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 محاضر. الدرجة العلمية:

 عشر. الثالثة الدرجة الوظيفية:

 .الشؤون القانونٌة بمركز بحوث التقنٌات الحٌوٌةمدٌر مكتب :الصفة

 

 المؤهالت:

 م/ األكادٌمٌة اللٌبٌة.4351ماجستٌر دراسات دبلوماسٌة -

 م/  الجامعة األسمرٌة.4330لٌسانس شرٌعة وقانون -

 

 :السابقةالوظائف 

 هٌئة أبحاث العلوم الطبٌعٌة والتكنولوجٌا.مدٌر مكتب الشؤون القانونٌة ب -

 القانونً المتعاون بمركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسٌة.المستشار  -

 المستشار القانونً المتعاون بمركز أبحاث شجرة الزٌتون. -

 المستشار القانونً المتعاون بالهٌئة العامة للبحث والتعرف على المفقودٌن. -

 المستشار القانونً المتعاون بمركز االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. -

 الزاوٌة. –المستشار القانونً المتعاون بمركز البحوث الطبٌة  -

 عضو هٌئة تدرٌس متعاون جامعة الحاضرة. -

 

 

 الجمعيات:المنظمات و

 .)مدقق داخلً فً نظم إدارة الجودة( عضو المجموعة اللٌبٌة للجودة والتمٌز -

 عضو منظمة األكادٌمٌٌن والخبراء اللٌبٌٌن. -

 عضو المنظمة اللٌبٌة الدولٌة للعلوم األمنٌة.  -

 

 



 

 

 

 اإلنتاج العلمي:

 البحوث:

 أحكام القتل الخطأ فً القانونً الجنائً اللٌبً. -

 الركاز فً الشرٌعة اإلسالمٌة. -

 آثار المعاهدات الدولٌة بٌن أطرافها. -

 اإلطار التشرٌعً لعقود الطاقات المتجددة فً لٌبٌا. -

 حت الطبع:التأليف/ كتب ت

دلٌل تشرٌعات البحث العلمً اللٌبٌة النافذة وٌلٌه شرح ألحكام الوظٌفٌة بالمراكز  -

 البحثٌة، الناشر،مركز بحوث التقنٌات الحٌوٌة.

حماٌة البعثات الدبلوماسٌة الدائمة فً القانونً الدولً العام،الناشر ،الهٌئة اللٌبٌة  -

 للبحث والعلوم والتكنولوجٌا.

 

 التدريبية:الدورات 
 مكان انعقادها تاريخها مجال الدورة التدريبية ر.م

 طرابلس لٌبٌا مICDL 44/30/4338الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً 1

 طرابلس لٌبٌا مISO9001/2008 53-52/35/4353تطبٌقات نظم إدارة الجودة  2

 لٌبٌا -البرٌطانًالمركز الثقافً  م55/30/4353 دورة اللغة اإلنجلٌزٌة 3

 ISO19011/2002نظم إدارة الجودة  4

ISO17025/2005                         

 لٌبٌا –طرابلس  م52-59/0/4353

 طرابلس لٌبٌا م50/35/4353-50 مهارات التفاوض وإعداد وإبرام العقود 5

دورة حول أداء المستشار القانونً فً المؤسسات  6

 التوقٌع االلكترونً المختلفة مع ورشة عمل حول

جمهورٌة مصر  -شرم الشٌخ م50-45/53/4353

 العربٌة

دورة المدققٌن الداخلٌٌن على نظم اإلدارة طبقاً  7

 ISO19011/2011للمواصفة القٌاسٌة الدولٌة

 طرابلس لٌبٌا م55-50/55/4354

 لٌبٌا -طرابلس م41/0/4350-45 صناعة قادة التغٌٌر اإلٌجابً 8

 تركٌا -اسطنبول م4352 عقود الفٌدك 9

 تركٌا -اسطنبول م4352 تقدٌم المشورة القانونٌة والتحقٌق اإلداري 11

 لٌبٌا –طرابلس  م32/39/4351-30 إدارة االجتماعات 11

 

 

 

 

 



 

 

 

 : عدة لجان بمؤسسات مختلفةعمل الخبرة في 

 تقصً الحقائق والتحقٌق اإلداري. -

 شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس. -

 . شؤون الموظفٌن -

 التدرٌب ورفع مستوى األداء الوظٌفً. -

 العطاءات والمشترٌات. -

 إعداد الهٌاكل التنظٌمٌة  والمالكات الوظٌفٌة ألكثر من عشرٌن مؤسسة. -

 إدارة صندوق التكافل اإلجتماعً. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


