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 الدرجات العلمية: 
. عنوان األطروحة: 1999درجة العالمية )الدكتوراة( في التاريخ، كلية اآلداب، جامعة اكس، مارسيييييييييلي،، فرنسييييييييا،  -1

 م"1911-1795"المدينة المغربية بين النظم القديمة واإلصالحات العثمانية، أصو، مؤسسات البلدية في طرابلس 
. 1992درجة التخصييييييا )الماجسييييييتير(، من عسييييييم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اكس، مارسيييييييليا، فرنسييييييا،  -2

 : "تاريخ طرابلس الغرب من خال، اليوميات الليبية لحسن الفقيه".عنوان بحث التخرج
. 1991من عسييييم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اكس، مارسيييييليا، فرنسييييا،  ،(Maitrise)درجة اإلجازة العالية  -3

 ، ترجمة ودراسة لكتاب عبد الجلي، شلبي"عنوان بحث التخرج: "اإلسالم والمستشرعون
 

 : في مجال التدريس التاريخ الوظيفي
جامعة  ،الدراسيييات االسيييالمية وعسيييم لثقافات والمجتمعات االسيييالميةلبكلية برلين للدراسيييات العليا محاضييير خارجي  -1

 حاليًا(.  – 2013برلين الحرة، برلين، ألمانيا )
  م(.2005 – 2004، فرنسا ) (Arles)معيدة بقسم التاريخ بكلية اآلداب، جامعة ار، -2
 م(.2004 – 2002(، فرنسا )Toursالتاريخ بكلية اآلداب، جامعة تور )معيدة بقسم  -3
    م(.2001 – 2000معيدة بقسم التاريخ بكلية اآلداب، جامعة اكس، مارسيليا، فرنسا ) -4

 
 التاريخ الوظيفي في مجال البحث العلمي: 

، ضيييمن Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO)اليبنتس -بمركز الدراسيييات الشيييرعية الحديثةباحثة  -1
  حاليًا( – 2006برلين، ألمانيا ) مشروع "مقارنة المدن: كوزموبوليتانزم على البحر المتوسط واألعاليم المجاورة".

، برلين، ألمانيا Wissenschaftskolleg zu Berlinالمدن ودراسة المقارنة( بمعهد  مديرة )مسؤولة عن مشروع -2
 م(2011 – 2006)
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 مشاريع وبرامج األبحاث: 
 إدارة البلديات في الدولة العثمانية. -1
 تاريخ المدن العربية في العصر العثماني. -2

 
 الكتب:  –المنشورات العلمية 

، جمهورية مصييير العربية: المركز القومي للترجمة( 2016) .المجالس البلدية في حوض البحر األبيض المتوسيييط -1
  html-ar-http://nct.gov.eg/nct.2213)نسخة مترجمة من الفرنسية(. رابط الكتروني: 

الهيسة  جمهورية مصييييييير العربي: ،2012أسيييييييسلة وتفسييييييييرات. ) ،العثمانيةدارة الحضيييييييارية في مصييييييير الحداثة واإل -2
 المصرية العامة للكتاب(

 الحوليات الليبية منذ الفتح العربي، حتى الغزو اإليطالي، للقنص، الفرنسي بطرابلس، شار، فيرو.  -3
 – 1795المدينة المغربية بين النظم القديمة واإلصييييييييالحات العثمانية، أصييييييييو، مؤسييييييييسييييييييات البلدية في طرابلس  -4

  ( )باللغة الفرنسية(.Berlin: Klaus Scharz-Verlag ,2005م. )1911
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