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 لسيرة الذاتيةا            

 مباركة سعد أحمد الغرياني - :االسم

 طرابلس - تاجوراء 1985 - :الميالدتاريخ ومكان 

 .ةبيلي  - :الجنسية

 Alghariani@gmail.comSa.   - :كترونياإللالبريد 

 تربة ومياه - :العامالتخصص 

 - هيدرولوجيا المياهمات الجغرافية في نظم المعلو -مياه  هيدرولوجيا -: الدقيقالتخصص 

 .نظم المعلومات الجغرافية باستخدامتحليل البيانات المكانية 

  - :العلميةالمؤهالت 

 طرابلس.جامعة  - 2009 -مياه علوم التخصص  -العلوم الزراعية  في بكالوريوس 

 رابلسطجامعة  - 2015 - السطحيةإدارة الموارد المائية وهيدرولوجي المياه  ماجستير في. 

  2018-فية قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرا –دبلوم دكتوراه في الجغرافيا الطبيعية- 

 .جامعة طرابلس

 -الوظيفي: التاريخ 

 المقر الرئيسي  –زارة الزراعة والثروة الحيوانية و -ختبر التربة والمياه م - مساعد باحث

 (.2010)طرابلس  –سيدي المصري 

 لهندسةلية اك – )شعبة المياه والبيئة( ةمدنيهندسة الالقسم  -متعاون  مساعد محاضر – 

 .(2017 -2016المرقب )جامعة 

  ب كلية اآلدا –سم الجغرافيا )شعبة نظم المعلومات الجغرافية( ق -مساعد محاضر متعاون– 

 إلى الوقت الحالي(. 2017جامعة طرابلس )

 -: البرامجومهارات الحاسب اآللي 

Arc GIS (all versions), Hydrology tools, Using Water CAD V8i &Water 

Gems program on Design of Water Networks, and Microsoft Office 

 - الجغرافية:نظم المعلومات مجال الخبرات في 

 التصريف المائية. ألحواضالمورفولوجي ولتحليل المورفومتري ا 

  السطحي والسيول السطحية والجريانالمياه نمذجة. 
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 التحليل الهيدرولوجي ألحواض التصريف المائية. 

 والجريان السطحي تحليل العالقات بين االنحدار. 

  الفضائية باستخدام المؤشرات. روتفسير الصوتحليل 

 .التصحيح والرسم وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية 

  البيئية.تحليل التغيرات في غطاءات األرض والحالة 

 .نمذجة الفيضانات وحساب المساحات المتضررة 

 -التدريسي: النشاط 

 :اآلتية الجامعية المقررات

  مياهال في شبكات حاسوبالتطبيقات. 

  تطبيقاتGIS  والكوارث. البيئةفي 

  جغرافيةالمعلومات النظم. 

 مساقط الخرائط. 

 .قواعد البيانات الجغرافية 

 .تصميم وإنتاج الخرائط 

  رقمية.خرائط 

 .مصطلحات تقنية 

  تطبيقاتGIS .في المورفومترية 

 - البحثي:االشراف  

  ة حساسي)، شعبة المياه البيئة/  درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية نيللمشروع تخرج

 تعرض المياه الجوفية للتلوث داخل الشريط الساحلي الممتد من الخمس إلى زليتن

عة كلية الهندسة، جام (نظم لمعلومات الجغرافيةباستخدام طريقة دراستيك في بيئة 

 .2017المرقب،

 ،التوزيع ) مشروع تخرج لنيل درجة الليسانس في الجغرافيا /شعبة نظم المعلومات الجغرافية

ظم نباستخدام  آلبار حقل السرير المكاني لبعض الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية

 .2018اآلداب، جامعة طرابلس، ةكلي (.المعلومات الجغرافية

  دراسة ) في الجغرافيا /شعبة نظم المعلومات الجغرافية،مشروع تخرج لنيل درجة الليسانس

إعتمادا على  Landsat 5 TMومعايرة بيانات مرئية  NDVIمعمقة لمؤشر 

 .2018كلية اآلداب، جامعة طرابلس،.GIS)و  RSخوارزميات 
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 الجغرافيا /شعبة نظم المعلومات الجغرافية، فيلنيل درجة الليسانس  تخرج مشروع 

استخالص شبكة التصريف وبناء قاعدة بيانات جغرافية لحوض وادي غان باستخدام )

ArcHydro). 2018اآلداب، جامعة طرابلس، ةكلي. 

 ،توظيف ) مشروع تخرج لنيل درجة الليسانس في الجغرافيا/ شعبة نظم المعلومات الجغرافية

. (بعد للكشف عن بعض الخامات المعدنية بمنطقة وادي الشاطيء تقنية االستشعار عن

 .2019كلية اآلداب، جامعة طرابلس، 

 ،اإلشعاع ) مشروع تخرج لنيل درجة الليسانس في الجغرافيا/ شعبة نظم المعلومات الجغرافية

(. افيةالشمسي في بلدية سوق الجمعة " دراسة تطبيقية" باستخدام نظم المعلومات الجغر

 .2019اآلداب، جامعة طرابلس،  كلية

 -: العلميةاألوراق 

1. Mubarka Saad AlGhariani. Rainfall-Runoff Estimation and 

Comparative Analysis Using SCS method based on GIS. The 13th Gulf 

Water Conference. 12 – 14 March 2019, Kuwait Institute for 

Scientific Research, State of Kuwait. 

غذية طة التالتقليل من مفقودات البخر من بحيرة سد وادي كعام بواسمباركة سعد الغرياني،  .2

، وزارة 2018مايو  3-2، المؤتمر العربي الثالث للمياه، لخزان المياه الجوفية االصطناعية

 ( الكويت.نالماء والكهرباء، فندق )شيراتو

قنيات ت ستخداماغطاء األرض للمناطق الحضرية بفي كشف التغيرات ، مباركة سعد الغرياني .3

 –ة ومكاني، المؤتمر الدولي للتقنيات الجيو نظم المعلومات الجغرافية االستشعار عن بعد

 ليبيا. -.طرابلس2017، 3جيوتك

تالتوزيع المك، سعد أحمد الغرياني، سالم مسعود الهواري، مباركة سعد الغرياني .4 ركيز اني ل

تللجفارة(ا –آبار منظومة )الحساونة النترات في مياه حقل  وث ، المؤتمر الوطني األول لل

 ليبيا. -، طرابلسبلو( راديسون) المهارى، فندق 2018فبراير 26 البحري والمياه الجوفية،

خدام نظم باست المكاني لدرجة حساسية المياه الجوفية للتلوث االستنباط ،مباركة سعد الغرياني .5

، قسم 2018أبريل  3-1المؤتمر الجغرافي الرابع للتقنيات المكانية،، المعلومات الجغرافية

 ليبيا. -طرابلس الكيمياء، جامعة

لعربية، المنطقة ااآلمن المائي في  واستراتيجياتإدارة الموارد المائية مباركة سعد الغرياني،  .6

 يبيا.ل -طرابلسا، ، فندق كورنثي2018أبريل / /26  -24، 2018 للمياهالمؤتمر الدولي األول 
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تقليدية ونظم ، مباركة سعد الغرياني ماجدة بشير البشتي، .7 ات لمعلومامقارنة بين الطرق ال

لعلوم مجلة المختار ل. الجغرافية لتحديد الخصائص المورفومترية لحوض وادي المجينين

 ليبيا. -عمر المختار، البيضاء جامعة 2016، السنة 01، العدد 31مجلد

خضري ال االختالفمؤشر  الستخدامتوظيف التقنيات الجيومكانية . الغريانيمباركة سعد  .8

NDVI ية لجيومكانات ا، المؤتمر الدولي للتقنيلتتبع التغير في الغطاء النباتي في منطقة كعام– 

   ليبيا. -.طرابلس2016، 2جيوتك

ريان الج( لتقدير GISتوظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية )، مباركة سعد الغرياني .9

( األمريكية SCS -CNطريقة ) باستخدامالسطحي المتوقع من حوض التجميع بوادي كعام 

 ليبيا. -. طرابلس2015، 1جيوتك  –. المؤتمر الدولي للتقنيات الجيومكانية لحفظ التربة

  - :التدريبيةالدورات 

   عهد م -" عربيةفي المنطقة ال تأثير التغير المناخي على الموارد المائية "تدريبية في دورة

 (.2019ارس م 14 -12)يت الكو –العلمية  لألبحاثالكويت 

 -العلمية: المؤتمرات 

 (.2015 /ديسمبر 9 – 6)ليبيا  - مجمع ذات العماد - ؤتمر الدولي األول للتقنيات الجيومكانيةمال 

 (.2016 /يسمبرد 9 -7يبيا )ل -ق كورنثيافند - المؤتمر الدولي الثاني للتقنيات الجيومكانية 

 (2017ديسمبر/ 21-19ليبيا ) -عمادمجمع ذات ال -الجيومكانية تمر الدولي الثالث للتقنيات المؤ. 

 ليبيا  -بلو(  راديسون)المهارى ندق ف -المؤتمر الوطني األول للتلوث البحري والمياه الجوفية

 (.2018فبراير//26)

 (.2018/أبريل/3-1امعة طرابلس )ج -اءمدرج الكيمي -المؤتمر الجغرافي الرابع للتقنيات المكانية 

  (.2018أبريل / /26-24ليبيا ) -فندق كورنثيا - 2018المؤتمر الدولي األول للمياه 

 (.2018مايو / /3-2ويت )الك -نشيراتوفندق  -المؤتمر العربي الثالث للمياه 

  مارس /14 -12الكويت ) –معهد الكويت لألبحاث العلمية  –مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه/ 

2019.) 

 -فيها: المشاركة  العضويات واللجان

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لالستشعارفي الجمعية الليبية  عضو مشارك. 

    سفيرة ليبيا في شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة(AYSDN)  وقت الحاليإلى ال 2017من . 

   مشروع عضو فريقOSS "  مراقبة األرض من أجل اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه بشمال

 .(2019)الفضاء وعلوم بعد  نالمركز الليبي لالستشعار عأفريقيا"، 


