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 ــــــةـــــــــــــــــــــلذاتيـا ـــرةــــــــــــــــــــــــــــالسيــ

                                                    

 العنوان : كلية الفنون واإلعالم / جامعة  طرابلس         

 0917882785هاتف                                                                   

Alnami.alalam@gmail.com 

 أوالً المعلومات الشخصية : 

 االسم : د. النعمى السائح العالــــم  

 مسالته 1969مكان وتاريـخ الميــــالد : 

  الجنسية: ليبي

 الحالـــــة االجتماعية : متــــــــــزوج 

 –العالقات السياسية الدولية ـــ  النظم السياسية المعاصرة ـــ الرأي العام واإلعالم ـــ في أستاذ

 ,  مهارات االتصال الفعالفن التفاوض واستراتيجيات الحوار . المراسم والبروتوكول

 -: ثانياً التدرج العلمي

  1990 جامعة ناصر  – االتصال السياسيبكالوريوس في.  

 2001 طرابلس جامعة –  االتصال السياسي  في الماجستير.    

  2007القاهرة  -   االتصال السياسيدكتوراه في. 

 2010مساعد بقسم اإلعالم بجامعة طرابلس  استاد . 

 2015مشارك بقسم اإلعالم بجامعة طرابلس  ستادا. 

 2019بقسم اإلعالم بجامعة طرابلس  ستادا. 

 

 

 -: الوظيفة الحالية ثالثا:

 قار بدرجة أستاذ بقسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم جامعة طرابلس. سهيئة تدري عضو -

 .مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب بكلية الفنون واإلعالم جامعة طرابلس -

 بجامعة طرابلس.مقرر لجنة الدراسات العليا بقسم االعالم  -

أكاديميووة الدراسووات  –عضووو المجلووس العلمووي ل رنووامت الماجسووتير بقسووم العلوووم السياسووية  -

 طرابلس. –العليا 

مدرسة الدراسات  –عضو المجلس العلمي ل رنامت الماجستير قسم الدراسات الدبلوماسية  -

 اإلستراتيجية والدولية.
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تصدر عن النقابة العامة ألعضوا   رئيس هيئة تحرير مجلة الجامعي، مجلة علمية محكمة -

 لي يا. –هيئة التدريس الجامعي 

 األكاديمية اللي ية. –رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلستراتيجية  -

عضو هيئة تودريس متعواون لتودريس مقورر فون التفواور، المراسوم وال روتوكوول، الون م  -

 طرابلس. –أكاديمية الدراسات العليا  –السياسية المعاصرة 

 عضو هيئة تدريس ل رنامت التعليم الحر بكلية الفنون واإلعالم. -

 رابعا: الخبرة العملية:

 .1988 – 1987مدير مكتب اإلعالم بجامعة ناصر األممية  -

-1988مودير الشونون اإلداريوة والماليووة وعضوو منسوس لمجلووة ناصور السياسوية ال قافيووة  -

1989. 

 .1990-1989جامعة ناصر األممية مدير الشنون اإلدارية والمالية بمركز بحوث  -

 .2000-1994موظف باإلدارة المالية بجامعة طرابلس  -

- 1994بجامعووة طوورابلس  عضوووية العديوود موون لجووان المراجعووة والمشووتريات والجوورد  -

2000. 

 .2002-2001رئيس قسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابلس  -

 .2002-2001األممية عضو منسس لقسم اإلعالم بجامعة ناصر  -

 . 2019-2015اللي ية  باألكاديميةرئيس قسم الدراسات الدبلوماسية  -

المسوواهمة فووي بنووا  واعووداد الكوووادر اإلعالميووة فووي اإلذاعووات المحليووة بالشووع يات سووابقا   -

2003-2006. 

 .2005-2002محاضر غير متفرغ كلية العلوم الشرعية  -

 .2003محاضر غير متفرغ كلية اآلداب الخمس  -

 .2011- 2003محاضر غير متفرغ قسم اإلعالم جامعة ناصر  -

 .2009-2008محاضر غير متفرغ جامعة الج ل الغربي  -

 .2006-2004محاضر غير متفرغ بالمعهد العالي للمهن الموسيقية  -

 .2011-2010محاضر غير متفرغ كلية المهن اإلدارية طرابلس  -

دة منسسوات دالول الدولوة فوي موايتعل  المساهمة في اعداد وتكوين الكوادر ال شرية في ع -

-2011 ومهووارات االتصووال الفعووال بإسووتراتيجيات فوون التفوواور واعووداد وكتابووة الدسوواتير

2020. 

عضووو منسووس ل رنووامت التكوووين الدبلوماسووي معهوود التنميووة ال شوورية باألكاديميووة اللي يووة  -

2016-2018. 

 .2018طرابلس  –بالجامعة اللي ية  يعضو منسس ل رنامت الدبلوم الدبلوماس -

 .2020-2019لي يا  –ل ير معتمد لدى مجلس التخطيط الوطني  -

 . 2020المساهمة في اعداد اإلستراتيجية الوطنية لمجابهة األزمات طرابلس  -

 .2020رئيس اللجنة اإلعالمية لمواجهة جائحة كورونا بمجلس التخطيط الوطني  -

بات في موا يتعلو  بالتوعيوة االنتخابيوة المساهمة بفاعلية في برامت المفوضية العليا لالنتخا -

 .2014-2012لالل االستحقاق االنتخابي 
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تن يم وادارة العديد من ال رامت مع ادارة العالقات بوزارة الداللية اللي ية مون اجول الرفوع  -

 .2019-2016من مستوى رجل األمن في لي يا 

 . 2019- 2008لي ية ل ير معتمد لدى مركز ضمان الجودة واالعتماد بوزارة التعليم ال -

طوالب بقسوم اإلعوالم للاإلشراف على عديد الحمالت اإلعالمية المتعلقة بمشاريع التخرج  -

 جامعة طرابلس. –بكلية الفنون واإلعالم 

 .2010 – 2009 منس  اإلعالم بجامعة طرابلس -

 .2008المساهمة في تأسيس واعداد األستوديو المرئي بكلية الفنون واإلعالم  -

 .2016- 2012على تن يم العديد من الدورات اإلعالمية في مدن لي ية عدة اإلشراف  -

 .2014 واإلعالمبكلية الفنون  اإلعالميالمساهمة في تأسيس المخت ر  -

 اإلعووالمفوي عودة بورامت رواريوة م اشوورة أو غيور م اشورة فوي مختلوف وسوائل  المشواركة  -

 الدولية رتى وقتنا الحاضر. والمحلية 

العديوود موون النودوات ورلقووات النقوواع وورع العمول رووول القضووايا السياسووية تن ويم وادارة  -

 المختلفة.

 .اإلنسانناشط مدني في الدفاع عن رقوق  -

المشاركة في سلسلة رلقات الصالون اللي وي التوي تشورف عليهوا ادارة التواصول واالعوالم  -

 .2019برئاسة مجلس الوزرا  بحكومة الوفاق الوطني طرابلس 

مصووراتة ينوواير  2011فووي لي يووا مووا بعوود  اإلعالمووينتمر رووول الخطوواب المشوواركة فووي موو -

2014. 

 .2019اللي ية  األكاديميةعضو لجنة مراجعة وتقييم المجالت العلمية الصادرة عن  -

رئيس اللجنة العلمية للملتقى األول رول ممارسي مهنوة العالقوات العاموة بووزارة الدالليوة  -

2018. 

خوابي والو س سويط   علوى كليوات اإلعوالم بلي يوا والتوي عضو منسس لمقرر اإلعالم االنت -

 .2019تشرف عليه من مة أيفس لن م االنتخابية 

 يد من منسسات الدولة اللي ية.تقديم عدد من المقتررات والدراسات اإلستراتيجية للعد -

الودكتوراه يفووق األربعوين رسوالة  و مناقشة واإلشراف على عدد مون رسوائل الماجسوتيرال -

 . اللي ية علمية فى عدد من الجامعات

 :البحوث العلمية المنشورة: خامسا

 سنة النشر العدد مكان النشر العنوان

 2011 7 جامعة المرقبمجلة  عمليا المواطن ن ريا وممارسته اعالم

 2013 7 جامعة الزيتونةمجلة  الصحافة االلكترونية، النشأة والتطور

 2015 22 مجلة الجامعي العنصرية الصهيونية في فلسطين وكيفية مواجهتها

 2010 2 / طرابلس اإلعالمكلية الفنون  والتنشئة السياسية اإلعالموسائل 

 2010 3 / طرابلس اإلعالمكلية الفنون  المتخصصة اإلل اريةفي القنوات  األل اربنا  نشرة 

التأصيل المنهجي والمعرفي إلقترابات السياسة  اشكالية

 المقارنة

 2016 17 جامعة الزيتونةمجلة 

 2015 21 مجلة الجامعي الشائعات وطرق مواجهتها

 2016 24 مجلة الجامعي التأصيل المعرفي لمفهوم القومية

 2010 6ال حوث والدراسات  مجلةتم الت واستعماالت الطالب األفارقة في لي يا للش كات 
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 اإلفريقية االجتماعية التواصلية

التأصيل الن رس والمنهجي لمفهوم التنمية  اشكالية

 السياسية

/ كلية  اإلنسانيةمجلة العلوم 

 زليتن اآلداب

24 2014 

/ جامعة  واعالممجلة فنون  التنموس واإلعالمالعربية  األسرة

 طرابلس

1 2009 

 2017 12 ألكاديمية اللي يةمجلة ا واآللياتالتحول الديمقراطي المفهوم 

/ نقابة جامعة  األستاذمجلة  مفهوم صنع السياسة العامة ومرارلها

 طرابلس

13 2016 

/ نقابة جامعة  األستاذمجلة  لطة ال حث العلمي المفهوم واألهمية

 طرابلس

16 2019 

 

 :العضوية في اللجان العلمية : سادسا

 .2010طرابلس  واإلعالمعضو اللجنة االستشارية بمجلة كلية الفنون  -

الزراعوي فوي تحقيو  التكامول  اإلعوالمعضوو اللجنوة التحضويرية لنودوة العلميوة روول دور  -

 .2009الغ ائي العربي 

السياسووي فووي الوووطن العربووي  واإلصووال عضووو اللجنووة التحضوويرية لنوودوة الديمقراطيووة  -

 .2006القاهرة 

معهووود ال حووووث والدراسوووات  افريقيووواة واقوووع التنميوووة فوووي والتحضووويرية لنووودعضوووو اللجنوووة  -

 .2005اإلفريقية بجامعة القاهرة 

 .2010ول الصحافة االلكترونية القاهرة للجنة التحضيرية للملتقي العربي رعضو ا -

جامعة عموان  ، عضو اللجنة التحضيرية للمنتمر العلمي الخامس رول اإلعالم والمجتمع -

 .2012ريل اب - األهلية

عضو اللجنة التحضويرية لنودوة العلميوة روول قورا ة فوي مسوودة الدسوتور اللي وي طورابلس  -

2018 . 

 .2019اللي ية وآفاق الحل طرابلس  األزمةعضو اللجنة التحضيرية للندوة العلمية رول  -

عضو اللجنة التحضيرية للندوة العلمية رول مسوتق ل العمليوة االنتخابيوة فوي لي يوا فوي ظول  -

 .2018روف الراهنة طرابلس ال 

للندوة العلمية رول قرا ة فى واقوع ومسوتق ل السياسوة الخارجيوة  ةالتحضيريعضو اللجنة 

  طرابلس–اللي ية  األكاديمية 2019—1951اللي ية 

  ةالتدري يسابعا الدورات 
 2005-2004فى مجال استخدام الحاسب االلى جامعة القاهرة  ةتدري يدورات -

 2010فى مجال  مهارات االتصال الفعال طرابلس  ةتدري يدورة -

فى مجوال بحووث واسوتطالعات الورأى العوام . مركوز بحووث الورأى العوام  ةتدري يدورة  -

 2006جامعة القاهرة 

 2007فى مجال المراسم الدبلوماسية القاهرة  ةتدري يدورة  -

وتصميم الدعاية االنتخابية من مة ايفس للون م  االنتخابي اإلعالمفى مجال  ةتدري يدورة -

 2019االنتخابية تونس 

 2015فى مجال فن التفاور طرابلس ةتدري يدورة -
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 فندق باب ال حر  2/12/2020المشاركة فى ندوة علمية بعنوان الهوية اللي ية فى 

 الزاوية  11/2020المشاركة فى ندوة علمية بعنوان دور اإلعالم فى المشاركة االنتخابية 

للموونتمر العلمووي األول رووول اإلعووالم واالنتخابووات طوورابلس  ةرئوويس اللجنووة التحضوويري -

2021  

 2021للمنتمر التانى رول اإلعالم والحقوق االنتخابية ط رق  ةعضو اللجنة التحضيري -


