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التنافسية االقتصادية تقييم للواقع واستشراف " الدولي السادس لكلية االقتصاد والتجارة الخمس 

مؤتمر علمي تنظمه كلية االقتصاد الخمس جامعة المرقب بالتعاون مع المجلس الوطني "للمستقبل

 افاق مجلة 9-11-2022. للتطوير االقتصادي واالجتماعي
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العلمي الوطني الثاني المؤتمر  –ادارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق التنمية الصحية المستدامة  .11

للجودة والتنمية المستدامة تحت اشراف وتنظيم مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية وبرعاية 

يئة الليبية للبحث الشركة الليبية للحديد والصلب و االكاديمية الليبية لالتصاالت والمعلوماتية واله

 .طرابلس 12-2022/12/13  العلمي والمدار الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (:إن وجدت) خبرات ذات صلة

 حتي االن  2019عضو هيئة تدريس قار المعهد العالي للعلوم والتقنية  -

 2019  -  2013 الزاوية المعهد العالي للعلوم والتقنية مع  عضو هيئة تدريس قار-

 العجالت كلية االقتصاد  معمتعاون  -

 متعاون مع كلية االقتصاد صرمان  -

 متعاون مع كلية االقتصاد جامعة الزاوية -

 صرمان  – متعاون مع معهد المهن الشاملة -

 صرمان  –متعاون مع كلية ام الربيع للعلوم والتقنية  -

 هنية كز تدريب في مجال التنمية البشرية والصحة والسالمة المامتعاون مع مر -

 واإلدارة متعاون مع مركز تدريب في الدورات في المحاسبة  -

 اإلشراف علي مشاريع تخرج ومناقشة مشاريع تخرج طلبة  -

 :العضويات المتحصل عليها 

  واإلنسانيةعضو المجلة االكاديمية المفتوحة للعلوم التطبيقية  -

 ماليزيا  -عضو اللجنة العلمية المركز االكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي  -

 عضو الهيئة العلمية مجلة االقتصاد الدولية ليبيا -

 عضو الجمعية االكاديمية المفتوحة للبحث العلمي -

 عضوية الجمعية الليبية لعلوم التعلم  -

 الليبيمجلس التخطيط الوطني بخبير  -

 جودةعضوية المجموعة اليبية لل -

 .األكاديمية اإلفريقية للدراسات المتقدمة  عضوية دائمة بدرجة زميل -

 عضوية نادي التجارة االلكترونية األمريكي باعتماد معهد التجارة االلكترونية -

 جامعة القاهرة  دعضوية مركز التجارة االلكترونية مصر باعتما -

( استخدام التكنولوجيا في المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة ) الملتقي الدولي عضو لجنة علمية  -

جامعة , جامعة اب باليمن , المانيا  –المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 

 4-2022/6/5.جامعة احمد دراية ادرار الجزائر , الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر 

المركز (  البيروقراطية االلكترونية بين المرونة والتعقيد) الملتقي الدولي عضو لجنة علمية  -

جامعة الشهيد , ليبيا -جامعة طبرق , المانيا  –الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 

 21-2022/5/22.جامعة احمد دراية ادرار الجزائر , حمة لخضر الوادي الجزائر 

دور مؤسسات التعليم في بناء رأس مال بشري وفقا لمتطلبات ) عضو لجنة علمية الملتقي الدولي  -

 ,المانيا  –المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية (  القرن الحادي والعشرين



 –جامعة محمد الخامس , العراق  –الموصل جامعة , جامعة اب باليمن  , لبنان  –الجامعة االسالمية 

 9-2022/4/10 .المغرب 

التربية على التسامح وتجسيد ثقافة ) المشاركة في عضوية المؤتمر الدولي ... عضوية لجنة علمية  -

المنظم من طرف المركز الديمقراطي العربي للدراسات ( العيش المشترك من التسامح الي التعايش 

جامعة وهران , جامعة بنغازي , لتعاون مع جامعة إب اليمن با, المانيا  -االستراتيجية والسياسية 

  2022/10/8. الجزائر

االستثمار في الثروات والموارد ) المشاركة في عضوية المؤتمر الدولي ... عضوية لجنة علمية  -

المنظم من طرف المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية ( الواقع والتحديات : الطبيعية 

مركز البحوث والدراسات العلمية جامعة , ليبيا  -بالتعاون مع جامعة طبرق , المانيا  -والسياسية 

  2022/10/15. ليبيا -طبرق 

 مدرب تنمية بشرية معتمد  -

 مدرب تنمية بشرية محترف  -

 مستشار تنمية بشرية  -

 يم دولي مستشار تحك -

 ية الدولية للتدريب مدرب معتمد من االكاديم -

 مدرب معتمد من مركز الرواد للتحكيم الدولي  -

 

 


