
 
 ..أستاذ اإلعالم المساعد في الجامعات الليبية.الدكتور: إبراهيم سالم محمد اشتيوي

 م.3691ـــ تاريخ الميالد 
 ــــ المؤهل العلمي: دكتوراه في اإلعالم  .. تخصص صحافة.

 الدرجة العلمية: أستاذ مساعدـــــ 
 م.6891 ـــــ تحصل على ليسانس اإلعالم، تخصص صحافة من جامعة بنغازي عام

 م.9008ـــــ تحصل على الماجستير في اإلعالم عام 
 م.9062ـــــ تحصل على الدكتوراه في اإلعالم عام 

 ـــــ رئيس قسم اإلعالم في كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة/ ترهونة.
 الليبية للدراسات العليا.مدرسة اإلعالم والفنون في األكاديمية وتقييم األداء بضمان الجودة  قسم رئيســــ 

 ــــ مدير مكتب البحث العلمي في جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية.
 ــــ رئيس هيئة التحرير بمجلة بحوث االتصال الصادرة عن كلية الفنون واإلعالم  بجامعة الزيتونة.

 ن األساتذة في الوطن العربي.ــــــ عضو هيئة التحرير في مجلة مجلس العلماء العرب بمشاركة نخبة م
 ـــــ عضو هيئة التحرير في مجلة أنوار المعرفة التي كانت تصدر سابقا عن كلية اآلداب والتربية بجامعة الزيتونة. 

 م.9061م إلى 9062ـــــ رئيس قسم اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة الزيتونة/ سوق األحد.. ترهونة من عام 
أقسام اإلعالم بكليات اآلداب في الزاوية وبني وليد وزليتن، وكلية الفنون واإلعالم بجامعة طرابلس وكلية ـــــ تعاون كمحاضر في 

 الفنون واإلعالم بجامعة مصراتة.
 ـــ محاضر لطلبة الدراسات العليا في اإلعالم بالجامعات الليبية واألكاديمية الليبية للدراسات العليا.

 * المشاركات العلمية والبحوث:
ــــ شارك بورقة بحثية بعنوان ) دور اإلعالم في نشر حقوق اإلنسان( ضمن الندوة التي نظمتها مؤسسة ليبيا لحقوق اإلنسان بتاريخ 

 م في فندق المهاري بطرابلس.96/6/9069
ذي ُأقيم في وطني الــــ شارك بورقة بحثية بعنوان ) حرية اإلعالم في ظل التشريعات اإلعالمية( ضمن فعاليات مؤتمر الميثاق ال

 م.8.9/2/9069مصراته يومي 
الليبي .. بين الواقع والمتطلبات( ضمن فعاليات المؤتمر الوطني األول للفنانين واألدباء  )اإلعالمــــ شارك بورقة بحثية بعنوان 

 م.91/2/9069ـــــــ  92واإلعالميين الذي ُأقيم في فندق باب البحر بطرابلس من 
م( في الملتقى األول لإلعالميين حول 9066نقدية في الخطاب اإلعالمي في ليبيا بعد  )قراءةة بحثية بعنوان ـــــ شارك بورق

أخالقيات المهنة تحت شعار نحو إعالم يجمع وال يفرق، الذي نظمته كلية الفنون واإلعالم بجامعة الزيتونة يوم السبت الموافق 
 م.61/69/9068



ن ) معالجة الصحف االلكترونية للقضايا السياسية في ليبيا ـ دراسة تحليلية( في المؤتمر العلمي الذي ـــــ شارك بورقة بحثية بعنوا
 م.9069مايو 2/2نظمه قسم اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة سرت يومي 

حو المشاركة في اتجاهاتهم ناعتماد الشباب الجامعي على الصحف اإللكترونية الليبية في تشكيل ) شارك بورقة بحثية بعنوان ـــــــــ
ن الذي نظمته كلية الفنون واإلعالم بجامعة طربلس بالتعاو  المؤتمر العلمي األول لإلعالم واالنتخابات في (العملية االنتخابية

 .م9096لمفوضية العليا لالنتخابات امع 
 يا. الليبية واألكاديمية الليبية للدراسات العلـــــ أشرف على العديد من رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 ــــ شارك في لجان المناقشة للعديد من رسائل الماجستير في اإلعالم.
 * البحوث المنشورة:

م بعنوان ) سيادة الدولة المستقبلة للبث المرئي المباشر 9062ـــ بحث منشور في العدد الرابع من مجلة الزيتونة لفصل الخريف 
 ار الصناعية(.عبر األقم

م بعنوان )الحقوق األدبية للمؤلف في المصنفات 9062ـــ بحث منشور في العدد الخامس عشر من مجلة الزيتونة لفصل الربيع  
 األدبية(

م 9061ـــ بحث منشور في العدد األول من مجلة أنوار المعرفة الصادرة عن كلية اآلداب بجامعة الزيتونة/ سوق األحد عام  
 مجهلة المصادر في الصحافة الليبية( دراسة تحليلية. ألخبار)ابعنوان 

 الزيتونة/ سوق األحد عام واإلعالم بجامعةـــ بحث منشور في العدد األول من مجلة بحوث االتصال الصادرة عن كلية الفنون  
 اساتذة اإلعالم في الجامعات الليبية لالنترنت في البحث العلمي(  )استخداماتم بعنوان 9068

 م.9069م منشور في كتاب جماعي بعنوان اإلعالم العربي والتحول الديمقراطي 9066اإلعالم الليبي قبل وبعد  بحث عنـــــ  
ام الزيتونة/ سوق األحد ع واإلعالم بجامعةـــ بحث منشور في العدد الثالث من مجلة بحوث االتصال الصادرة عن كلية الفنون 

 تحليلية.لكترونية الليبية للقضايا السياسية( دراسة الصحف اال )معالجةم بعنوان 9069
القضايا السياحية في  )معالجةم بعنوان 9068من مجلة الزيتونة الصادرة عن جامعة الزيتونة/  26ـــ بحث منشور في العدد 

 الصحف االلكترونية الليبية( دراسة تحليلية.
 * النشاطات:

 م.9069لخامس للبيئة والتنمية المستدامة بجامعة اجدابيا ـــــ عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي ا
ـــ عضو اللجنة العلمية للملتقى العلمي العربي األول لطلبة الدكتوراه بمعهد علوم اإلخبار والصحافة / جامعة منوبة بتونس .. من 

 م.9868يناير  2إلى  9
المركز  هبين األصالة والمعاصرة الذي نظم الثقافي للمجتمع العربيــــ عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي حول خريطة التكيف 

بالمغرب  وجامعة محمد الخامسبالتعاون مع جامعة طبرق / ألمانيا،  برلينوالسياسية  اإلستراتيجيةالديمقراطي العربي للدراسات 
 . ZOOMم عبر تطبيق9096يناير  68و 61يومي 

لزنتان ة األزمة الليبية( جامعة اتغطيية في الدولي العلمي األول بعنوان )الممارسة اإلعالم ــــ عضو ومقرر اللجنة العلمية للمؤتمر
 م.9096اكتوبر  2/2/ كلية اإلعالم، 
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