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اتــــيـــتذالسيـــــزة الــ  (CV) 
 

 

حــــاخ شخصيـــمعهىم  

  بزاهــيم أمحــــمــد عبيــــــــــداالسم : إ

6;\5:\6><<  ذاريخ انميالد 

 انحانح االجرماعيح مرـــزوج

نيثـــــــيا \مصراذح  انجهاواخ ,عىىان انضكـــــــه :   

abaid1977@yahoo.com انثريـــذ االنكررووي:    

         abaid16577@gmail.com  , 

  00218-913247103 ارقام الهواتف :     

           00218-927715219 

 

ةـــاءات العلميــالكف  

, انثحث =756  انمرحذج  وىذىجهاو تانممهكح  انذكرىراي في مجال انهىذصح انمعماريح مه جامعح  درجح

.دراصيح )انفضاءاخ انعامح في االحياء انضكىيح(   يذرس حانح  
1 

, عه مراحم ذطىر انثيد  <755انخمش   \ماجضرير في انهىذصح انمعماريح , جامعح انمرقة درجح ان

 انهيثي .
2 

. 7555انخمش  \واصر   انهىذصح انمعماريح و انرخطيظ انعمراوي جامعح في ثكانىريىساندرجح   3 

و ادارج انمشروعاخ انهىذصيح عه طريق شركح  ايكىو  اشهر في تروامج وقم معرفح  8دورج ذذريثيح نمذج 

. <755  انىالياخ انمرحذج االمريكيح \االمريكيح في جامعري هيىصره و رايش تىاليح ذكضاس     
4 

دورج قصيرج في جامعح  >7دورج ذذريثيح في مجاالخ عذيذج مرعهقح تمجاالخ انعمم مىها  85عذد 

 وىذىجهاو تثريطاويا و غيرها في مجاالخ انحاصىب و انهغاخ و غيرها .
5 

 

 الخبــــرة العمليـــــة 
 

مصراتة . \مهندس بمكتب المشروعات العامة بالمرافق  1002 – 1002 -  

 اهم االعمال فً هذه الفترة :

رئٌس و عضو لعدٌد من لجان االستالم االبتدائً و النهائً  –عضو لجنة اعتماد العٌنات 

 لعشرات المشارٌع التعلٌمٌة و الصحٌة و المرافك العامة.
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عضو و رئٌس لعدٌد من لجان الحصر و اعداد المماٌسات و تمدٌر الكمٌات و لجان تمٌٌم المبانً 

 العامة و االشراف على صٌانتها. 

 

مهندس بجهاز تنفيد مشروعات االسكان و المرافق . 1000 – 1002 -  

عضو لجان  –مندوب الجهاز لمتابعة العمود و مراجعتها لذا الرلابة االدارٌة  –رئٌس لسم العمود 

 –رئٌس فرق العمل لعدة مشارٌع صٌانة لمجمعات سكنٌة  –التفاوض مع الشركات االجنبٌة 

 عضو فرٌك مراجعة و مطابمة التصامٌم و الرسومات المعمارٌة بالجهاز.

  

وحدة سكنية  2000 بمشروعة مهندس بشركة االنشاءات الصينية المحدود 1020 -

ليبيا \السواوة بمدينة مصراتة  

عضو لجنة االشراف  –مساعد مدٌر ادارة الشؤون الفنٌة و التجارٌة بفرع الشركة بلٌبٌا 

وحدة سكنٌة مصراتة  555:المشتركة مع المكتب االستشاري االٌرلندي المشرف على مشروع 

عضو فرٌك اعداد العٌنات و متابعتها لالعتماد من الجهات المختصة. –  

 

حتى االن عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة المعمارية و التخطيط   1010 – 1022 -

و رئيس مكتب بحوث و استشارات العلوم الهندسية و المعلوماتية كلية الهندسة  \العمراني 

 بجامعة مصراتة .

رئٌس فرٌك تطوٌر و اعادة تخطٌط مولع كلٌة  – رئٌس لسم العمارة و التخطٌط العمرانً

لٌوم المعماري االول المتضمن لعدد ستة السام علمٌة معمارٌة لكل من االشراف على ا -الهندسة 

رئٌس مكتب   -سبها (  –الجبل الغربً  –الزاوٌة  –بنغازي  –طرابلس  –جامعات )المرلب 

 بحوث و استشارات العلوم الهندسٌة و المعلوماتٌة بالجامعة.

 

 

 

:العلمية و االبحاث  المنشورات  
 

1. Abaid, I. 2003, Visual pollution of Random Architecture and Urbanism, 

3rd conference of building technology, University of Garyounis, 

Benghazi - Libya. 

 

2. Abaid, I. 2011, a proposal of rebuild and develop Misurata plan after 

revaluation. 
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3. Abaid, I. 2011, a full paper about a view on rebuild and Developing 

Misurata City Center, Libya. 

 

4. Abaid, I. Tang, Y. 2016, LIFE IN PUBLIC SPACES OF NEIGHBORHOODS, 

A CASE STUDY OF MISURATA CITY, LIBYA. 12th International 

Symposium on Urban Planning and Environment, 31 May – 3 June 2016 

Lisbon, Portugal. 

 

5. Abaid, I. 2016, PUBLIC SPACE OF NEIGHBORHOODS, A CASE STUDY 

OF MISURATA CITY, Libya. ARCHTHEO 16 international theory of 

architecture conference October 27- 29, 2016 Istanbul, Turkey. 

 

6. Abaid, I. Tang, Y. Jarman, R. 2017, ASSESSING THE QUALITY OF 

NEIGHBORHOOD PUBLIC SPACES, A CASE STUDY OF MISURATA CITY, 

LIBYA. Spaces of dialogue for places of dignity, 11 – 14 July 2017 the 

17th Annual AESOP Congress, Lisbon, Portugal. 

 

7. Abaid, I. 2017, THE IMPACT OF PUBLIC SPACE OF THE 

NEIGHBOURHOODS ON THE QUALITY OF PEOPLE'S SOCIAL LIFE AND 

COMMUNITY SATISFACTION. The 14th International Conference on 

Urban Health, ICUH2017 I Health Equity I Coimbra, Portugal I 

September 26-29, 2017. 

 

8. Abaid, I. Tang, Y. 2018, BEYOND THE PHYSICAL QUALITY OF THE 

PUBLIC SPACES IN RESIDENTIAL NEIGHBOURHOODS. SPACE 

International Conference 2018 on Sustainable Architecture, Planning 

and Urban Design, 28 - 30 April 2018, London. 

 

9. Abaid, I. Tang, Y. Jarman, R. 2017, a journal paper titled: THE ROLE OF 

PUBLIC SPACES IN NEIGHBOURHOODS AND RESIDENTS' SOCIAL 

SATISFACTION, A CASE STUDY OF MISURATA CITY, LIBYA. Submitted 

to the Journal of Urbanism: International Research on Place-making 

and Urban Sustainability, (under consideration). 
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 المساهمات التدريسية :
  

, اسس التصمٌم المعماري , تصمٌم و  6التصمٌم المعماري محاضر لعدد من الممررات الدراسٌة منها )  -

مشارٌع التخرج ,  ;,  :,  9,  8,  7تنسٌك الموالع , الرسم الحر , المنظور الهندسً , التصمٌم المعماري 

 االسكان و تجدٌد االحٌاء , التصمٌم الحضري .

 

 

 االشراف االكاديمي :

االشراف على عدد من مشارٌع التخرج لتٌل درجة البكالورٌوس فً الهندسة المعمارٌة و التخطٌط 

العمرانً و من ضمن هده المشارٌع ) مركز مصراتة التجاري , متحف و معرض االحٌاء البحرٌة , 

ٌاضٌة مستشفى مصراتة العام , مٌناء مصراتة البحري , مجمع مصراتة االداري التجاري , المدٌنة الر

 مصراتة , مركز تولٌد الطالة ( .

  

 

:مهارات الحاسوب   

البرامج االساسٌة للحاسوب مثل ) ورد , اكسل , باور بوٌنت .....الخ ( و كدلن البرامج المتعلمة  اغلب

التحلٌل االحصائً مثل االوتوكاد , السكتش اب ..... الخ . و اٌضا استخدام البرامج بمجال التخصص 

و انفٌفو و االرشفة للمراجع اٌن نوت .  للبحوث مثل اس بً اس اس   

All the basic software such as: world, Excel and PowerPoint. As well as 

SPSS, Endnote and NVivo and other professional software such as 

AutoCAD, Sketch Up and other related software. 

 

  : اللغات

 اللغة االصلٌة هً اللغة العربٌة و كدلن اجادة اللغة االنجلٌزٌة بكافة استخداماتها.

Arabic native and excellent user of English. 

 


