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     Dr. Abdin E. Sharifاالسم: أ.د. عابدين الدردير الشريف

 ليبي الجنسية:

 .م8591ليبيا  -براك الشاطئ  –مكان وتاريخ الميالد: منطقة زلواز -

 885911818111 :الرقم الوطني -

    0913831423   -  1599855191 و   1589855191 :رقم الهاتف -

  :Abdin.Sharif@Yahoo.Com: Emailالبريد اإللكتروني -

 WWW.Abdinsharif.Com :شبكة المعلومات الدولية  الموقع الشخص على -

 محل اإلقامة الحالي: طرابلس -

 -:المؤهالت التعليمية

 م8519ليسانس إعالم قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس عام  -

 م8511-م8514قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس عام  معيد بقسم -

 . م 8515وندسور بكندا عام دبلوم الدراسات العليا في اإلعالم من جامعة  -

 .م 8551ماجستير في اإلعالم من جامعة وندسور بكندا عام  -

 م8551دكتوراه في اإلعالم من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية   -

  م 9119ديسمبر  9)أستاذ( منذ  الدرجة العلمية الحالية -

 :مكان العمل السابق

 م9114-8511سابقاً بنغازي في الفترة من قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس  -

 م9181م وحتى 9119قسم اإلعالم كلية اآلداب والتربية جامعة الزيتونة   -

 . م9185م وحتى 9181قسم اإلعالم شعبة الصحافة كلية الفنون واإلعالم جامعة الزيتونة   -

 :مكان العمل الحالي

 .اآلن وحتى م9185 طرابلسكلية الفنون واإلعالم جامعة  الفنون المرئيةقسم  -

 وظائف حالية أخرى:

، البحثية لإلعالم المتقاطع والذكاء االصطناعيالليبية مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة  -

االشهار  وهي منظمة غير حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية ومسجلة تحت رقم 

خطابها تحت بمفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس بموجب  91911199 –9 -59)التالي:

م. وفقاً للقرار الصادر عن المجلس 5/5/9191المؤرخ في  –91- 881- 815رقم اإلشاري 

 م9185/ 1/ 5م الصادر بتاريخ 9185لسنة  911الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 

وفقاً  -نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث واستطالعات الرأي العام (8)

الصادر عن وكيل وزارة الثقافة  851/9189ت رقم لكتاب اإلشهار المسجل تح

 م9189فبراير  81والمجتمع المدني المرخ بتاريخ 

mailto:Abdin.Sharif@Yahoo.Com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.Abdinsharif.Com%2F&h=AT2KLS_x6LNjL4OMC9mly35-PsPHahoIFegGy6IAQVv6oxlmPjTGNfPNXyMbSa9oJOMzoxSDmzOYeubx9dX3HnxYKQJQBqRHOTBnWbbZaaAmNcC3a2f8WJVNhLmqEvbwdabFoUnwOK0yr8xsT6Mrhfsl
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 :واالستشاراتالخبرات 

 وسياحي مستشار وخبير إعالمي وثقافي -

 مستشار وخبير تعليمي -
 .وطرق البحث العلمي والتدريس واستراتيجياتبحوث ودراسات ومناهج  استشاري  -

  مجال اإلعالمالرسائل العلمية في 

 :أطروحة الدكتوراه

إلى  8518.18.18الممارسة اإلخبارية في الصحافة الليبية دراسة تطبيقية في الفترة من  -

رسالة دكتوراه غير منشورة قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة الزقازيق  8559.89.18

 .8551جمهورية مصر العربية 

 :رسالة الماجستير

A Content Analysis of Western Newspaper Coverage of The Libyan 

American Conflict of 1986   M.A. Windsor University. Windsor, Ontario – 

Canada 1990. 

 -:القيادي في مجال اإلعالموتكليفات بالعمل اإلداري 

 -:كلفت بعدة مهام قيادية في مجال اإلعالم والتعليم العالي الجامعي وهي

  .8514-8519من.بكامل الجنوب الليبي في الفترة  الليبية فرع/سبها أمين عام اإلذاعة -

 م8519 عام اإلدارة العامة للثقافة بوزارة اإلعالم والثقافة مدير -

 4 .م8514مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم الخارجي بوزارة اإلعالم والثقافة  -

الثقافة خالل  عام لمركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي التابع لوزارة اإلعالم و أمين -

وفقاً لقرار األخت أمينة اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة رقم  م9119- 8555األعوام

  88/5/8495 جماد األول الموافق 1 ور الصادر بتاريخ 8495لسنة  815

  م8555المكلف خالل عام مدير دار الكتب الوطنية  -

-9111 عامي الثانية خالل للمرةعام لمركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي  أمين -

  م9111( لسنة   رقم )وفقاً لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم  م(9115

وفقاً لقرار األخت أمينة اللجنة  م9114 -8555أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للصحافة.  -

 م   8555لسنة  )   (  الشعبية العامة لإلعالم والثقافة رقم

 .م9114-8555 والطباعة. رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للورق  -
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-  

 -:تكليفات بعدة مهام قيادية وتنفيذية وإدارية وتعليمية أخرى هي

 .م8514 -8511أمين اللجنة الشعبية للمواصالت والنقل البحري ببلدية سبها "سابقاً  -

  - 2 م8559-8558التابع لجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية.  –مدير معهد البعوث ببنغازي  -

رئيس قسم اإلعالم المكلف/ كلية اآلداب جامعة قاريونس/ بنغازي. لفترات مختلفة خالل 

 م8558 -8551عامي 

لكلية اآلداب والتربية بجامعة ناصر األممية، منطقة سوق األحد  (عميد)أمين اللجنة الشعبية  -

م 9115الموافق  8159لسنة  5وذلك وفقاً للقرار رقم  .م 9188 -9111ليبيا  –ترهونة,

 م89/9/8159الصادر بتاريخ 

 -9188ليبيا  –عميد كلية اآلداب والتربية بجامعة الزيتونة منطقة سوق األحد ترهونة, -

 .م 9181

وحتى  – 9181طرابلس ليبيا.  -عضو مجلس إدارة جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية -

 .اآلن

مدير مكتب التعاون الدولي والبحث العلمي، بجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  -

 م9185 – 9181طرابلس ليبيا.

 –فريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، طرابلس ليبيا.بجامعة إ الدولي،مدير مكتب التعاون  . -

مارس  81م المؤرخ في 9185لينة  5م وذلك وفقاً لقرار رئيس الجامعة رقم 9185منذ 

 م9185

 :رئاسة تحرير الصحف والمجالت العلمية المحكمة اآلتيةتأسيس و

رئيس تحرير مجلة )البحوث اإلعالمية( وهي مجلة بحثية فصلية محكمة تهتم بوسائل  -8

 -وحتى اآلن -8555االتصال الجماهيري نصدر عن مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي. 

"النشرة اإلعالمية" وهي نشرة تصدر عن مركز البحوث  مؤسس ورئيس تحرير  -2

  .م 9111 -8555والتوثيق اإلعالمي والثقافي.

م وهي مجلة فصلية محكمة 9181 -9188مؤسس ورئيس تحرير )مجلة جامعة الزيتونة(   -3

 .تصدر عن جامعة الزيتونة

مؤسس ورئيس تحرير مجلة )البحوث العلمية( وهي مجلة نصف سنوية محكمة تصدر  -4

  .و حتى اآلن 9181ليبيا منذ  -طرابلس  –عن جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
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العضوية االستشارية ولجان هيئات التحرير لبعض الصحف والمجالت والدوريات 

  :ولجان نوعية أخرى ومراكز األبحاث والقنوات الفضائية العلمية المحكمة

 أوالً: داخل ليبيا

 والدوريات العلمية عضوية الصحف والمجالت (أ)

 وهي صحيفة أسبوعية تصدر عن جامعة عضو هيأة تحرير صحيفة "قاريونس" -8

 .م8559-8551قاريونس بنغازي ليبيا.

 .م8555-8551عضو هيأة تحرير مجلة كلية اآلداب جامعة قاريونس بنغازي ليبيا. -9

الهيأة االستشارية لمجلة )الجامعي( العلمية التي تصدر عن النقابة العامة  عضو  -1

 .ألعضاء هيأة التدريس الجامعي بليبيا

 م9188- 9111ليبيا. -رابلسط -عضو الهيأة االستشارية لمجلة )المؤتمر( -4

 لسنة 1 رقم للقرار وفقاً  وذلك األخضر الزحف ومجلة صحيفة تحرير هيئة عضو -9

 األثنين يوم الصادر الثورية باللجان االتصال لمكتب العام المنسق عن الصادر 8159

  ور 8159 النوار 94  الموافق محرم 4

عضو الهيأة االستشارية لمجلة )الطيران( مجلة متخصصة تصدر عن مصلحة  -1

 .م9111- 9115ليبيا  -طرابلس –الطيران المدني

الهيأة االستشارية لمجلة )جامعة ناصر العلمية( التي تصدر عن جامعة ناصر  عضو -5

 م9188 -9115ليبيا. -األممية سابقاً حاليا اسمها جامعة الزيتونة

مجلة )دراسات الجنوب( التي تصدر عن مركز الجنوب الليبي هيئة تحرير  عضو -5

 9189للبحوث والدراسات منذ 

الهيأة االستشارية لمجلة )كلية الفنون واإلعالم( وهي مجلة فصلية محكمة تعنى  عضو -1

اإلعالم مجلة  بأبحاث ودراسات الفنون واإلعالم و تصدر عن كلية الفنون و

 .متخصصة بجامعة مصراتة

االستشارية لمجلة )بحوث االتصال( وهي مجلة فصلية محكمة تعنى  عضو الهيأة -5

بأبحاث ودراسات متخصصة في الفنون واإلعالم وتصدر عن كلية الفنون واإلعالم 

 .بجامعة الزيتونة

جامعة أفريقيا للعلوم  عن تصدر التي( البحوث العلمية) مجلة تحرير هيئة عضو -81

 م9181 منذ االنسانية والتطبيقية، طرابلس،
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 محكمة فصلية مجلة وهي( مدرسة اإلعالم والفنون) لمجلة االستشارية الهيأة عضو -88

 مدرسة اإلعالم عن وتصدر واإلعالم الفنون في متخصصة ودراسات بأبحاث تعنى

 . م وحتى اآلن 9191والفنون باألكاديمية الليبية للدراسات العليا 

 القنوات الفضائيةمجالس إدارة  عضوية (ب)

وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة  الفضائية،عضو المجلس االستشاري لقناة البديل  (8)

 م9115الموافق  8159لسنة  951رقم 

 والقانوني لجان الصحافة والتخطيط اإلعالمي والثقافي عضوية (ج)

 عضو غرفة عمليات المؤسسة العامة للصحافة والتي من مهامها وضع رئيس و (8)

أعداد خاصة باللغات  اإلجراءات الفنية الخاصة بإصدار طبعات ملونة و ومتابعة

واالنجليزية والفرنسية من صحف الشمس والفجر الجديد خالل  األفريقية والعربية

 االستثنائيةاالحتفاالت بالعيد الثالثين لثورة الفاتح من سبتمبر وانعقاد القمة األفريقية 

 م8555بمدينة سرت 

عضو اللجنة الفكرية إلعداد البرنامج الفكري للمعرض الوطني للكتاب الجامعي، وفقاً  (9)

 م 9119لسنة  1لقرار األمين العام للنقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي رقم 

 نرئيس لجنة حصر الوثائق والتوقيع على محضر نقلها إلى مركز جهاد الليبيي (1)

وفقاً لقرار األخ أمين اللجنة الشعبية العامة  الحمراء، من السرايا للدراسات التاريخية

ور الموافق 8159/ 81/1ور الصادر بتاريخ  8159لسنة  8114للثقافة واإلعالم رقم 

 م9115

عضو لجنة دراسة الصعوبات التي تواجه قطاع الصحافة والمطبوعات بشكل عام  (4)

قديم مقترحات محددة إليجاد وتحديدها وتصنيفها سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية وت

لسنة  118الشعبية العامة رقم  اللجنةالحلول لتلك الصعوبات، وذلك وفقاً لقرار أمانة 

 م.9111ور الموافق 89/8158/ 4 الصادر بتاريخم 9111ور الموافق  8158

عضو اللجنة الدائمة للتخطيط واإلعداد اإلعالمي والثقافي لبرامج التعبئة الجماهيرية  (9)

للقرار الصادر عن أمينة اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والتعبئة الجماهيرية رقم ) وفقاً 

  8495/م/ 9الصادر بتاريخ  8495( لسنة 

عضو في اللجنة المختصة بدراسة الصعوبات التي تواجه قطاع الصحافة  (1)

 والمطبوعات بشكل عام وتحديدها وتصنيفها سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية وتقديم

مقترحات إليجاد الحلول لتلك الصعوبات، وذلك وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

 م9111ور الموافق  8158لسنة  118

م( من 9185-8195رئيس لجنة اإلعداد واإلشراف على )موسوعة الصحافة الليبية  (5)

 ليبيا، –طرابلس –قبل هيئة دعم وتشجيع الصحافة
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م الصادر عن رئيس المؤسسة 9198 لسنة 54م بالقرار رق ةاللجنة المشكلعضو   (1)

 الليبية لإلعالم بشأن تشكيل لجنة صياغة مدونة أخالقيات اإلعالم.

 لجان البحوث والدراسات والتوثيق واألرشيف  عضو (د)

والمعلومات والتوثيق الثقافي عضو لجنة البحوث والدراسات بمركز البحوث  (9)

ور 8154لسنة  194الشعبية العامة رقم واإلعالمي، وفقاً لقرار أمين اللجنة 

 م.9111الموافق 

في موسوعة اعالم الصحافة  ابليبيكلفة بكتابة الجزء الخاص معضو اللجنة ال (1)

وذلك وفقاً لقرار األخت أمينة اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة والتعبئة 

 1الصادر في  افرنجي، 8551ميالدية الموافق  8491لسنة  555رقم  الجماهيرية

 م. 8491مارس  –عمن شهر الربي 5ذو القعدة الموافق 

عضو فريق العمل المكلف بإعداد تصور لشروط ومواصفات الملحق الثقافي  (4)

ديد مهامه، بحيث يتولى مهمة اإلشراف على الطالب المبعوثين حواإلعالمي وت

باللجنة الشعبية  وفقاً لخطاب األمين المساعد لشؤون الثقافة واإلعالمللدراسة وذلك 

 م5/5/9111المؤرخ في  8/89/959العامة للوحدة األفريقية، رقم إشاري 

، وفقاً لكتاب األخ الكاتب  ليبياعضو اللجنة المكلفة بتحديد الخطاب اإلعالمي في  (9)

ور 8115سبتمبر  94رجب الموافق  5عام للجنة الشعبية العامة المؤرخ في لا

 م(9118)

 91بتاريخ  9181عضو اللجنة المشكلة وفقاً لكتاب اللجنة الشعبية العامة رقم  (1)

ور والخاصة بإعداد ورقة تتضمن معالم برنامج إعالمي للمرحلة 8115 سبتمبر

تنفيذه ووسائله على كافة المستويات  وآلية القادمة بما في ذلك محاوره األساسية

 والعالمية. واإلفريقيةالمحلية والعربية 

لكتاب  وفقاً -العام عضو مؤسس للمركز الوطني لبحوث واستطالعات الرأي  (5)

الصادر عن وكيل وزارة الثقافة  851/9189 تحت رقم المسجلاإلشهار 

 م9189فبراير  81والمجتمع المدني المرخ بتاريخ 

 تعليمية ووضع مفردات المناهج لجان عضوية (ـه)

ضو لجنة وضع مفردات مادة طرق البحث ومناهجه في مدرسة اإلعالم والفنون ع (8)

طرابلس ليبيا، وذلك وفقاً لخطاب أمين المدرسة  جنزور-العليابأكاديمية الدراسات 

 م8/9/9111المؤرخ في  955ذو الرقم اإلشاري ك ع/
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 ثانياً: خارج ليبيا

األوسط( مجلة متخصصة  الشرق-العامةعضو الهيأة االستشارية لمجلة )العالقات  (8)

 .تصدر الجمعية المصرية للعالقات العامة بمصر

 عضو الهيأة االستشارية لمجلة )األطروحة( مجلة متخصصة تصدر من بغداد و  (1)

 .تتبع وزارة التعليم العالي

 .المتحدة اإلمارات العربية -دبي –عضو الهيأة االستشارية لمؤسسة النبأ البحثية (5)

 :المهنية والتعليميةالعضويات 

 ليبيا. – واإلعالميين طرابلسللصحفيين ضو في النقابة العامة ع (8)

 .ليبيا طرابلس، .أكاديميون لإلعالمضو مؤسس لمؤسسة ع (9)

للمنظمة البحثة الليبية لإلعالم المتقاطع مجلس اإلدارة  مؤسس ورئيسعضو  (1)

 .طرابلس ، ليبياوالذكاء االصطناعي 

 :عن بعض الجهات الحكومية داخل ليبيا مندوبعضو مجالس إدارات أو 

ندوب عن اللجنة الشعبية كم والتوثيقعضو لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات   -8

 854وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ،، )وزارة( العامة للثقافة واإلعالم

 .ليبيا –طرابلس (م  9111ور )8151لسنة 

 :ليبيا مندوب عن بعض الجهات الحكومية خارج

عضو اللجنة العربية لإلعالم االلكتروني، ممثالً عن ليبيا من خالل الهيئة العامة لإلعالم  -8

 .الخارجي طرابلس ليبيا

 -:اإلصدارات

 -:صدرت لي الكتب اآلتية -

  إذاعة طرابلس العرب المحلية بين النشأة والتطور  (8)

  8555 –8515نشأة وتطور اإلذاعتين المسموعة والمرئية في ليبيا  (9)

  بين النقد والتوثيق 8555- 8515نماذج من الصحافة الليبية  (1)

 ."مستقبل الدولة الوطنية (4)

 ." السياسات اإلعالمية في ليبيا (9)

 "قراءات في اإلعالم الجماهيري (1)

 "اإلعالم والعولمة والهوية: المؤثر والمتأثر (5)

 "صحافة المرأة واألسرة في ليبيا (1)

 تجربة اإلعالم العمالي في ليبيا (5)

 "دراسة توثيقية نقدية 9115- 8551المشهد الصحفي في ليبيا   (81)

 .موضوعات وقضايا وإشكاليات منهجية في البحث اإلعالمي (88)
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  اإلعالميتوظيف النظرية في البحث  (89)

 .م8559-8114الجذور التاريخية للرقابة على المطبوعات في ليبيا  (81)

 ة وأساليب واألهمي م: المفهوعابدين الدردير الشريف )الرأي العام أ. د. (84)

في العلوم  غييره و طرق استطالعه وقياسه( في كتاب بعنوان )الدراسات اإلمبيريقية ت

م ص  9111االجتماعية( منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، 

815 -819  

واألهمية وأساليب تغييره وطرق  العام: لمفهوم. المشاركة ببحث بعنوان :)الرأي  (89)

في العلوم االجتماعية(  استطالعه وقياسه( في كتاب بعنوان )الدراسات اإلمبيريقية 

  م8181يوسف محمد الصواني ,  دتحرير: 

 .م9184-8155 تاريخ االنتخابات في ليبيا (81)

 .م9184- 8514:لوكالة األنباء الليبية في نصف قرن واإلداري والفني التنظيم القانوني  (85)

جاهزة بالكامل وتم التقييم العلمي والتصحيح اللغوي لها وجاهزة بعضها سلسلة كتب .

 :وبعدها ستحال للطباعة CD ورقيا وعلى

 .اإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )الصحافة (8)

 .(والتلفزيوناإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )اإلذاعة  (9)

  واإلعالناإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )العالقات العامة  (1)

 .) اإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )اإلنترنت  (4)

 .) اإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )المسرح (9)

  .العام( اإلسهام الفكري والثقافي في مجال اإلعالم في ليبيا )اإلعالم (1)

 :كتب ال زالت تحت اإلعداد

 %11نسبة اإلنجاز وواألساليب والممارسات  م: المفاهياإلعالم االنتخابي (8)

أساسيات تحليل المضمون )نسبة اإلنجاز  (Basic Content Analysis) ترجمة كتاب (9)

41%) 

م. )نسبة 9185- 8515الصحافة األمنية والعسكرية والقانونية المتخصصة في ليبيا   (1)

 (%11اإلنجاز 

 (%99تجربة الصحافة المحلية في ليبيا. )نسبة اإلنجاز  (4)

 (%19المناسبات في ليبيا. )نسبة اإلنجاز  ةصحاف (9)

 (%91)نسبة اإلنجاز  اإلعالميفي البحث  ةالخط (1)

 (%811يفرح الدم )رواية( )نسبة اإلنجاز  اعندم (5)

 ( %11)نسبة اإلنجاز والتطور  ليبيا: النشأةالرسمية في  ةالجريد (1)

 (%91م )نسبة اإلنجاز 9188ي في ليبيا بعد فالمشهد الصح (5)

 %41نسبة اإلنجاز  تطبيقية. ونماذجنظرية  النفس: أطراإلعالم وعلم  (81)

 والتطور والسياسات واألهداف( ة)مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا: النشأ (88)

 .%41ليه، نسبة اإلنجاز ع له وما م ما9188- 8515اإلعالم الليبي في الفترة من  (89)
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م( من قبل 9185-8195رئيس لجنة اإلعداد واإلشراف على )موسوعة الصحافة الليبية  (81)

-اآلتية:ليبيا، وهذه الموسوعة تضم المجلدات  –طرابلس –هيئة دعم وتشجيع الصحافة

 (%51اإلنجاز في كل المجلدات بلغت  ة)نسب

 (%811)من تأليفي وإعدادي  .م9185-8195التشريعات الصحفية في ليبيا  (8)

 جاهز  .لصحافة الليبية في العهد العثمانيا (9)

 جاهز .اإليطالي واالنتداب اإلنجليزي االحتاللالصحافة الليبية تحت  (1)

 (%811جاهز)من تأليفي وإعدادي بالكامل  م8515 –8599الصحافة الليبية  (4)

 (%811من تأليفي وإعدادي بالكامل )جاهز  م9188–8515الصحافة الليبية  (9)

 جاهز م9185-9188الصحافة الليبية  (1)

 (%811من تأليفي وإعدادي بالكامل )جاهز   .م9185-8195رواد الصحافة في ليبيا   (5)

جاهز )من تأليفي و إعدادي بالكامل  .م9185-8195ال مهجرالصحافة الليبية في بالد   (1)

811%) 

 (إعداد مشتركبالكامل ) جاهز اإلليكترونيةالصحافة الليبية  (5)

 )تحت اإلعداد(  والروابط المهنية في ليبيا واالتحاداتصحافة النقابات   (81)

 )تحت اإلعداد( .ليبياصحافة البلديات والمجالس المحلية في  (88)

 : البحوث والدراسات المنشورة

الشريف، نشأة وتطور اإلذاعة المسموعة في المجتمع العربي الليبي، مجلة  ند. عابدي (8)

  91-11ص8559( فصل الخريف السنة األولى 1)العدد البحوث اإلعالمية 

الشريف، )نشأة وتطور اإلذاعة المرئية في المجتمع العربي الليبي(، مجلة  ند. عابدي (9)

 .58-94ص8551فصل الشتاء السنة الثانية  (4البحوث اإلعالمية العدد )

البحوث  ة(، مجلاإلعالمية في ليبيا بين النشأة والتطور االيدلوجياعابدين الشريف ).د (1)

 .59-55ص8551( فصل الربيع السنة الثانية 9اإلعالمية العدد )

،( مجلة والمبادئواألهداف  الليبية األسسالشريف )الدعاية في أجهزة اإلعالم  ند. عابدي (4)

 14 – 98ص  8551( فصل الصيف السنة الثانية 1البحوث اإلعالمية العدد )

الشريف، )تجربة الصحافة الليبية في عهد الثورة(، مجلة البحوث اإلعالمية  ند. عابدي (9)

 .58- 94ميالدية ص 8491فصل الخريف السنة الثالثة  (1-5العدد )

الشريف، )الدعاية السياحية في ليبيا مقترحات عملية(، مجلة البحوث  ند. عابدي (1)

 .11  - 18ص 8551( فصل الشتاء السنة الثالثة 81-5اإلعالمية العدد )

مجلة البحوث  (،الشريف، )مالمح القيم اإلخبارية الرائجة في الصحافة الليبية ند. عابدي (5)

  89-1ص 8551( فصل الخريف السنة الخامسة 88اإلعالمية العدد )

الشريف، )مسيرة صحيفة الفجر الجديد في ربع قرن(، مجلة البحوث  ند. عابدي (1)

 .1 - 18ص  8551( 89اإلعالمية العدد )

الشريف، )تجربة اإلعالم الثوري في ليبيا صحيفة الزحف األخضر(، مجلة  ند. عابدي  (5)

 .م8555( 81البحوث اإلعالمية العدد )

الشريف، )مالمح القيم اإلخبارية الرائجة في الصحافة الليبية( مجلة البحوث  ند. عابدي   (81)

  89-1م ص 8551( فصل الخريف السنة الخامسة 88)العدد اإلعالمية 
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الشريف، )مسيرة صحيفة الفجر الجديد في ربع قرن(، مجلة البحوث  نعابديد.  (88)

 .1- 18م ص 8551 (89اإلعالمية العدد )

الشريف، )تجربة اإلعالم الثوري في ليبيا صحيفة الزحف األخضر(، مجلة  ند. عابدي (89)

 .8555( 81البحوث اإلعالمية العدد)

،  الجماهيري في الكتاب األخضر(الدردير الشريف، )أسس وماهية اإلعالم  ند. عابدي (81)

مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي  8551(84مجلة البحوث اإلعالمية العدد )

  .بنغازي

الدردير الشريف، حرية التعبير والنشاط اإلعالمي في الكتاب األخضر، مجلة  ند. عابدي (84)

م مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي 8551(89البحوث اإلعالمية العدد )

 .بنغازي

 واألهدافالدردير الشريف، )صحيفة الشمس" الليبية "النشأة والتطور  ند. عابدي (89)

والتوثيق م مركز البحوث 8555( 85العدد )( مجلة البحوث اإلعالمية والسياسات

 والثقافي بنغازي اإلعالمي

الدردير الشريف )النشأة والتطور لإلعالم العمالي في ليبيا: دراسة توثيقية(  ند. عابديأ.  (81)

مجلة فصلية  9111الموافق  ور. 8154( سنة 11مجلة البحوث اإلعالمية العدد )

 اهيري تصدر عن مركز البحوث ومحكمة تعنى بأبحاث ودراسات االتصال الجم

 .ليبيا –التوثيق اإلعالمي والثقافي طرابلس

الدردير الشريف، )اإلعالم الثوري في ليبيا: األسس واألهداف والمبادئ  ند. عابديأ.  (85)

السنة  19- 14والسياسات: دراسة توثيقية( مجلة البحوث اإلعالمية العدد المزدوج 

طرابلس ،  واإلعالمي،م مركز البحوث والمعلومات والتوثيق الثقافي 9115–ور 8159

 . 14 – 18ليبيا ص ص 

الشريف )قواعد وأسس وضوابط وأساليب وطرق التناول  الدردير ند. عابديأ.  (81)

والمعالجة الصحفية لنشر أخبار الجريمة في الصحافة الليبية( مجلة البحوث اإلعالمية 

م مركز البحوث والمعلومات والتوثيق 9115 –ور 8159السنة  15- 11العدد المزدوج 

 .ليبيا طرابلس، واإلعالمي،الثقافي 

الشريف، )التكييف المنهجي لتحليل المضمون(. مجلة البحوث الدردير  ند. عابديأ.  (85)

مركز البحوث والمعلومات  9115–ور 8159السنة  15- 11اإلعالمية العدد المزدوج 

 .ليبيا طرابلس، واإلعالمي،والتوثيق الثقافي 

الدردير الشريف )واقع وخصائص المشهد الصحفي الليبي في الربع األخير  نأ.د. عادي (91)

مركز  9111ور.  8159سنة  41من القرن الماضي( مجلة البحوث اإلعالمية العدد 

 .ليبيا-طرابلسالبحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي، 

( مجلة صحافة بديلة تهدد الصحافة الورقية الدردير الشريف )البلوغرز نأ.د. عادي (98)

مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي،  9111سنة  48 اإلعالمية العددالبحوث 

 .ليبيا-طرابلس

الدردير الشريف )مفهوم وأهمية ودور الدراسات السابقة في البحث العلمي  نأ.د. عادي (99)

مركز البحوث  9111ور.  8151سنة  49اإٌلعالمي( مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلساإلعالمي والثقافي، والتوثيق 
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استخداماتها  ودورها و ااإلعالم: مفهومهأ.د.عادين الدردير الشريف )نظـريات  (91)

 9111سنة  41وتوظيفها في البحث العلمي اإلعالمي( مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلسمركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي، 

 وأساليب وطرقأ.د. عادين الدردير الشريف خطة البحث اإلعالمي: مفهومها وأقسامها  (94)

مركز البحوث  9111ور. 8151سنة  44إعدادها( مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلسوالتوثيق اإلعالمي والثقافي، 

الدردير الشريف )األهداف واألهمية في البحث اإلعالمي الفرق بينهما  نأ.د. عادي (99)

مركز  9115سنة  49وطرق وأساليب صياغتهما( مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلسالبحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي، 

 يرالتغي وطموحاتوالحلول  العربي: إلشكالياتالدردير الشريف )اإلعالم  ند. عابدي (91)

ف مجلة علمية نصف  9119الثاني السنة األولى  العدد-اآلدابواإلصالح( مجلة كلية 

 .ليبيا –الزاوية جامعة السابع من إبريل–سنوية تصدر عن كلية اآلداب

صحافة بديلة تهدد الصحافة الورقية(  الدردير الشريف )ظاهرة "البلوغرز" ند. عابديأ.  (95)

 الماء-الطيرالسنة الثالثة والثالثون  958-951مجلة الثقافة العربية العدد المزدوج 

  59- 55م ص 9111ور الموافق  8154( مايو-إبريل)

الدردير الشريف )النشأة والتطور لإلعالم العمالي في ليبيا: دراسة توثيقية(  ند. عابدي (91)

مجلة مهنية فكرية ثقافية علمية  9119( شهر سبتمبر السنة 81دد )مجلة الجامعي الع

 .ليبيا –محكمة تصدر عن النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بليبيا. طرابلس

الدردير الشريف )حرية وحق التعبير في اإلعالم الغربي: تأمالت نقدية(  ند. عابديأ.  (95)

-ور 8154 والثالثون،السنة الثالثة  954 –951مجلة الثقافة العربية العدد المزدوج 

 م 9111 الموافق

واألهمية وأساليب تغييره وطرق  العام المفهومالدردير الشريف )الرأي  ند. عابديأ.  (11)

كتاب بعنوان )الدراسات اإلمبيريقية في العلوم االجتماعية(  استطالعه وقياسه( في

 819- 815م ص  9111منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، 

.18 

الدردير الشريف، حرية التعبير والنشاط اإلعالمي في الكتاب األخضر،  ند. عابدي - (18)

العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب ) ( منشورات المركز  ( السنة88مجلة دراسات العدد )

 .األخضر، طرابلس ، ليبيا

 والمعالجةفي نماذج من التوظيف السياسي  الشريف، )قراءةالدردير  نأ.د. عادي (19)

األمريكية والغربية لبعض األحداث والقضايا الدولية( بحث أعد خصيصا  اإلعالمية

 .بنغازيلمركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي 

الدردير الشريف )اإلعالم والعولمة وقيمة الهوية( بحث أعد خصيصا  نعابديد. أ.  (11)

 .بنغازيلمركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي 

بحوث اإلعالم في ليبيا: دراسة تحليلية  اتجاهاتالدردير الشريف ) نأ.د. عادي (14)

يق لمركز البحوث والتوث )بحث أعد خصيصاً  إستبصارية لمجلة البحوث اإلعالمية

  اإلعالمي والثقافي بنغازي

الدردير الشريف )االحتكار في اإلعالم( بحث أعد خصيصا للهيئة العامة  نأ.د. عادي (19)

، بناء على الدولي والتعاونلإلعالم الخارجي باللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي 
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 85ريخ طلب من مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته العادية الثانية واألربعين بتا

 م9115يونيو /حزيران 

إيجابياته ومساوئه(  وأنواعه  اإلعالم مفهومهالدردير الشريف )االحتكار في  نأ.د. عادي  (11)

م مركز البحوث والمعلومات والتوثيق، 9181سنة  45مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا -طرابلس

الدردير الشريف المشكلة واإلشكالية في البحث اإلعالمي بين التضاد  نأ.د. عادي (15)

م مركز البحوث والمعلومات 9181سنة  41والتكامل مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلسوالتوثيق، 

الدردير الشريف اإلعالم الغربي وسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية  نأ.د. عادي (11)

 وطرق وأساليب وآليات مواجهته العدد ) ( سنة) ( مركز البحوث و واالسالمية

 .ليبيا -المعلومات والتوثيق، طرابلس

يوسف( نورس كاظم  .عاشور محمد المرغني ، أ لد. عاد الشريف،الدردير  نأ.د. عادي (15)

مستوى اعتماد الفرد واتجاهاته نحو قناة ليبيا الوطنية الستخدام تقنيات تنقيب  تحليل

م 9189( 81في مستقبل التلفزيون الليبي( مجلة جامعة الزيتونة العدد ) ة: دراسالبيانات

  .السنة الرابعة ، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة الزيتونة ترهونة ليبيا

نحو شاهد  ةالليبي ةواإلعالمي ةاألكاديمي اتجاهات النخبالدردير الشريف، ) نأ.د. عادي (41)

-الثاني ( كانون84العدد ) 4مج  األوسط،( مجلة العالقات العامة الشرق كإعالمي ناالعي

لة تصدر عن الجمعية المصرية للعالقات العامة، القاهرة ، جم (م9185) السنة- آذار

 11ص  .مصر

الدردير الشريف وخالد حليفة الهنشيري )المشكالت والتحديات التي تواجه  نأ.د. عادي (48)

 99أساتذة اإلعالم في الجامعات الليبية: دراسة ميدانية( مجلة البحوث اإلعالمية، العدد 

 .ليبيا-طرابلسم مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي، 9185سنة 

بموجب الخطاب ذو الرقم اإلشاري  كلفت من قبل الهيئة العامة لإلعالم الخارجي (49)

( م وذلك بإعداد ورقة حول )االحتكار في اإلعالم1/88/9115المؤرخ في  4/8/8449

هانيبال  91/ بتاريخ 44/44/4وذلك بموجب كتاب األخ مدير إدارة الشؤون العربية رقم 

م وذلك بناء على طلب من األمانة العامة لمجلس وزراء 9115 ور الموافق 8155

 .الم العرباإلع
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 :الماجستير والدكتوراه وعلى رسائلمشاريع التخرج  اإلشراف والمناقشة على

 التميز والريادة:

اإلشراف على أول رسالة ماجستير في الصحافة نوقشت بقسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم  -

اتجاهات الصحافة الليبية نحو بناء زهرة جمعة عطية )للطالبة  .حالياً  طرابلس-الفاتحبجامعة 

 م 9111تحليلية وميدانية(  األمنية: راسةالوعي االجتماعي بالقضايا 
 اإلشراف على مشاريه التخرج لطالب السنة الرابعة.  -

 - :بإشرافيمجموع الرسائل 

عدد الرسائل واألطروحات العلمية التي أشرفت عليها أو ناقشتها في مجاالت اإلعالم 

 تخصصاته من صحافة وعالقات عامة وإذاعة وتلفزيون ومسرح وتخصصات أخرىبمختلف 

االجتماع  النفس وعلم ومسرح والقانون وعلموحدمة اجتماعية وفلسفة  سياسةومكتبات وعلوم 

  - :اآلتي( رسالة وأطروحة. وبدورها تنقسم إلى 888بـ ) تشكيلية والتربية والفنون المرئية وفنون

 .( داخل ليبيا وخارجها 41وعددها )اإلشراف الكامل  (8)

 .( داخل ليبيا وخارج ليبيا58المناقشات وعددها العام ) (9)

 وأطروحة دكتوراه رماجستيرسالة  888المجموع العام  (1)

 -:مجموع الرسائل التي شاركت في مناقشتها

بلغ عدد الرسائل العلمية التي شاركت في مناقشتها داخل ليبيا وخارجها في مجاالت اإلعالم       

بمختلف تخصصاته من صحافة وعالقات عامة وإذاعة وتلفزيون وفنون مرئية ومسرح وفنون 

    القانون والعلوم السياسية بـ ) وتربية وعلم النفس والفلسفة و اجتماعوعلم  اجتماعيةتشكيلية وخدمة 

 .( 58( رسالة وأطروحة. منها خارج ليبيا )
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 -:وبالتفصيل يمكنني تقديمها على النحو التالي

 :أوالً: رسائل الماجستير والدكتوراه في اإلعالم أشرفت عليها

 )إشراف( :الصحافة (1)
سنية عبد الحميد حسن، )الصحافة المحلية و دورها في تنمية المجتمعات  (8)

دراسة تحليلية وميدانية لصحيفة أخبار بنغازي(. رسالة  ليبيا.المحلية في 

 .م9111ماجستير. قسم اإلعالم كلية اآلداب/جامعة قاريونس بنغازي ليبيا 

اتجاهاتها  8599-8585فتحية الخير حمدو )صحيفة "اللواء" الطرابلسي   (9)

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( رسالة ماجستير كلية العلوم 

 .م9119ليبيا. طرابلس-الفاتحجتماعية جامعة اال

عبدهللا دخيل عبد الوهاب )االستخدام اإلعالني للصحافة الليبية دراسة تحليلية  - (1)

علي عينة من صحف الفجر الجديد والشمس و الجماهيري واإلعالن في الفترة 

 بنغازي-جامعة قاريونس  اآلداب( رسالة ماجستير كلية 8551إلي  8551من 

 .م9111ليبيا 

عادل المبروك عبد الجواد المزوغي )الممارسة الصحفية للقضايا األفريقية في  (4)

الصحافة الليبية دراسة تطبيقية( رسالة ماجستير قسم اإلعالم مدرسة اإلعالم 

 م9119والفنون، أكاديمية الدراسات العليا طرابلس 

ي االجتماعي زهرة جمعة عطية )اتجاهات الصحافة الليبية نحو بناء الوع (9)

تحليلية وميدانية( رسالة ماجستير كلية الفنون واألعالم  األمنية: راسةبالقضايا 

 م 9111قسم الدراسات العليا شعبة اإلعالم جامعة الفاتح ليبيا 

نجاة محمد الشارف )دور اإلعالم األمني في ليبيا في التوعية بمشكلة حوادث  (1)

 واإلعالم جامعةجستير كلية الفنون تحليلية ميدانية( رسالة ما دراسة المرور:

 م9111ليبيا  –الفاتح طرابلس 

مسحية  ةالليبية: دراسفاطمة سالم على )فن الخبر الصحفي في الصحافة  7  (5)

للمضمون والقائم باالتصال لصحيفتي الشمس والزحف األخضر خالل الفترة 

 –( رسالة ماجستير كلية الفنون واإلعالم جامعة الفاتح طرابلس 9111-9114

 م9115ليبيا 

دارين بشير عدوان، )المعالجة الصحفية ألحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية  (1)

مضمون والقائم باالتصال( رسالة مسحية لل ةالليبية: دراسفي الصحف 

 –ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، أكاديمية الدراسات العليا

 م9111طرابلس، ليبيا.

صالح الدين رمضان عثمان )التشريعات الصحفية في ليبيا، دراسة تحليلية  (5)

( رسالة ماجستير، قسم 9/1/9111إلي8/8/8559وميدانية خالل الفترة من

طرابلس، ليبيا. –الدراسات العليا والفنون أكاديميةم، مدرسة اإلعالم اإلعال

 م9111

محمد عوض الكوافي )دور الصحافة الليبية في ترتيب أولويات الجمهور تجاه   (81)

القضايا السياسية دراسة تحليلية ميدانية( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية 

 م9111اآلداب، جامعة قاريونس، ليبيا 
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مصطفى صالح الفالح )العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم إسماعيل  (88)

باالتصال في الصحافة الليبية( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، 

 م9115جامعة قاريونس، ليبيا 

أحمد الحارثي )المعالجة الصحفية للنزاع الغربي اإليراني: دراسة تحليلية  (89)

 ماجستير قسمق األوسط الدوليتين( رسالة ميدانية على صحيفتي الغرب والشر

 م9115الفنون واإلعالم، جامعة الفاتح، ليبيا.  اإلعالم، كلية

االتجاهات –8541–8519مجلة ليبيا المصورة )بالخير عبد هللا أبو عزوم  (81)

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية دراسة تحليلية( رسالة ماجستير، 

طرابلس،  –أكاديمية الدراسات العليا ’ عالم والفنونقسم اإلعالم، مدرسة اإل

 .ليبيا

 في واالجتماعية)االتجاهات السياسية واالقتصادية  عبد العظيم الجحاوي (84)

الصحافة الليبية: دراسة تحليلية وميدانية لمضمون مجلة الثقافة العربية في 

( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية اآلداب و 8555 إلي 8551الفترة من 

 م9188، ليبيا. سرت-التربية، جامعة سرت 

نوري سالم بالحاج )الممارسة اإلخبارية لصحافة ليبيا الغد: دراسة تحليلية  (89)

ميدانية لصحيفتي أويا وقورينا( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم 

 م9115طرابلس، ليبيا. –لعليا والفنون أكاديمية الدراسات ا

إيناس عبد هللا كحيل )دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا المجتمع في  (81)

تحليلية ميدانية لصحيفتي الشمس وأويا في ضوء نظرية  ةالليبية: دراسالصحافة 

’ ترتيب األولويات( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون

 م9188طرابلس، ليبيا.  –ليا أكاديمية الدراسات الع

حنان معتوق أحمد بن أحمد الزنتاني )تناول الصحافة الليبية للقضايا الصحية   (85)

ودورها في نشر الوعي الصحي لدى شعبية طرابلس: دراسة تحليلية ميدانية( 

–األكاديمية الليبية ،والفنوناإلعالم، مدرسة اإلعالم  ماجستير قسمرسالة 

 م9181. طرابلس، ليبيا

الشريف )حدود الحرية والمسئولية المهنية للصحافة  المهدي نوال محمد علي  (81)

الليبية في نشر قضايا الجريمة واتجاهات القانونيين نحوها: دراسة تحليلية 

ميدانية( رسالة دكتوراه قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، األكاديمية 

 .م9181 الليبية،

 85للصحافة الليبية بعد ثورة  الجتماعيةافهيمة مصطفى الوصيف )المسئولية  (11)

( رسالة ماجستير، باالتصالللجمهور والمضمون والقائم  مسحية ةفبراير: راس

 م9185جامعة الفاتح، ليبيا.  واإلعالم،الفنون  اإلعالم، كليةقسم 

مروة أحمد التاجوري )المجالت العلمية المحكمة في الجامعات الليبية   (22)

تحليلية ميدانية( رسالة ماجستير،  العلمي: دراسةعلى إنتاج البحث  انعكاساتهاو

 م9185الفنون واإلعالم، جامعة طرابلس، ليبيا.  اإلعالم، كليةقسم 
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 )إشراف( :اإلذاعة والتلفزيون (2)

فاطمة نصر كرداش، )القيم واألنماط السلوكية في برامج اإلذاعة المرئية الليبية الموجهة  (8)

تحليلية وميدانية( رسالة ماجستير قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة للطفل دراسة 

 .م8551قاريونس بنغازي ليبيا 

محمد فرج النقراط )العالقة بين القائم باالتصال والجمهور المستهدف في اإلذاعات  (9)

المحلية في ليبيا، دراسة تحليلية وميدانية على إذاعة بني وليد المحلية( رسالة ماجستير، 

  9115طرابلس، ليبي  –أكاديمية الدراسات العليا -عالم، مدرسة اإلعالم والفنونقسم اإل

مسحية  ةالليبية: دراسعبد هللا إسماعيل الوافي، )التثقيف الديني في إذاعة القرآن الكريم  (1)

الفنون  اإلعالم، كليةللمضمون والقائم باالتصال والجمهور( رسالة ماجستير، قسم 

  .م9188جامعة الفاتح، ليبيا.  واإلعالم ،

 )إشراف( :ةالعالقات العام (3)

)العالقات العامة في المصارف التجارية الليبية: دراسة  شعالة هشام فتحي المبروك أبو (8)

ميدانية على اإلدارات العامة للمصارف(. رسالة ماجستير قسم اإلعالم كلية اآلداب 

 م9111ليبيا  –جامعة قاريونس بنغازي 

عياد محمد عامر الطوباشي )آراء اإلداريين في واقع العالقات العامة بالتنظيم اإلداري  (9)

أكاديمية ’ التعليمي في ليبيا( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون

 .م9115طرابلس، ليبيا. –الدراسات العليا 

عام ودعم تنسيقها مع وسائل القاسم الوجيه )العالقات العامة بمديريات األمن ال خالد أبو (1)

ميدانية( قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، أكاديمية  ةالمحلية: دراساإلعالم 

 م9189الدراسات العليا، 

في  لالنتخابات، )دور العالقات العامة بالمفوضية العليا قعمر معتوعبدالرؤوف الصيد  (4)

لدى الجمهور الليبي دراسة ميدانية(، قسم اإلعالم، كلية اآلداب  االنتخابينشر الوعي 

 .م9189والتربية، جامعة الزيتونة، 

أمينة معتوق إبراهيم شرينة )األداء المهني لموظفي العالقات العامة في شركات التأمين  (9)

 .م9181الزيتونة،  التربية، جامعةفي ليبيا دراسة ميدانية(، قسم اإلعالم، كلية اآلداب و 

 )إشراف( :اإلعالم العام واإلنترنت والعلوم السياسية( 4)

الل محمد عثمان، )المعالجة اإلخبارية للقضايا الليبية في موقع الجزيرة نت: دراسة ج (8)

أكاديمية ’ مدرسة اإلعالم والفنون اإلعالم،تحليلية وميدانية( رسالة ماجستير، قسم 

 م9111 ليبيا.طرابلس،  –الدراسات العليا 

سمير عيسى جرناز )دور شبكة المعلومات الدولية "االنترنت" في التعريف بالسياحة في  (9)

ليبيا( دراسة تحليلية وميدانية لموقع اللجنة الشعبية العامة للسياحة( رسالة ماجستير، قسم 

 .م9111طرابلس، ليبيا.  –، أكاديمية الدراسات العليا والفنوناإلعالم، مدرسة اإلعالم 

ي الحطاب )معالجة الصحف العربية الدولية للعالقات الليبية اإليطالية، علي محمد عل (1)

)دراسة تحليلية لصحيفة العرب الدولية(، رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية الفنون 

 م9111ليبيا  –، جامعة الفاتح، طرابلس واإلعالم
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صهيوني من عبد الحكيم عبد الحميد جربوع )اإلعالم اإلسالمي في مواجهة المشروع ال (4)

واقع الثابت الشرعي والمتغير الحضاري( رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية كلية 

 .9115اآلداب جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا،

كريمة محمد المعداني )العولمة وتأثيراتها المحتملة على دول تجمع دول الساحل  (9)

تير، المدرج األخضر، التغلب عليها والبدائل المتاحة( رسالة ماجس والصحراء ووسائل

 .م 9115أكاديمية الفكر الجماهيري، طرابلس، ليبيا، 

باسمة أمين عيسى )خصائص الخطاب اإلعالمي ألمين عام حزب هللا اللبناني دراسة  (1)

( رسالة ماجستير، قسم 9111تحليلية للخطابات أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 

 م9115طرابلس، ليبيا. –سات العليااديمية الدرااإلعالم مدرسة اإلعالم والفنون، أك

 )إشراف( المسرح( 5)

مريم علي العجيلي )صورة المرأة في المسرح الليبي( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم ،   (5)

 م9181فرع بنغازي، ليبيا. –أكاديمية الدراسات العليا

 : رسائل الدكتوراه في اإلعالم، خارج ليبيال والمناقشةثانياً: اإلشراف 

 ين شمسع كامل )مشرف أول( بجامعة الصحافة: )إشراف  (1)

 في باالتصال للقائمصالح الدين رمضان عثمان )العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي ( 8) 

القاهرة / مصر  شمس،ين ع جامعة اآلدابكلية  االتصالميدانية( قسم علوم  ةالليبية: دراس الصحافة

 م9181

 أو مشرف ثاني( الدكتوراه )إشراف مشاركالصحافة: رسائل   (2)

محمد سالم موسى المنفى، )دور الصحافة الليبية المحلية في التوعية بقضايا التنمية البشرية، ( 8)

دراسة مسحية للمضمون والجمهور والقائم باالتصال( رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، كلية اإلعالم 

 .م 9115جامعة القاهرة، مصر 

عادل المبروك عبد الجواد المزوغي )مستقبل وسائل اإلعالم الليبية في ضوء التحديات األمنية ( 9)

( رسالة دكتوراه قسم الصحافة كلية اإلعالم جامعة القاهرة 9191-9184 والتحوالت السياسية

 م9185بجمهورية مصر العربية 
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 الصحافة: مناقشة رسائل الدكتوراه  (3)

سالم بالل، )خطاب الصحافة الليبية تجاه قضايا المرأة( رسالة دكتوراه، قسم اإلعالم  ظعبد الحفي( 8)

 م9111معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر 

م دراسة تتبعية 9188حتى  8515فتحية الخير حمدو )النظام الصحفي الليبي خالل الفترة من  (9)

( رسالة دكتوراه قسم الصحافة كلية اإلعالم الصحفيةالممارسات لتأثير المتغيرات السياسية على 

 م9181جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية 

الماجستير والدكتوراه في اإلعالم والمكتبات والمعلومات والعلوم  ل: رسائثالثاً 

السياسية وعلم االجتماع والخدمة االجتماعية والفلسفة والعلوم السياسية وبعض 

 شاركت في مناقشتها األخرىالتخصصات 

 (الصحافة: )الماجستير  (1)
محمد سالم موسى المنفي،)الصحافة والحرب، دراسة تحليلية لمضمون األخبار   (8)

 العسكرية لحرب الخليج الثانية في صحف الفجر الجديد الليبية واألهرام المصرية و

قسم ( رسالة ماجستير 8558.11.18إلى  8551.11.19الحرية التونسية في الفترة من 

 م8555ليبيا  -اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس بنغازي

الخبر السياسي في الصحافة الليبية، دراسة تحليلية لعينة من )بلعيد، مفتاح محمد جعيه  (9)

)أكتوبر(  التمور 18إلى  8515الصحف اليومية الليبية خالل شهر الفاتح )سبتمبر( 

داب جامعة قاريونس بنغازي ليبيا (. رسالة ماجستير. قسم اإلعالم كلية اآل8551

 م8551

)الصحافة الوطنية وأثرها على نمط تحديث  إبراهيم عبد السالم المشاي  (1)

ليبيا  طرابلس-الشخصية/دراسة ميدانية على البيئة الليبية( رسالة ماجستير جامعة الفاتح 

 .م9118

ليلية لمضمون خيرية سعيد الفرجاني )التوعية البيئية في الصحافة اليومية دراسة تح (4)

الك  إلى 8551صحيفة الشمس والجماهيرية والفجر الجديد خالل الفترة من الفاتح 

 م9114ليبيا  بنغازي-( رسالة ماجستير كلية القانون جامعة قاريونس 9111انون

أحمد أبو القاسم داوي، )التغطية الصحفية ألحداث حرب الخليج الثانية، دراسة تحليلية  (9)

في الفترة من  والدستور األردنيةمقارنة في مجال المقالة لصحيفتي األهرام المصرية 

( رسالة ماجستير كلية الخدمة االجتماعية التطبيقية، 95/9/8558إلي  9/1/8551

 .م9114جامعة الفاتح 

لقاسم خليفة قبقب )الصورة في الصحافة المقروءة دراسة تطبيقية للصورة في ا أبو  (1)

 والفنون أكاديميةالصحافة الليبية( رسالة ماجستير قسم اإلعالم مدرسة اإلعالم 

 .م9114الدراسات العليا طرابلس 

 ناصر سعيد أمحمد )القضايا األفريقية في التغطية اإلخبارية لوكالة الجماهيرية لألنباء:  (7)

القائم باالتصال بها للمدة من  دراسة تحليلية وميدانية للنشرة اإلخبارية اليومية للوكالة و

ماجستير قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون أكاديمية  ة(. رسال8555-9111

 .م 9111 ليبيا-طرابلسالدراسات العليا. 
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ة ميدانية( رسالة صفية خليفة بن مسعود )واقع الصحافة االلكترونية في ليبيا دراس  (1)

 .م9111ليبيا  –ماجستير كلية الفنون واإلعالم جامعة الفاتح طرابلس 

 تحليلية و ةالليبية: دراسعبد هللا سالم األجم )قضايا اإلرهاب في الصحافة  محمد  (5)

 –الفاتح طرابلس  واإلعالم، جامعةكلية الفنون  قسم اإلعالم، ميدانية( رسالة ماجستير،

 .م9115ليبيا 

صالح محمد الحرري الشيباني )وكالة الجماهيرية لألنباء كمصدر لألخبار في الصحافة  (81)

مدرسة  اإلعالم،( رسالة ماجستير، قسم 8559-8559الليبية: دراسة تحليلية ميدانية 

 9115طرابلس، ليبيا. –أكاديمية الدراسات العليا’ اإلعالم والفنون

، والسياسات االقتصاديةة الليبية للقضايا عمار أحمد أبو الئحة )معالجة الصحف اليومي  (88)

( 9119 إلى 9118الفترة من  والشمس فيدراسة تحليلية ميدانية لصحيفتي الجماهيرية 

 –أكاديمية الدراسات العليا ’ رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون

 .م9111

م 8588-8511عثمانيال إعالن الدستور  دعلي ربيع )واقع الصحافة الليبية بع ضو (89)

مدرسة اإلعالم والفنون أكاديمية  اإلعالم،دراسة تاريخية محلية( رسالة ماجستير، قسم 

 م9115 –الدراسات العليا 

إبراهيم سالم محمد علي )دور الصحافة الرياضية في تشكيل اتجاهات الجمهور الليبي   (81)

والرياضة  الشبابلصحيفتي )نحو ظاهرة الشغب في المالعب دراسة تحليلية ميدانية 

)الهدف الرياضي( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون والجماهيرية( 

 .م9115أكاديمية الدراسات العليا 

)المعالجة الصحفية ألحداث االنتفاضة الفلسطينية وعالقتها  أحمد بوراوي مفتاح الهمالي  (84)

 وقائمة اهتماماتبترتيب أولويات الجمهور" دراسة مقارنة بين قائمة اهتمامات الصحف 

الجمهور( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية اآلداب والتربية، جامعة التحدي سرت، 

 .ليبيا

بية الدولية للعالقات الليبية اإليطالية، معالجة الصحف العر)عاشور  صالح علي سالم (89)

)دراسة تحليلية لصحيفة العرب الدولية(، رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية الفنون 

 م9181ليبيا  –جامعة الفاتح، طرابلس  واإلعالم،

إيمان عطية البربار)السياسة الخارجية الليبية وتأثيرها على المعالجة الصحفية للحرب   (81)

على غزة )دراسة تحليلية ميدانية لصحيفتي الجماهيرية واويا( رسالة اإلسرائيلية 

 9181ليبيا.  –اإلعالم ، جامعة طرابلس  الفنون و اإلعالم كليةماجستير، قسم 

عبد الرزاق فرج مختار الفطيسي )لمعالجة الصحفية لشؤون األقليات المسلمة في  (85)

اإلعالم ،كلية  ماجستير قسمتحليلية ميدانية( رسالة  ةاإلسالمية: دراسصحيفة الدعوة 

 م9181ليبيا.  –الفاتح، طرابلس  اإلعالم جامعةالفنون و 

على  ةاإلسرائيليخالد خليفة الهنشيري )التغطية اإلخبارية لوكالة األنباء الليبية للحرب  (81)

أكاديمية الدراسات ’ مدرسة اإلعالم والفنون اإلعالم،( رسالة ماجستير، قسم 9111غزة 

 .م9181 –العليا 

حليلية ميدانية ت ةالسياحي: دراسمولود محمد بقوش )دور الصحافة العربية في التسويق  (85)

مقارنة(، رسالة دكتوراه، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، أكاديمية الدراسات 

 ..م9181العليا، 
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المقال العمودي في الصحافة الليبية "دراسة تحليلية ) محمد علي أحمد الزلعوطي، (91)

مقارنة"(، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، األكاديمية الليبية للدراسات العليا، 

 .م9189

(، رسالة المؤثرة فيها لالممارسة المهنية في الصحافة الليبية والعوام) أحمد سالم الهمالي (98)

 م9185ليبيا  –، طرابلس طرابلسجامعة  واإلعالم،ماجستير، قسم اإلعالم، كلية الفنون 

(، رسالة اخراج الصفحة األولى من الناحية الفنية في الصحافة الليبية)بالل  مراد (99)

ليبيا  –، طرابلس طرابلسجامعة  واإلعالم،، كلية الفنون الفنون لتشكيليةماجستير، قسم 

 م9185

ا تعكسها الممارسة المهنية: محمود سالم سليم، معاناة الصحفيين الميدانية كمرحمة  (91)

قسم الصحافة، كلية اإلعالم  ماجستير،رسالة  قطاع غزة،في حدراسة ميدانية غلى ص

 م9181جامعة بنغازي، 

ودورها في التوعية السياسية  الخاصةالصحف الليبية ) محمد علي عبدالسالم الشاعري (94)

مدرسة اإلعالم  اإلعالم،( رسالة ماجستير، قسم تخليلية ميدانية ة=راس الجامعي،للشباب 

 .م 1119 – الليبية  ةألكاديمي'اوالفنون 

 (اإلذاعة والتلفزيون: )الماجستير (1)

"في اإلذاعة المرئية الليبية خالل سنة  االبرامجي "الدراماحمد عمر جبريل )التدفق   (8)

 .م8551قاريونس بنغازي ليبيا  جامعة-اآلدابقسم اإلعالم كلية -( رسالة ماجستير8554

مسعود عبد الدائم مسعود )دور اإلذاعة المرئية بالجماهيرية العظمى في التنشئة  (9)

ميدانية على عينة من األطفال مدينة سرت( رسالة ماجستير  ةللطفل "دراساالجتماعية 

 .م9119ليبيا  سرت-التحديغير منشورة، قسم اإلعالم، كلية اآلداب والتربية، جامعة 

البيئي: عبد العزيز موسى عبد العزيز )دور إذاعة سرت المحلية في تنمية الوعي   (1)

المحلية( رسالة ماجستير قسم  ميدانية للجمهور والقائم باالتصال في إذاعة سرت ةدراس

 م9111اإلعالم كلية اآلداب والتربية جامعة التحدي سرت ليبيا 

نوال محمد علي الشريف )البرامج البيئية في اإلذاعتين المسموعة والمرئية في ليبيا   (4)

دراسة تحليلية ميدانية( رسالة ماجستير، قسم البيئية: نشر التوعية بقضايا  فيودورها 

  م9111طرابلس، ليبيا. –سة اإلعالم والفنون، أكاديمية الدراسات العليااإلعالم مدر

في  واتجاهات الصفوة اإلرهاب)تناول القنوات الفضائية لقضايا  دعبد الجواسارة سعيد  (9)

(، قسم اإلعالم، مدرسة والحرةالجزيرة  لقناتيتحليلية وميدانية  دراسة-نحوهاليبيا 

 .م9111ات العليا، اإلعالم والفنون، أكاديمية الدراس

المستمعين نحو يرامج المنوعات في إذاعة بنغازي  اتجاهمحمد عجاج ) عبد هللامبروكة   (1)

ميدانية على عينة من طالب جامعة قاريونس( رسالة  ة: دراسالمحلية وإذاعة الليبية

 .9181قاريونس بنغازي ليبيا  جامعة-اآلدابقسم اإلعالم كلية -ماجستير

ريم جالل البدري )دور قناة الجزيرة في تكوين الرأي العام الليبي تجاه القضايا  (5)

، أكاديمية والفنونتحليلية ميدانية( قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم  ةالسياسية: دراس

 .م9188الدراسات العليا، 
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 ) الماجستيرالعالقات العامة: ) (2)

المركزي على وظيفة العالقات ناصر بالقاسم محمد الشطي الحراري، )أثر التنظيم  (1)

العامة دراسة ميدانية على شركات إنتاج المواد الكيماوية بمدينتي طرابلس وبنغازي(، 

  م9111رسالة ماجستير، قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا 

 هاوعالقتعبد هللا عبد الهادي، )العالقات العامة في الشركة العامة للكهرباء  داوود (9)

 جامعة والتربيةدراسة ميدانية( رسالة ماجستير قسم اإلعالم كلية اآلداب  بالجمهور

 م9115التحدي، سرت ليبيا 

سليمان رابح الشريف )الدور الوظيفي للعالقات العامة بالهيئة العامة إلذاعات  (1)

رسالة ماجستير،  ميدانية على عينة من الجمهور الداخلي( ةالعظمى: دراسالجماهيرية 

 .م 9115قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس

 ةالعاملين: دراسعزيزة محمد هدية الفرجاني )دور العالقات العامة في تحسين أداء  (4)

رسالة ماجستير، قسم  ميدانية على عينة من مؤسسات القطاع الصناعي بشعبية بنغازي(

 .م 9115اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس

الخالق عبد الرحمن عبد الخالق )األسس العلمية لتخطيط وإدارة العالقات العامة(  عبد (9)

 م 9111ليبيا رسالة ماجستير، قسم اإلعالم كلية اآلداب والتربية جامعة التحدي سرت 

محمد أبو راوي محمد )تنظيم وإدارة العالقات العامة بأمانات اللجان الشعبية العامة   (1)

ميدانية( رسالة ماجستير قسم اإلعالم،  ةنحوها: دراسبليبيا واتجاهات اإلدارة العليا 

 .م9111 –أكاديمية الدراسات العليا ’ مدرسة اإلعالم والفنون

–في تشجيع وخدمة االستثمار األجنبيمصباح سليمان جابر )دور العالقات العامة   (5)

’ دراسة تحليلية وميدانية( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون

 .م9111طرابلس، ليبيا. –أكاديمية الدراسات العليا 

)العالقات العامة وعالقتها باتجاهات الجمهور نحو  المعداني عبد القادر سليمان مصطفى (1)

جماهيرية " دراسة تطبيقية للجنة الشعبية العامة لقطاع السياحة المؤسسات الخدمية بال

، جامعة التحدي التربيةوقسم اإلعالم كلية اآلداب  ماجستير،طرابلس( رسالة –بنغازي

 .م 9111سرت، ليبيا. 

تقنية االتصال البريدي:  تحديثدليلة بلقاسم أحمد حمروش )دور العالقات العامة في  (1)

 اإلقليمية الجزائر، المديريةالداخلي والخارجي لمؤسسة بريد دراسة ميدانية للجمهور 

( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم كلية اآلداب 9115 –9111لوالية وهران خالل الفترة 

 .م9115جامعة قاريونس

أمنة عبد الرزاق أبوبكر الصوصاع )الصورة الذهنية لوظيفة العالقات العامة لدى   (81)

ميداني على عينة من شركات مدينة  أدائهم: دراسةعلى مستو  وانعكاساتهاممارسيها 

 .9181بنغازي( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة قاريونس

يل نشاط العالقات العامة عتف في ريهام سالم عرفة )تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها   (88)

أكاديمية ’ إلعالم والفنونبالشركات الخدمية( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة ا

 .م9181طرابلس، ليبيا. –الدراسات العليا 

مروة مسعود علي مسعود )فاعلية العالقات العامة في توطيد الصلة بين المنظمة  (89)

الليبية( رسالة ماجستير، قسم  االتصاالت: دراسة ميدانية على شركات وجماهيرها

 .م9189اإلعالم كلية الفنون واإلعالم جامعة طرابلس 
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العالقات العامة لمهارات االتصال و  ممارسيمحمد جودة المشيطي )اكتساب  إيمان (81)

لهم: دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدنية بمدينة  المهنيعالقتها بتحسين األداء 

ليبيا  -بنغازي ، ( رسالة ماجستير قسم الصحافة كلية اإلعالم جامعة بنغازي بنغازي

 .م9189

تقييم األنشطة االتصالية للعالقات العامة في المراكز الثقافية ) كعبور عبد هللاإيمان  (84)

( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة األجنبية في دول شمال افريقيا: تونس نموذجاً 

 م9191طرابلس، ليبيا. –أكاديمية الدراسات العليا ’ اإلعالم والفنون

 ) الماجستيرالفلسفة: ) (3)
، )مفهوم العقل وتأثير وسائل االتصال واإلعالم على أمحمد الغول ألقائدي (8)

العقل العربي( رسالة ماجستير، قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الفاتح، 

  .م9118ليبيا 

 ) الماجستيرالمكتبات والمعلومات: ) (4)
أسماء مصطفى األسطى )الدوريات الصادرة في ليبيا في الفترة من عام  (8)

رية تحليلية( رسالة ماجستير قسم : دراسة حص9111حتى عام  8111

  .م9119 ليبيا-طرابلسالمكتبات والمعلومات كلية اآلداب جامعة الفاتح 

 ) الماجستيرالخدمة االجتماعية: ) (9)
سلوى عياد أبو عجاجة، )العدالة االجتماعية في النظرية العالمية الثالثة  (8)

الخدمة االجتماعية في الجماهيرية( رسالة ماجستير، قسم  وانعكاساتها على

 .م9114الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الفاتح، 

خديجة غيث، )المشاركة السياسية للمرأة كأحد مؤشرات التغير االجتماعي  (9)

في المجتمع الليبي( رسالة ماجستير، قسم الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، 

 م9119جامعة الفاتح، 

المعرفة في عصر العولمة  التويمي( امتالكبالل مسعود عبد الغفار  (3)

عمليات التنمية في الوطن العربي( رسالة ماجستير، قسم  وانعكاسه على

 .م9111 –اإلعالم، مدرسة العلوم اإلنسانية أكاديمية الدراسات العليا 

أمنة عامر حسن بن مسعود )التعليم العالي للفتاة وعالقته بتأخر سن   (4)

دراسة ميدانية على عينة من طالبات الدراسات العليا بجامعة  الزواج:

الفاتح( رسالة ماجستير، قسم الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الفاتح 

 م 9181

عي لجان جاك قد االجتماع، تحليل مضمون الوئام محمد الهادي الخوجة (9)

 االجتماعية،في مهنة الخدمة  روسو وعالقته بمبدأ حق تقرير المصير

 9181رسالة ماجستير، قسم الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الفاتح 

 م

أبو القاسم الصادق أبو القاسم، دور الخدمة االجتماعية في التعامل مع األثار  (1)

قسم الخدمة  ماجستير،رسالة  السلبية االجتماعية والثقافية للعولمة،

 م 9188االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الفاتح 
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 (السياسية: )الماجستير مالعلو( 6)

على السياسة والنتائج وأثرها عماد محفوظ المنشوف )الحرب المعاصرة، دراسة في اآلليات ( 8) 

الدولية( رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، بزليتن، جامعة 

 .م9111المرقب، ليبيا 

الشارف محمد عمران )المشاركة السياسية للمرأة ودورها في تأكيد سلطة الشعب: دراسة ( 9)

رسالة ماجستير، المدرج األخضر، أكاديمية الفكر وصفية تحليلية على ضوء النظرية العالمية الثالثة( 

  9115الجماهيري، طرابلس، ليبيا، 

العلوم  قسم-ماجستيرالقاسم )أثر التحول الديمقراطي على السيادة الوطنية( رسالة  الحبيب أبو( 1)

 م9185الليبية  ة: األكاديميوالدولية االستراتيجيةالسياسية، مدرسة الدراسات 

 ()الماجستيرالقانون  (7) 

1- Eva Karmos (The Legal Aspects of Legitimacy in the Light of The 

Related Issues of The Green Book) Faculty of Law  ،Tripoli –Libya, 2010. 

 (التربية وعلم النفس )الدكتوراه (8)

بالفضائيات العربية إبراهيم محمد إبراهيم سليمان )القيم التي تتضمنها الرسوم المتحركة ( 8)

وعالقتها بالسلوك االجتماعي للطفل الليبي من وجهة نظر أوليا األمور( رسالة دكتوراه، قسم التربية 

 م9181وعلم النفس كلية اآلداب جامعة الزاوية، ليبيا، 

 ()الدكتوراه االجتماعيةالخدمة   (9)

المجتمع الجماهيري( رسالة دكتوراه، سلوى عياد أبو عجاجة، )فلسفة وأهداف وآليات تنظيم ( 8) 

  9115قسم الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الفاتح، 

)تطور تقنيات المعلومات وأثرها على الشباب ودور الخدمة االجتماعية في  حسين علي كشالف (9)

لجامعي( التعامل معها: دراسة تأثير شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( على عينة من الشباب ا

 م9115رسالة دكتوراه كلية اآلداب جامعة الفاتح طرابلس ليبيا 

مع المشكالت  تنمية الوعي البيئي لدى الشباب الجامعي للتعامل) طارق ضو أحمد الشائيبي( 1)

أعضاء هيئة التدريس  الخدمة االجتماعية، دراسة ميدانية على عينة من طالب و البيئية  من منظور

 م9181( رسالة دكتوراه كلية اآلداب جامعة الفاتح طرابلس ليبيا بجامعة الزيتونة،

في  االجتماعية)المشكالت والصعوبات التي تواجه لبرامج الرعاية  نعبد الرحمجمعة الطاهر ( 4)

، كلية اآلداب، جامعة ةاالجتماعيالتعامل معه( رسالة دكتوراه، قسم الخدمة  وآلياتالمجتمع الليبي 

 م9181طرابلس، 
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( رسالة رسوم األطفال ودورها في عملية التنشئة االجتماعيةالفزاني )علي مصباح أمنة ( 9)

 م9181دكتوراه، قسم الخدمة االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة طرابلس، 

 (المكتبات والمعلومات )الدكتوراه (10) 

دراسة تطبيقية على طلبة الفصل  :يفوزي يوسف أحمد )الوعي المعلوماتي في المجتمع األكاديم( 8)

المعلومات، مدرسة  النهائي للمرحلة الجامعية بكلية آداب الخمس بجامعة المرقب( قسم المكتبات و

 .م9181العلوم اإلنسانية، األكاديمية الليبية 

 الفنون التشكيلية  (11)

 ماجستير()  -أ

طفال بمدية واقع التصميم الداخلي لرياض األ)كوثر محمد جمال الدين الصادق (8)

التصميم تخصص ، قسم الفنون التشكيلية ماجستيررسالة  طرابلس وطرق تطويرها

 م 9181طرابلس، ليبيا.  األكاديمية الليبية، اإلعالم والفنون، ةالداخلي، مدرس

 ()الدكتوراه -ب 

جماليات التصميم  محمد فرج )األلواح المضغوطة من تفل الزيتون )الفيتورة( و إيمان (8)

التصميم الداخلي ،كلية الفنون تخصص الداخلي( رسالة دكتوراه، قسم الفنون التشكيلية 

 م 9185واإلعالم، جامعة طرابلس، ليبيا. 

 (اإلعالن )الدكتوراه (12) 

)الدالالت التصميمية لإلعالن التجاري المعاصر دراسة تحليلية ميدانية(،  كريم أحمد الفراجي (8)

 .م9184الفنون، أكاديمية الدراسات العليا،  رسالة دكتوراه، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم و

 اإلعالم العام(13) 

وأصحاب  حنان محمد زهمول، )واقع الملكية الفكرية في ليبيا دراسة ميدانية لعينة من المؤلفين( 1)

 .9181الحقوق المجاورة(، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون، أكاديمية الدراسات العليا، 

 الفنون المرئية (14) 

تحليلية ميدانية(، قسم  العربية: دراسةسعاد خليفة الفرجاني، )معالجة قضايا المرأة في الدراما  (8)

 .م9185  -الفنون المرئية، مدرسة اإلعالم والفنون، األكاديمية الليبية ، طرابلس

 :ماجستير في اإلعالم تحت إشرافي وال زالت تحت اإلعداد لرابعاً: رسائ

  أ( قسم اإلعالم بمدرسة اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا بطرابلس(
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 (  )الماجستيرالصحافة:  (8)
تحليلية ميدانية للصفحة  ةالعربية "دراسهالة حسن حمي )الوظيفة الثقافية في الصحافة  (8)

’ ماجستير، قسم اإلعالم ، مدرسة اإلعالم والفنون العرب( رسالةالثقافية في صحيفة 

 (طرابلس، ليبيا. )متوقفة –أكاديمية الدراسات العليا 

تحليلية ميدانية( رسالة  ةالشبابية: دراس)اإلعالن في إذاعة  النويلي عبير عويدات - (9)

طرابلس،  –أكاديمية الدراسات العليا’ ماجستير، قسم اإلعالم، مدرسة اإلعالم والفنون

 )ليبيا. )متوقفة

)خطاب الصحافة الليبية تجاه المؤتمر الوطني العام ومجلس  معبد الرحيأمال محمد   (1)

’ ية( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم ، مدرسة اإلعالم والفنونتحليلية ميدان النواب: دراسة

 (طرابلس، ليبيا. )تحث اإلعداد –أكاديمية الدراسات العليا 

أداء العالقات العامة واإلعالم المحلي ودورهما في  فاعليةمحمد مصباح صالح شمام ) (4)

دراسة ية" دراسة تطبيق"دعم استراتيجيات المجالس البلدية بالمنطقة الوسطي بليبيا 

جامعة الزيتونة،  ، اإلعالم شعبة العالقات العامة كلية الدراسات العليا  ميدانية(، قسم 

 ()تحث اإلعداد

 :ب( قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة قاريونس ببنغازي) 

 :الصحافة (1)

تحليلية مقارنة عالية لملوم محمد لملوم )اتجاهات استخدام الصورة في الصحافة الليبية دراسة ( 8)

( رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، 18/898555إلى  8/8/8551في الفترة الممتدة من 

 (جامعة قاريونس، ليبيا )انسحبت من الدراسة

 :األنشطة
 -:هناك نوعان من األنشطة ويمكن إيجاز توزيعها على النحو التالي         

 -:ي بإمكانها أن تقضي إلى أعمال فكرية أساساً مثل( أنشطة ذات طابع فكري ونظري والتأ)

 .إعداد وتصميم األطر النظرية والتنظيمية للملتقيات والندوات وورش العمل...الخ (8)

 .إعداد الدروس والمحاضرات وتصاميمها (2)

اليومية للجامعة أو األكاديمية وتتمثل هذه األنشطة  بالحياةوهي أنشطة تتصل  ( أنشطة تطبيقيةأ(

التكوين المستمر ألعضاء هيئات التدريس في  مثالً في اإلحاطة بمشاكل التدريس والتعليم الجامعي و

أعلى وكذلك  لدرجات لالرتقاءمجاالت التدريس وتقييم ملفات المترشحين للترقيات العلمية لهم 

  .والتدريس في جامعات ليبية وعربيةتعاطي أنشطة تدريبية في البحث 

الدوريات المحلية  الكتابة في العديد من الصحف والمجالت و ( النشاط الصحفي والعلمي:ب)

يبلغ بلغ  ياإلعالمية. والتالبحوث والدراسات  والعربية ونشرت لي العديد من المقاالت السياسية و

 .بحث ودراسة علمية ومقاالت سياسية واجتماعية 19عددها حوالي أكثر من 
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 : الخبرة التدريسية والتعاون في مجال التدريس الجامعي

التعاون مع جامعة طرابلس وجامعة بنغازي وجامعة درنة سابقاً وجامعة سرت وجامعة الزاوية  -

 .المعاهد العليا في ليبياوأكاديمية الدراسات العليا والعديد من 

التي عملت بها أو تعاونت معها والمواد التي قمت بتدريسها طوال فترة والجامعات والكليات      

 -:)الماجستير والدكتوراه( في الجامعات اآلتية تدريسي في المرحلة الجامعية والعالية والدبلوم و

 )قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة قاريونس )أستاذ قار أو رسمي  (1)

 )قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة ناصر األممية )أستاذ قار أو رسمي (2) 

 )قسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم بجامعة الزيتونة.)أستاذ قار أو رسمي (3) 

 (س. )أستاذ متعاونقسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابل  (4)

 (.قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة الزاوية )أستاذ متعاون  (5)

 .(قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة سرت )أستاذ متعاون (6) 

 (.قسم السياحة بجامعة درنة سابقاً )أستاذ متعاون  (7)

 .(بنغازي)أستاذ متعاون -إلعداد المعلمين قمينسعالي المعهد ال  (8)

القنصلي بمعهد  للعمل الدبلوماسي و التنفيذيالتدريس لمادة )كتابة التقارير( في برنامج الدبلوم   (9)

 .(م )أستاذ متعاون9189ليبيا. –طرابلس  –تنمية الموارد البشرية بأكاديمية الدراسات العليا 

 (بكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابلس. )أستاذ متعاون الفنون المرئيةقسم  (10)

( )أستاذ متعاون ليبيا. –طرابلس  -( كلية القيادة واألركان برئاسة األركان العامة للجيش الليبي88)

 م9185

عامة وبحكم الحاجة إلي تكوين  يصفهية ععامة وبحكم تكويننا منذ المرحلة الجام بصفه     

ي فسام اإلعالم ميع مواد أقجوتأطير كوادر بشرية مؤهلة تساهم في تقدم البالد قمت بالتدريس في 

مراحله وشعبه وتخصصاته المختلفة مما أكسيني خبرة في هذه المجاالت إلي درجة إنني قمت بكتابة 

البحوث وبالتأليف واإلعداد للكتب في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واإلدارة والعلوم السياسية 

خبيراً في هذه المجاالت وكذلك أكسبتني الخبرة في اإلشراف  بحمد هلل ونشرها مما جعلتي أكون و

 درجاتوالمناقشة في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والعالقات العامة واإلعالن في 

واإلدارة والتربية وعلم  واالجتماعالدكتوراه. والمناقشة في مجاالت الخدمة االجتماعية  الماجستير و

في درجات الماجستير والدكتوراه. باإلضافة إلى تدريس مادة )مناهج  النفس والعلوم السياسية.

 :وطرق البحث العلمي( في مجال الدراسات العليا قس كل من

 )قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة قاريونس )بنغازي(. )أستاذ قار أو رسمي -

 (قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة ناصر األممية. )أستاذ قار أو رسمي  -

 (قسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم بجامعة الزيتونة.)أستاذ قار أو رسمي  -

سابقاً وقار اآلن بقسم الفنون  (قسم اإلعالم بكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابلس. )أستاذ متعاون  -

 المرئية
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 ()أستاذ متعاون قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة سرت  -

 .(عالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا. )متعاونقسم اإلعالم بمدرسة اإل  -

 .(قسم الفنون الدرامية بمدرسة اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا. )متعاون  -

 (بمدرسة اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا. )متعاون التشكيليةقسم الفنون   -

 )كاديمية الدراسات العليا. )متعاونقسم اآلثار بمدرسة اإلعالم والفنون بأ  -

 (والدولية بأكاديمية الدراسات العليا. )متعاون االستراتيجيةقسم العلوم السياسية بمدرسة الدراسات   -

 .(والدولية بأكاديمية الدراسات العليا. )متعاون االستراتيجيةقسم الدبلوماسية بمدرسة الدراسات   -

والدولية بأكاديمية الدراسات العليا.  االستراتيجيةقسم الدراسات اإلقليمية بمدرسة الدراسات   -

 ()متعاون

والدولية بأكاديمية الدراسات العليا.  االستراتيجيةبمدرسة الدراسات عالقات االقتصادية قسم ال  -

 ()متعاون

 (    قار أو رسميبكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابلس. )أستاذ  الفنون المرئيةقسم  -

 :هي والمواد التي قمت بتدريسها في المرجلة الجامعية في األقسام السابق لٌشارة إليها

  أوالً: المواد اإلعالمية العامة أو المشتركة بين كل الشعب
 اإلعالم والتنمية (1)

 قضايا وحوار (2)

 والمجتمع االتصالعلم  (3)

 االتصالمدخل إلى وسائل  (4)

 .التوثيق اإلعالمي (5)

 .تاريخ وسائل اإلعالم (6)

 .تاريخ اإلعالم الليبي (7)

 .إدارة األزمات (8)

 .الرأي العام (9)

 والمسموعة المرجبة السخافة (10)

 نظريات اإلعالم واالتصال (11)

 مناهج البحث اإلعالمي (12)

 البحوث اإلعالمية (13)

 الدعوة واإلقناع (14)

 اإلعالم اقتصاديات (15)

 التشريعات اإلعالمية (16)
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 تطبيقات بحثية (17)

 قاعة بحث (18)

 .مصطلحات إعالمية باللغة اإلنجليزية (19)

 اإلعالم المتخصص (20)

 اإلعالم الدولي (21)

 التخطيط اإلعالمي (22)

 االتصالتقنيات وسائل  (23)

 فن التحرير اإلعالمي (24)

 .اإلعالم السياحي (25)

 .الترجمة اإلعالمية (26)

 .الترجمة والتعريب (27)

 اإلعالم االليكتروني (28)

 ( علم الجمال95)

 ( األدب الليبي11)

 (اإلعالم السياسي18)

 ثانياً: مواد الصحافة
 فن التحرير الصحفي )أ( جرائد (1)

 فن التحرير الصحفي )ب( مجالت (2)

 .الصحافة المتخصصة (3)

 فن الكتابة الصحفية (4)

 صحافة وكاالت األنباء (5)

 .الصحافة االليكترونية (6)

 بحث التخرج (7)

 ثالثاً: مواد العالقات العامة واإلعالن
 .مدخل للعالقات العامة (1)

 .تطبيقات في العالقات العامة (2)

 الكتابة في العالقات العامة (3)

 .اإلعالن (4)

 .االتصال تاستراتيجيا (5)

  اإلعالميةإدارة المؤسسات  (6)

 تصميم ولخراج المطبوعات (7)

 .تقنيات التحرير الصحفي (8)

  المؤسساتاالتصال داخل  (9)

 فن التفاوض (10)

 (9( و )8العالقات العامة ) (11)
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 ( اإلعالن 89)

 بحث التخرج (12

 بحث التخرج (12)

 رابعاً: مواد اإلذاعة والتلفزيون

 اإلذاعيالتحرير الصحفي  (1) 

 .الكتابة لإلذاعة والتلفزيون (2) 

 والتلفزيونتطبيقات بحثية في اإلذاعة  (3) 

  (اإلعالن التلفزيوني4)

 (تاريخ اإلذاعة والتلفزيون9)

 .بحث التخرج (1)

 يط التسجيلير( الش5)

 ( ترجمة مادة مصطلحات فنون مرئية1)

 :التحكيم لبحوث الترقية لدرجات علمية

 .هيأت التدريس في معظم الجامعات واألكاديميات الليبيةترقية أعضاء ( 8) 

ترقية أعضاء هيئة التدريس لدرجة )أستاذ( في كل من ليبيا والعراق وعضو مقترح في كل من ( 9)

 .والسعودية سلطنة عمان ومملكة البحرين

 :عضوية لجان التحكيم في المجالت والدوريات العلمية المحكمة

 :والدوريات الليبية المحكمة عضو محكم في معظم المجالت (1)

مجلة  ياإلعالمية. وهعضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة البحوث  -

بحثية فصلية محكمة، تهتم بوسائل االتصال الجماهيري، تصدر عن مركز البحوث والتوثيق 

 .بطرابلس ليبيا -وحتى اآلن -8555اإلعالمي 

 قاريونسحاث والدراسات العلمية بمجلة كلية اآلداب بجامعة عضو لجنة تقييم وتحيكم األب  -

 –سابقا )بنغازي حالياً(. سفقاريون)بنغازي( وهي مجلة فصلية محكمة، تصدر عن جامعة 

 .ليبيا

عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة جامعة ناصر األممية بجامعة   -

 )م9188 -9119ناصر األممية ترهونة ليبيا.)
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عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة جامعة الزيتونة وهي مجلة   -

 .ليبيا –فصلية محكمة، تصدر عن جامعة الزيتونة. ترهونة 

عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة الجامعي والتي تصدر عن النقابة  -

 .التدريس الجامعي بليبيا العامة ألعضاء هيأة

هي مجلة  عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة البحوث العلمية و -

 .طرابلس ليبيا –التطبيقية  نصف سنوية محكمة، تصدر عن جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية و

التي تصدر  وية وعضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة كلية آداب الزا -

 .جامعة الزاوية

بجامعة  -اإلعالم عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة كلية الفنون و -

 .طرابلس

بجامعة  -عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة كلية الفنون واإلعالم -

 .مصراتة

 مصراتة -عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة الساتل  -

 .جامعة سبها -عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة كلية اآلداب -

الدراسات العليا  ةأكاديميعضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة  -

 .ليبيا–بطرابلس 

قييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة )البحوث العلمية(وهي مجلة عضو لجنة ت -

 .طرابلس ليبيا –نصف سنوية محكمة تصدر عن جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 :( عضو محكم في معظم المجالت والدوريات العربية المحكمةأ)

بمجلة بحوث العالقات العامة الشرق عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية  -

 .األوسط وهي مجلة متخصصة تصدر عن الجمعية المصرية للعالقات العامة بمصر

عضو لجنة تقييم وتحيكم األبحاث والدراسات العلمية بمجلة )األطروحة(، وهي مجلة  -

 .متخصصة، تصدر من بغداد وتتبع وزارة التعليم العالي العراقية

 ز الصحافةفي جوائ عضو محكم)ب( 

 م.9185عضو لجنة تقييم وتحكيم لجائزة الشهيد مفتاح أبو ريد للصحافة في دورتها الثالثة  -

 م.9191عضو لجنة تقييم وتحكيم لجائزة الشهيد مفتاح أبو ريد للصحافة في دورتها الرابعة  -
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 :المتحصل عليها الجوائز

 -م9181للريادة في مجال اإلبداع والبحث العلمي و األكاديمي سنة  حائز على جائزة سبتيموس  -

الخاصة وهي جائزة تكريمية  سسبتيمويذكر بأن جائز الريادة هي ضمن جوائز  ليبيا. –طرابلس 

تمنح للرواد في المجاالت اإلعالمية واألكاديمية والفنية المختلفة ويتم تكريم المتوجين بها في حفل يتم 

 .تحديد زمانه ومكانه من قبل إدارة الجائزة

 -:اإلشراف والمناقشة للرسائل العلمية

المناقشة واألشراف على مجموعة من الرسائل العلمية في مجال الدراسات العليا لدرجاتي 

الماجستير والدكتوراه في أقسام وكليات اإلعالم وتخصصات أخرى داخل وخارج ليبيا والتي بلغ 

 -:عددها حوالي أكثر من ) ( رسالة علمية في كل من

 :أوالً داخل ليبيا

 ()رسائل ماجستير ودكتوراهجامعة قاريونس ببنغازي  -

  (جامعة طرابلس )رسائل ماجستير والدكتوراه -

 (جامعة خليج سرت )رسائل ماجستير -

 (أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس )رسائل ماجستير ودكتوراه -

 :المؤتمرات العلمية والسياسية

تونس ومصر  المشاركة في عدة مؤتمرات علمية محلية وعربية ودولية في كل من ليبيا و

 -من أبرزها اآلتي:  .وأمريكا والجزائر

من  11بتاريخ  في نيويورك بأمريكاالمنتقد الديمقراطية  مستقبل المشاركة في مؤتمر (8)

 م9119سنة ور 8151 )يوليو( شهر ناصر

 م9185عضو اللجنة العلمية في مؤتمر التعليم العالي في الجزائر في إبريل  (9)

الدولي الرابع  لكلية اآلداب واللغات بعنوان: ) اتجاهات  المؤتمر في العلمية اللجنة عضو (1)

األردن في الفترة  –( جامعة جدارا، إربد المعالجة القضايا المعاصرة في وسائل اإلعالم 

 م  9185نيسان  95/  99من

عضو اللجنة العلمية في الملتقى اإلعالمي األول حول أخالقيات المهنة )تحت( شعار  (4)

م المؤتمر نظمته كلية 9185ديسمبر  1مع وال يفرق ترهونة ليبيا في نحو إعالم يج

 ليبيا. –ترهونة  -جامعة الزيتونة –الفنون واإلعالم 
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 )ثنائية الحرية والمسؤولية المهنية في اإلعالم الليبي( المشاركة بورقة بحثية بعنوان (5)

إعالم يجمع وال نحو الملتقى اإلعالمي األول حول أخالقيات المهنة )تحت( شعار  في

جامعة  –م المؤتمر نظمته كلية الفنون واإلعالم 9185ديسمبر  1ترهونة ليبيا في  يفرق

 ليبيا. –ترهونة  -الزيتونة

بكلية اآلداب بجامعة سرت لقسم اإلعالم  رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي األول (1)

المجتمعية الراهنة )استراتيجية اإلعالم في ظل التحوالت والذي أنعقد تحت عنوان 

 م(2/5/2212- 1للمجتمع الليبي والعربي في الفترة من 

المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر العلمي األول بكلية اآلداب بجامعة سرت والذي أنعقد  (7)

)استراتيجية اإلعالم في ظل التحوالت المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي تحت عنوان 

األوضاع السياسية وانعكاساتها على  بعنوانم 2/5/2212-1والعربي في الفترة من

 م(2211وصفية بعد عام  ةاإلعالم الليبي: دراس

المشاركة بورقة بحثية في الندوة العلمية التي نظمتها كلية العلوم السياسية وعلوم  (1)

)اإلعالم الليبي وإسهامه في  م بعنوان9181إبريل  99االتصال بجامعة الزاوية في 

 لمشاركة السياسية(عزوف الجمهور عن ا

المشاركة بورقة بحثية في ورشة العمل عن اإلعالم الذي نظمته الهيئة العامة للثقافة  (5)

م تحث شعار االرتقاء 9181أغسطس  88التابعة للحكومة الوفاق بطرابلس في 

 )اإلعالم الليبي وغياب التشريعات اإلعالمية( اإلعالمي( بعنوانبالخطاب 

)اإلعالم ومعالجة تمر العلمي بسرت والذي عقد تحت عنوان رئيس اللجنة العلمية للمؤ (81)

م( 2/12/2212-7األزمات المحلية والعربية من منظور أكاديمي ومهني في الفترة من 

 المؤتمر من إعداد وإشراف مركز تطوير اإلعالم الجديد.

 )األزمات والتحدياتبعنوان: خليفة الهنشيري خالدمع األستاذ  المشاركة بورقة بحثية (88)

عقد الذي ( في المؤتمر ميدانية ةالتي تواجه أساتذة اإلعالم في الجامعات الليبية: دراس

)اإلعالم ومعالجة األزمات المحلية والعربية عن أزمة اإلعالم والذي نظم تحت عنوان 

م( المؤتمر من إعداد 1/81/9181-5في الفترة من من منظور أكاديمي ومهني،

 جديد.وإشراف مركز تطوير اإلعالم ال

يومي  عقدالذي   "في ليبيا "خارطة طريق إلصالح قطاع اإلعالم في المؤتمرالمشاركة  (89)

 بالعاصمة تونس م 9185 فبراير 1-12

والمسئولية  إعداد ورقة بحثية عن الرقابة واإلعالم ضمن ترسيخ ثقافة الرقابة الذاتية (31)

في إطار ورشة عمل حول: )دور اإلعالميين الشباب  المهنية في الممارسة اإلعالمية ،

وإشراف وتنظيم اللجنة الوطنية  في تحقيق السالم في حاالت النزاع المسلح( تحت رعاية

 م9191/ مارس 88/89الليبية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة صبراتة في الفترة من 
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قواعد حماية الصحفيين  :عمار ميالد نصر بعنوان األستاذ مع بحثية بورقة المشاركة (31)
م 3761لسنة  67الليبيين وحق الممارسة المهنية في ضوء قانون المطبوعات رقم 

المؤتمر العلمي  في (في أوقات السلم والحرب مع مقترحات لتطويره:)دراسة ميدانية
محور  الثالث لكلية القانون/ جامعة سرت تحت عنوان)االصالح التشريعي في ليبيا(

 المشاركة: الصياغة التشريعية ودورها في تطوير التشريع وضمان الحقوق والحريات 

 والذي الرنتان بجامعة اإلعالم لكلية األول العلمي للمؤتمر العلمية اللجنة رئيس (31)
-1 من الفترة في)الممارسة اإلعالمية في تغطية األزمة الليبية(  عنوان تحتسينعقد 

 (كم1/31/1113
 طرابلس-للعلوم اإلنسانية والتطبيقية  إفريقيا بجامعة األول العلمي للمؤتمر رئيس (37)

في ظل تكنولوجيا  تطور العلوم اإلنسانية والتطبيقية) عنوان تحت سينعقد والذي
 (كم33/31/1113 من الفترة في( المعرفة

المشاركة في التأسيس واإلعداد للمناهج وإعداد مفردات المواد والتقييم للمشاريع 

 :والتدريبية والمهنية المختلفة التعليمية تبلوماوللد
 .حالياً  سابقاٌ بنغازيكلية اآلداب بجامعة قاريونس  –عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم -

 درنة.بجامعة –عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم والسياحة -

  بجامعة طرابلسكلية الفنون واإلعالم  –عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم -

 .كلية اآلداب بجامعة سرت – عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم -

 –اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا بمدرسة –عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم -

 .ليبيا –طرابلس

 –بمدرسة اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات العليا –عضو مؤسس لبرنامج الدكتوراه في اإلعالم -

 .والمشاركة في إعداد برنامج الدكتوراه ليبيا. –طرابلس

م اإلعالم بكلية اآلداب والتربية بجامعة عضو لجنة اإلعداد والتقييم لمواد المرحلة الجامعية بقس -

 ...ليبيا -ة نترهو –ناصر األممية 

 .المشاركة في اإلعداد لمناهج ومفردات مواد فسم اإلعالم بالجامعة المفتوحة -
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 –بكلية اآلداب والتربية بجامعة ناصر األممية  –عضو مؤسس لبرنامج الماجستير في اإلعالم -

 ..ليبيا -ة نترهو

س لبرنامج الدبلوم التنفيذي للعمل الدبلوماسي والقنصلي بمعهد تنمية الموارد البشرية عضو مؤس -

 .ليبيا –طرابلس  –بأكاديمية الدراسات العليا 

عضو مؤسس لبرنامج الدبلوم التنفيذي للعمل الصحفي بمعهد تنمية الموارد البشرية بأكاديمية  -

 م9189ليبيا. –طرابلس  –الدراسات العليا 

قي اللجنة العلمية إلعداد المنهج التدريبي بمعهد تنمية الموارد البشرية بأكاديمية الدراسات  عضو -

 م9189ليبيا.  –طرابلس –العليا 

اإلعالم بجامعة  الجامعية لمواد قسم اإلعالم بكلية الفنون و المرحلةعضو مشارك لبرنامج  -

 ..ليبيا –ترهونة  -الزيتونة

–طرابلس  –داد المناهج التعليمية والتدريبية لمركز تطوير اإلعالم الجديد رئيس اللجنة العلمية إلع -

 ليبيا.

  9185منذ عام  خبير ومستشار متعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بليبيا -

 :المشاركة في برامج الجودة وتقييم الجامعات

عضو الفريق المقيم لبرامج الجودة في بجامعة قاريونس. مكلف من قبل مركز ضمان الجودة  -

  .ليبيا طرابلس-واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 

عضو الفريق المقيم لبرامج الجودة في بجامعة مصراتة. مكلف من قبل مركز ضمان الجودة  -

 .ليبيا ابلسطر-واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 

كلية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتة. مكلف  –عضو الفريق المقيم لبرنامج الماجستير في اإلعالم  -

  – .من مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي طرابلس ليبيا

الحضور والمشاركة لمجموعة من ورش العمل في الجودة بمدينة طرابلس وتحديداً 

 - :التاليفي جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية وذلك على النحو 

 .م9181مايو  81نظم إدارة الجودة بتاريخ   (8)

للمقرر الدراسي المعايير والمتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي والمتطلبات األكاديمية  (9)

 .م9181أغسطس  94بتاريخ 

 م9185سبتمبر  84لمؤسسات التعليم العالي بتاريخ  المؤسسي االعتمادعرض معايير  (1)

والتطبيقية للحصول على  اإلنسانيةامعة أفريقيا للعلوم جالتنفيذية لتهيئة  الخطةعرض   (4)

  .م9185سبتمبر  91االعتماد البرامجي وذلك يوم السبت الموافق 

والتطبيقية وفقا  ةياإلنسانامعة أفريقيا للعلوم جرئيس لجنة إعداد خطة البحث العلمي في  (9)

 .م9181ديسمبر  91م الصادر في 9181لسنة  51لقرار رئيس الجامعة رقم 
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 والتطبيقية وفقا ةياإلنسانامعة أفريقيا للعلوم جرئيس اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية في  (1)

 .م9185ديسمبر  89م الصادر في 985لسنة  95 لقرار رئيس الجامعة رقم

الذاتية في  ، م5/5/9191 االثنينورشة عمل حول: دليل تصنيف الجامعات الليبية يوم  (5)

 .التطبيقية و اإلنسانةامعة أفريقيا للعلوم ج

اللجنة العلمية بقسم اإلعالم بمدرسة اإلعالم والفنون بأكاديمية الدراسات  عضو- :اللجان العلمية

 .ليبيا –طرابلس  –العليا 

رئيس اللجنة العلمية المختصة بترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة ناصر األممية سابقا الزيتونة  -

 م9115- 9111حالياً 

 (ة المرئيةتجارب عملية سابقة في مجال اإلعالم وتحديداً )اإلذاع

 8551-8551ي:)فالعمل في اإلذاعة المرئية بسيها  (8)

 (قسم البرامج )التنسيق المرئي -  (9)

  .مصور إليكتروني - (1)

 (1121-1172زي في: )انغببالمرئية  اإلذاعةالعمل في  (2)

 (قسم البرامج )التنسيق المرئي -

 .قسم األخبار والشؤون السياسية -

 الوثائقية وكتابة السيناريو إعداد المادة للبرامج واألشرطة (3)

 .اللفة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة - :اللغات
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 :استفسار يرجى االتصال على العناوين التالية ألي  :االستفسارات

 Abdin.Sharif@Yahoo.Com اليكتروني:  بريد

 :: info.abdinsharif.com 

أ.د. عابدين     In: Abdin A. Sharifأو  أو تويتر  الصفحة على الفيس بوك

 الشريف

  :أو االتصال الهاتفي

   2113231423أو  2122111226أو  2112111226

 ليبيا–سطرابل الجزائر،بريد ميدان  4451ب: ص :العاديأو للمراسلة على البريد 

 كما يمكن زيارة موقعي الشخصي على الشبكة الدولية للمعلومات 

 www.abdinsharif.com  االنترنت

 م2221 سبتمبر 12األحد في: يوم  ليبيا-طرابلس

 

 . Abdin A. Sharif       عابدين الدردير الشريف أ.د.

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Abdin.Sharif@Yahoo.Com
http://info.abdinsharif.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abdinsharif.com%2F&h=AT1v_nITCLA-aHuugmWKu94sImYv6mDIpgkuhn1XblOxBj6n5SrLB779yLZQLBJZbCu45pXY7ijBHSyPOqsyFXNoEQT2QipONiUZPjajSlu7FuqrZfdQjobvx0vETeIdHlEPOW4-I-mQw-WnSOakbG0a
https://www.facebook.com/andin.s.as.1?fref=mentions
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