعة غرااطة  اسب ع

 اسباايا
 

  الرسائل العلمية التي تم اال راف. 
 الجامعة المسجلة ب ا   ددها ا ع الرسالة

االكاديمية الليبية للدراساا  4 الماجستير 
 العليا

 - - الدكت رات
 
 
 
 



 

 التي تما ماا  ت ا .العلمية  الرسائل 
 الجامعة المسجلة ب ا  ا ع العض ية داخلي أم خارجي  دد مراا الماا  ة ا ع الرسالة

االكاديمية الليبية  خارجي 1 ماجستير
 للدراساا العليا

 جامعة ال ا ية داخلي 1 ماجستير
 - - - دكت رات

 
البياااااا تمااا تعبئت ااا ماان  باال  ضاا  هيئااة التاادريس المعاااي مااتلمل  هاا ت :  مالحظددة

 المسئ لية  ن يلة ما جاء ب ا .
 

                                                             
 

                                                            
 طارق المختار مفتاح االسود  األسم :

 ......................... توقيع : .......ال
    8/10/2018          التاريخ :


