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مكان والتاريخ الميالد  :النواقية 1949م
الحالة االجتماعية  :متزوج
البريد االلكتروني Email :Salem_Fallah@yahoo.com :
رقم الهاتف :
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الوظيفة  :أستاذ مشارك عميد كلية اآلداب والعلوم  /سلوق  ,عضو هيأة تدريس بقسم التاريخ
بالكلية
المؤهالت العلمية -:
-1ليسانس تاريخ ,جامعة بنغازي 1974م
 -2دبلوم عال في العلوم اإلدارية والمالية 1967م
 -3ماجستير في التاريخ الحديث تاريخ العلوم السياسية واالقتصادية1983 ,واشنطن جامعة
)Sautln. Eastern- Washington (U.S.A
 -4دكتوراه دولة في مجال التاريخ األفريقي المعاصر ,جامعة سيدي محمد بن عبدالله – المملكة
المغربية ,فاس  ,بعنوان التمييز العنصري وآثاره السياسية واالقتصادية في جنوب أفريقيا 1998م
بتقدير عام ممتاز .
المواد التي قامة بتدريسها في المرحلة الجامعية ولطلبة الدراسات العليا في عدد من الجامعات
الليبية وهي -:
 -نيلسون مانديال  ,مناضل وقضية  ,الطبعة األولي  ,دار النشر ليبية 1993م .

 نيلسون مانديال  ,الطبعة الثانية (منقحة و ًمزيدة ) مطبعة الثقافة الدينية  ,شارع بورسعيد
 ,القاهرة . 2012 ,
 وثائق أفريقيا من أكرا إلى لومي ( باالشتراك )  ,دار نشر ليبية . 2001 , معركة الحسين ضد الطليان  ,دار الفضيل للنشر  ,بنغازي . 2009 ,كتب تحت الطبع

............................................................................................:

 اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا جامعةبنغازي .
 أفريقيا جنوب االستوائية وما جاورها من جزر المحيط الهادي ( باالشتراك ) مركز جهادالليبيين – طرابلس
-

مجاهدون ومعارك في شرق ليبيا ضد االحتالل االيطالي .

-

معركة الرحيبة  ,ملحمة جهاد في الجبل األخضر .

مخطوطات الغير منشور :
 رموز حركة التحرر األفريقية وحكماء القارة ( نكروما وآخرون ) ( كتاب ) . انغوال شعب و تاريخ ( كتاب ) . منظمة الساداك  ,من مجلس التنسيق اإلنمائي إلى جماعة التطوير الجنوب أفريقية .البحوث المنشور :

..............................................................................................

أكثر من عشرين بحثا ً علميا ً في مجالت علمية وجامعية ومحكمة  ,وقد تمت المشاركة بها في
ندوات ومؤتمرات علمية داخل ليبيا وخارجها  ,في مصر والمغرب وموريتانيا  ,ومنها علي سبيل
المثال ما يلي :
 اإلسالم في أفريقيا وآفاق المستقبل  ,مشاركة في ندوة العالقات العربية األفريقية رابطةاألدباء و الكتاب العرب  ,سرت – ليبيا  2005/7/31م .
 مداخلة في ندوة الديمقراطية واإلصالح السياسي في الوطن  ,جامعة القاهرة  ,مصرالعربية  ,يونيو  2005م .
 اإلسالم دين الشورى والديمقراطية مشاركة في ندوة اإلسالم السياسي ( الواقع و اآلفاق)جامعة الحسن الثاني  ,المحمدية  ,المملكة المغربية 13ديسمبر . 2006ونشرت أيضا ً
بمجلة الثقافة العربية – بنغازي عدد سبتمبر . 2007

 التطور التاريخي لمشروع الوحدة األفريقية خالل القرنين ( ) 20 ,19ندوة القارة السمراء ,من منظمة الوحدة إلى االتحاد األفريقي  ,مجلس الثقافة العام – ليبيا سبتمبر  2007م
.
 القيم الديمقراطية في الثقافة و الحضارة العربية  ,مجلة الثقافة العربية . 2007/03 جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي  ,مجلة الثقافة العربية عدديونيو . 2008
 جمال عبدالناصر ودوره في قيادة ثورة  23يوليو  ,مشاركة في ندوة الدائرة المستديرةجامعة ناصر  ,الزاوية  23يوليو . 2009
 الهوية و العولمة  ,مشاركة في ندوة المثقف والهوية  ,الرابطة العامة لألدباء والكتابسرت  18أكتوبر . 2009
 منظمات الجيل الثالث لألمم المتحدة  ,ندوة الدائرة المستديرة عن األمم المتحدة نواكشوط ,موريتانيا  ,فبراير . 2010
 من مظاهر الثراء و االزدهار في عهد الدولة الفاطمية  ,مجلة الثقافة عدد  301يناير وفبراير . 2010
 دور الخمس في حركة الجهاد الليبي  ,ندوة الخمس عبر العصور – الخمس ليبيا مارس. 2010
 اإلمام سحنون فقيه جامع القرويين و مفتي شمال أفريقيا  ,مجلة البحوث التاريخية –مركز جهاد الليبيين  /طرابلس . 2012
 هجرة العقول واألدمغة خسائر عربية و مكاسب غربية  ,مجلة البحوث التاريخية مركزجهاد الليبيين  /طرابلس . 2012
 الحاجيًة ( طريق الحجاج المغاربة عبر ليبيا ومصر  ,مشاركة في ندوة الجمعية التاريخيةالليبية  ,بنغازي نهاية عام  2012م  ,مجلة جامعة طرابلس .
 منظمة الساداك من مجلس التنسيق اإلنمائي إلي جماعة التطوير الجنوب أفريقية ( بحثغير منشور ) .
المقاالت المنشورة  :في الصحف و المجالت المحلية و العربية :

.................................

تم نشر سلسلة دراسات تاريخية بعنوان مناضلون أفارقة ومجاهدون ليبيون وعرب تزيد عن 25
مقا لة عن شخصيات عربية و أفريقية كان لها دور متميز في تاريخ القارة األفريقية  ,أمثال

تامبوامبيكي  ,ستيف بيكو أحمد كاترادا  ,ونيلسون مانديال في جنوب أفريقيا  ,وجوشوا انكرمو
,في زيمبابوي سامورا ميشيل في الموزمبيق وجوليوس نيريري في تنزانيا ...إلخ .
وكذلك شخصيات ليبية ومجاهدون ضد االحتالل االيطالي مثل الشهيد محمد بو نجوي المسماري
 ,والمجاهد سعد بوجريعيد السعيطي وكذلك المجاهدة والراوية فاطمه الكزة  ,والمجاهد ناجي
النمر  ,والمجاهد لوجلي سحنون القطيفي من عرب محافظة مرسي مطروح بمصر العربية ,
والمرحوم الطيب صالح من السودان وغيرهم .

الوظائف االدارية ....................................................................... :
 5791 - 5791م مدرس بمراحل التعليم الثانوي  /بنغازي .
 5795 -5791م مدير إدارة التعليم محافظة بنغازي .
 5771 – 5775م محاضر بكلية االداب  /جامعة بنغازي و مستشارا تربويا بقطاع التعليم العام
.
 1112 – 1111مؤسسا و عميدا الحزام أقسام الواحات – اجدابيا  /ليبيا .
 1112 – 1112عميدا لجامعة الحزام االخضر بفروعها ( االبيار – توكرة – سلوق ) .
 1119 – 1111رئيسا لقسم التاريخ بكلية االداب و العلوم  /الحزام .
 1117و حتي االن االستمرار في تدريس المراحل الجامعية بقسم التاريخ و االشراف علي عدد
من الرسائل العلمية و المشاركة في مناقشتها في مجال التاريخ االفريقي .
 1152/51 – 1151/51أستاذ متفرغا و في اجازةعلمية خالل الفترة  1152م عميدا لكلية
االداب و العلوم  /سلوق .
شهادات التقدير و التكريم

 عدد من شهادات التقدير و التكريم من بعض الجامعات الليبية و العربية  ,و بعض المؤسساتالعلمية و التربوية و االهلية .

