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الدرجة  
 األكاديمية 

 الجهة المانحة لها  التخصص
لد ب

 الدراسة 
 التاريخ 

 2013 ليبيا  جامعة طرابلس  علوم سياسية  ماجستير 

     

 

 

 

 العلوم السياسية  التخصص العام 

 عالقات دولية  التخصص الدقيق 

 علم السياسة، الفلسفة، علم األجتماع  مجاالت االهتمام 

البيانات الشخصية. 1  

.المؤهالت األكاديمية2  

 التخصص ومجاالت االهتمام العلمي.3

مكان إدراج  

الصورة 

 الشخصية 
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 المدني( إشكالية المجتمع المدني في الوطن العربي ) من الدولة القبيلة إلى المجتمع 

 
 

 

 

 

 التاريخ  جهة العمل  الوظيفة 

 2005 شركة جرمة للمالحة  موظف

 2010 ميناء طرابلس  موظف

 2002 قاعدة معتيقة  -السالح الجوي موظف

 2015 جامعة طرابلس  عضو هيئة تدريس 

 

 

 الدراسات العليا  البكالوريوس  المقرر اسم 

  نعم القانون الدولي 

  نعم السياسة الخارجية 

  نعم السياسة الخارجية الليبية 

  نعم مبادى علوم سياسية 

  نعم مبادى إدارة عامة 

  نعم الدبلوماسية 

 

 

 التاريخ  جهة النشر  عنوان البحث  اسم الباحث  

عنوان رسالة الماجستير.4  

 7.األبحاث العلمية المنشورة ألخر سنتين

الخبرة العملية.5  

المقررات الدراسية التي تم تدريسها.6  



 

  
 السيرة الذاتية 

3 
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
FACULYT OF ECONOMICS & 

POLITICAL SCIENCE 
 

 2022 كلية االقتصاد التنشئة السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في ليبيا طارق عصمان
 

 

 

 اإلنعقاد  بلد الجهة المنظمة  اسم المؤتمر 
تاريخ  
 اإلنعقاد

 نوع المشاركة

 مشارك 2021 فندف باب البحر -ليبيا العمليات المشتركة جهاز  انتشار السالح في ليبيا  -ندوة

 محاضر  2019 قاعدة معيتيقة  -ليبيا جهاز المخابرات إدارة األزمات -دورة

 محاضر  2020 قاعدة معتيقة  -ليبيا جهاز االمن الداخلي والجمارك  المجتمع المدني  -دورة

 مشارك 2021 فندق كورونتيا  -ليبيا مؤسسات المجتمع المدني  األمن اإلنساني -ندوة

 

 

 التاريخ  الجهة المنظمة  اسم الدورة 

 2009 معهد الماسة للغة االنجليزية  لغة إنجليزية مبتدى ومتقدم 

 2010 زاوى الدهماني  حاسب الي ورد وأكسل 

 2012 بن عاشور                    برمجة وتفريغ البيانات 

 2018 زاوي الدهماني  التنمية البشرية 

   

 

 

   . ، الكتابةمطالعةال
 اإلكسلالبرمجة، الورد،  

 ميكانيكية ترويض الخيول، هندسة 
 

 األعمال اإلدارية  -11

 

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.8  

مهارات أخرى .01  

 كمتدرب الدورات التدريبية التي تم حضورها.9
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 التاريخ  اللجنة  /مسمى العمل اإلداري

 2020 واالمتحانات منسق الدراسات 

 

 

 

 

 

 

 الجهة الطالبة لالستشارة  موضوع االستشارة 
الجهة المقدم من خاللها  

 االستشارة
 التاريخ 

 2021 مركز العمليات المشتركة  القائد األعلى للقوات المسلح  نزع السالح 

 2022 الخارجية  الدبلوماسي السلك   تطوير السلك الدبلوماسي

 2019 األمن العام  الدعم المركزي، األمن الداخلي ة السلمي  اتالتعامل مع التظاهر

 2019 جهاز المخابرات  المخابرات  الدبلوماسية  البعثات مل مع االتع

 

 

 

 

 التاريخ  اللجنة  /مسمى العمل اإلداري

 2020 الدراسات واالمتحانات منسق  

  

  

  

  

  

 

.االستشارات الرسمية المقدمة21  

.األعمال اإلدارية واللجان14  


