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دكتوراه الدولة في القانون الخاص -كمية العموم القانونية واالقتصادي
واالجتماعية – جامعة محمد الخامس – أكدال – الرباط المغرب – 12 – 13
1996م .

اإلسهاياث انعهًيت وانبحثيت:
ّ

ُ
أوال  :املؤنفاث انعهًيت :

 - 1حرٌة القاضً الجنائً فً تكوٌن عقوبته –دراسة مقارنة ،الطبعة األولى
،منشورات الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واإلعبلن  -مصراتة 1988م .
 - 2قبول الدلٌل العلمً أمام القضاء الجنائً – دراسة مقارنة  ،الطبعة األولى ،
منشورات جامعة قارٌونس بنغازي 1999م .
 - 3األحكام العامة لقانون العقوبات اللٌبً  ،الجزء األول  ،النظرٌة العامة للجرٌمة ،
الطبعة األولى  ،منشورات جامعة قارٌونس بنغازي 2009م .
 - 4األحكام العامة لقانون العقوبات اللٌبً  ،الجزء الثانً  ،الجزاء الجنائً " العقوبة
والتدابٌر االحترازٌة "  ،الطبعة األولى ،مكتبة الزهراء  ،البٌضاء -لٌبٌا 2014م .
 - 5الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنائٌة اللٌبً ،الجزء األول (تحت اإلعداد ).
ثانيا  :انبحىث واملقاالث :
 - 1مسؤولٌة الطبٌب الجنائٌة الناشئة عن خطئه فً العبلج فً القانون اللٌبً
والمقارن ،مقدم إلى الندوة العلمٌة األولى حول المسؤولٌة الطبٌة المنظمة
بالتعاون بٌن كلٌة الطب وكلٌة القانون جامعة قارٌونس ( بنغازي ) 23 – 21
1991 / 5 /م  ،.منشور بمجلة الملحق القضائً ( تصدر عن المعهد الوطنً
للدراسات القضائٌة – الرباط ) ،العدد  ، 25اكتوبر  1992م .
 - 2لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة  ،كلٌة القانون جامعة قارٌونس  -بنغازي
ٌ 29ولٌو  1-أغسطس 1991م .
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 - 3ضمان حرمة الحٌاة الخاصة فً المواثٌق الدولٌة  ،مجلة الملحق القضائً (
المعهد الوطنً للدراسات القضائٌة  -الرباط )  ،العدد ( ،) 28مارس 1994م
 - 4حدود االستعانة بمحام خبلل اإلجراءات السابقة على المحاكمة فً ضوء
أحكام القانون اللٌبً والمقارن  ،مجلة قارٌونس العلمٌة ( تصدر عن جامعة
قارٌونس سابقا )  ،س ، 10العددان األول والثانً 1997م .
 - 5أضواء على القانون رقم  13لسنة  1996م بشأن إقامة حدي السرقة
والحرابة  ،الٌوم الدراسً لكلٌة القانون جامعة قارٌونس حول القانون
المذكور بالتعاون بٌن قسمً الشرٌعة والقانون الجنائً بتارٌخ  17مارس
1997م .
 - 6التعلٌق على كتاب  :أثرالتطور التكنولوجً على الحرٌات العامة  ،لمؤلفه
د.مبدر لوٌس  ،منشور بمجلة دراسات قانونٌة ( كلٌة القانون جامعة
قارٌونس )  ،العدد ؟
 - 7جرٌمة االمتناع عن أداء النفقة الزوجٌة فً القانون الجنائً اللٌبً والمقارن
 ،منشور بمجلة الحقوق ،جامعة الكوٌت  ،العدد  ، 2سٌ ، 24ونٌو 2000م .
 - 8التصالح فً الجرائم الضرٌبٌة  ،ندوة النظام الضرٌبً فً لٌبٌا – التقٌٌم
واإلصبلح  ،مركز بحوث العلوم االقتصادٌة  -طرابلس 2001 / 5/ 3 – 1م
،منشور ضمن كتاب المؤتمر  ،الجزء  ،1أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  -طرابلس
2003م .
 - 9أزمة العقوبات السالبة للحرٌة والبدائل المبلئمة  ،مقدم إلى المؤتمر الحقوقً
الثانً حول :حقوق اإلنسان فً الشرٌعة والقانون " التحدٌات والحلول " ،
كلٌة الحقوق بجامعة الزرقاء األهلٌة ( األردن ) خبلل الفترة  9-8آب (
أغسطس ) 2001م  ،منشور ضمن كتاب المؤتمر .
فكرة الفاعل المعنوي وتطبٌقاتها فً جرائم المخدرات والمؤثرات
- 10
العقلٌة  ،الندوة العلمٌة الثانٌة للقانونٌٌن وربابنة السفن ،التً نظمتها
الجمعٌة الوطنٌة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلٌة  /فرع بنغزي( سابقا )
خبل ل الفترة ٌ / 24 - 19ونٌو 1999 /م  ،منشورات الجمعٌة 2002م.
تارٌخ الصك وما ٌثٌره من إشكالٌات من الوجهة الجنائٌة  ،الدورة
- 11
التدرٌبٌة حول :الجوانب القانونٌة لبعض العملٌات المصرفٌة  ،النقابة العامة
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للمحامٌن فً لٌبٌا  -طرابلس فً الفترة 2002 / 2 / 18- 16م  ،منشور
بمجلة البحوث القانونٌة ( ٌصدرها قسم العلوم القانونٌة والسٌاسٌة بجامعة
أقسام المرج  -سابقا)  ،العدد األول  ،السنة األولى ٌ ،ونٌو 2002م .
ظاهرة غسل األموال والجهود الدولٌة لمواجهتها  ،الندوة الوطنٌة
- 12
األولى حول :الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة  ،كلٌة القانون طرابلس 3–2
2002 / 11/م  ،منشور بمجلة قارٌونس العلمٌة ،س  ، 15األعداد األول
والثانً والثالث والرابع  ،جامعة قارٌونس 2002م .
آفاق تطوٌر دراسة القانون فً الجامعات العربٌة  ،ندوة كلٌات
- 13
الحقوق واالقتصاد وآفاق تطوٌرها  ،حلب – سورٌا خبلل الفترة ٌ 7 – 5ولٌو
2003م  ،منشورضمن كتاب الندوة وكذلك بمجلة المحامً ( تصدر عن
النقابة العامة للمحامٌن فً لٌبٌا )  ،العددان ( ،) 54 ،53س ٌ ، 14ولٌو –
سبتمبر 2003م  /اكتوبر – دٌسمبر 2003م .
فاعلٌة السٌاسة التشرٌعٌة فً الحد من حوادث الطرق  ،ندوة حوادث
- 14
الطرق وآثارها االجتماعٌة واالقتصادٌة  ،طرابلس 2003 / 02 / 19- 18م
منشور ضمن أعمال الندوة وكذلك منشور بمجلة إدارة القضاٌا  ،العدد ، 4
س ، 2دٌسمبر 2003م .
إشراف القضاء على التنفٌذ كضمان لنزالء المؤسسات العقابٌة ،
- 15
الندوة العلمٌة األولى حول مؤسسات اإلصبلح والتأهٌل بٌن القانون والواقع
 بنغازي خبلل الفترة  25 - 23اكتوبر 2001م  ،منشور بمجلة كلٌة الحقوقجامعة الكوٌت  ،العدد الرابع ،س، 27دٌسمبر 2003م.
عوامل انحراف الحدث فً محٌطه األسري والمدرسً وسبل الوقاٌة
- 16
منه  ،الندوة العلمٌة حول :حقوق الطفل وواجبات المجتمع  ،طرابلس -8
2003 / 12 / 10م .

الحماٌة الجنائٌة لئلدارة العامة فً مواجهة ظاهرة استغبلل النفوذ ،
- 17
مؤتمر اإلدارة العامة فً لٌبٌا الواقع والطموحات  ،طرابلس 10 / 12-11 :
2003 /م منشور ضمن كتاب المؤتمر( أبحاث مختارة ) مركز البحوث
االقتصادٌة – بنغازي 2004م .
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مدى تبلؤم تخصص القاضً الجنائً مع متطلبات تحدٌث أنظمة
- 18
التقاضً فً الوطن العربً  ،الندوة العلمٌة حول  :رؤٌة مستقبلٌة لتحدٌث
األنظمة والقوانٌن فً سورٌا والوطن العربً بما ٌتبلءم مع متطلبات الحداثة
والعصرنة  ،المجلس األعلى لرعاٌة الفنون اآلداب والعلوم االجتماعٌة –
وزارة التعلٌم العالً  -دمشق  -سورٌا ،خبلل الفترة / 9 / 15 -13
2004م ،منشور ضمن كتاب المؤتمر .
الحماٌة الجنائٌة للمستهلك ضد الغش فً المواد الغذائٌة وآلٌات
- 19
تفعٌلها فً ظل الخصخصة  ،المؤتمرالعلمً حول خصخصة االقتصاد اللٌبً ،
مركز بحوث العلوم االقتصادٌة  ،بنغازي خبلل الفترة 2004 / 6 /20 -19م،
منشور ضمن كتاب المؤتمر( أبحاث مختارة ) ،وكذلك منشور بمجلة أبحاث
قانونٌة ( تصدر عن كلٌة القانون جامعة التحدي  -سرت )  ،العدد األول ،
سبتمبر 2006م .
السٌاسة الجنائٌة لحماٌة اآلثار ضد اإلتبلف والتعٌٌب فً التشرٌعٌن
- 20
السوري واللٌبً – دراسة مقارنة  ،مؤتمر اآلثار فً سورٌا الواقع والطموح
 ،برعاٌة المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة
بالتعاون مع وزارة الثقافة السورٌة والمدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحف
والمعهد الفرنسً للشرق األدنى ،حلب  -سورٌا خبلل الفترة  /14 -12سبتمبر
2005 /م  ،منشور ضمن كتاب المؤتمر.

استقبلل سلطة التحقٌق عن االتهام كضمانة للمحاكمة العادلة  ،مقدم
- 21
إلى الندوة العلمٌة الثانٌة حول نظام العدالة الجنائٌة بٌن القانون اللٌبً
والمعاٌٌر الدولٌة  ،التً نظمتها أمانة ( وزارة ) العدل بلٌبٌا بمشاركة األمم
المتحدة  -كلٌة القانون جامعة طرابلس  -النقابة العامة للمحامٌن طرابلس
2005 / 11 / 17 – 16م  ،منشور بمجلة الملحق القضائً ،المعهد الوطنً
للدراسات القضائٌة – الرباط المغرب ،العدد ٌ ،40ناٌر2007م .
دور التقنٌة الحدٌثة فً إثبات جرائم المرور ،مقدم ضمن أعمال
- 22
الندوة العلمٌة حول  :المسؤولٌة القانونٌة عن حوادث المرور  ،كلٌة القانون
ببراك الشاطئ  -جامعة سبها خبلل الفترة  20-19أبرٌل 2006م .
تحدٌد النطاق المكانً لجرائم تلوٌث البٌئة البحرٌة والقانون الواجب
- 23
التطبٌق  ،المؤتمر العلمً الخامس لكلٌة الشرٌعة والقانون بعنوان  ( :البٌئة
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فً ضوء الشرٌعة والقانون – واقع وتطلعات )  ،كلٌة الشرٌعة والقانون
بجامعة إربد األهلٌة ( األردن ) خبلل الفترة ٌ 13 – 12ولٌو 2006م .
تقدٌر نظام اإلثبات فً تشرٌعات الحدود  ،الندوة العلمٌة حول :
- 24
اإلشكالٌات الفلسفٌة والعملٌة لتشرٌعات الحدود  -التجربة اللٌبٌة فً المٌزان
 ،الجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسبلمٌة – زلٌتن لٌبٌا خبلل الفترة 23 -21
ٌناٌر 2007م  ،منشور بمجلة األسمرٌة للعلوم اإلسبلمٌة  ،العدد  ، 4س . 8
اإلشكالٌات التً تثٌرها الخبرة فً ضوء أحكام القانون رقم  17لسنة
- 25
1986م بشأن المسؤولٌة الطبٌة  ،الندوة العلمٌة الثانٌة حول قانون
المسؤولٌة الطبٌة اللٌبً بٌن النظرٌة والتطبٌق بعد قٌام هٌأة التأمٌن الطبً -
طرابلس خبلل الفترة  26 – 24أبرٌل1999م  ،منشور بمجلة دراسات
قانونٌة ( تصدرها كلٌة القانون جامعة قارٌونس – بنغازي )  ،العدد ، 16
اكتوبر 2007م .
السٌاسة الجنائٌة فً مواجهة جرائم االنترنت  ،المؤتمر الدولً
- 26
لجامعة الطفٌلة التقنٌة بعنوان ( :التنمٌة البشرٌة واألمن فً عالم متغٌر )
الطفٌلة – األردن خبلل الفترة 2007 / 7/ 12 – 10م  ،منشور بمجلة
دراسات قانونٌة  ،كلٌة القانون جامعة قارٌونس – بنغازي  ،العدد السابع
عشر 2008م .
ضعف التحصٌل الدراسً لدى طبلب القانون بالجامعات اللٌبٌة (
- 27
األسباب وسبل المعالجة )  ،الندوة العلمٌة حول  :التحصٌل الدراسً لطبلب
الجامعات اللٌبٌة – تقٌٌم للواقع واستشراف للمستقبل  ،نظمها وأشرف علٌها
مركز البحوث واالستشارات جامعة قارٌونس  ،بنغازي خبلل الفترة - 17
 19مارس 2008م .
الحماٌة الجنائٌة لحق المؤلف فً التشرٌع اللٌبً والمقارن ،الندوة
- 28
العلمٌة حول  :النشر الجامعً فً لٌبٌا الواقع والرؤى المستقبلٌة  ،نقابة
أعضاء هٌأة التدرٌس بجامعة قارٌونس ( بنغازي ) بالتعاون مع قسم
المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة 6
– 2008 / 5 / 7م .
اإلرهاب واالنترنت ،المؤتمر الدولً لجامعة الحسٌن بن طبلل تحت
- 29
عنوان " اإلرهاب فً العصر الرقمً " ،معان –األردن / 07 / 13- 10
2008م .
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اإلشكالٌات اإلجرائٌة التً تثٌرها الجرٌمة المعلوماتٌة عبر الوطنٌة ،
- 30
المؤتمر المغاربً األول حول  :المعلوماتٌة والقانون  ،أكادٌمٌة الدراسات
العلٌا – طرابلس خبلل الفترة 2009 / 10/ 29 – 28م .
الحد من سلب الحرٌة  -الفلسفة واآللٌات  ،مؤتمر الجرٌمة فً
- 31
المجتمع المعا صر :األبعاد االجتماعٌة والقانونٌة ،مركز البحوث
واالستشارات والتدرٌب  -جامعة قارٌونس  ،بنغازي خبلل الفترة 12 – 10
ماٌو 2010م.
الحماٌة القانونٌة لسوق التأمٌن فً لٌبٌا فً ضوء أحكام القانون رقم
- 32
 3لسنة  2005م بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمٌن  ،مؤتمر سوق
التأمٌن فً لٌبٌا  -الواقع وإمكانات التطوٌر  ،مركز بحوث العلوم االقتصادٌة
بالتعاون مع المجلس الوطنً للتطوٌر االقتصادي وشركة لٌبٌا للتأمٌن ،
بنغازي  2010 / 12 / 30- 29م .
االستقبلل اإلداري والمالً للجامعات  ،ورشة عمل حول :استقبللٌة
- 33
الجامعات  ،مركز البحوث واالستشارات  /جامعة بنغازي  ،نادي أعضاء
هٌأة التدرٌس بالجامعات اللٌبٌة 2011 – 10 – 9م .
استقبلل القضاء فً لٌبٌا – رؤٌة استشرافٌة  ،ورقة مقدمة إلى
- 34
الملتقى الثامن لؤلٌام المغاربٌة حول  :النظام الدستوري فً الدول المغاربٌة
الواقع واآلفاق الذي نظمته كلٌة الحقوق جامعة بنغازي برعاٌة مركزالبحوث واالستشارات بالجامعة ومؤسسة هانس زاٌدل األلمانٌة خبلل ٌومً
 29 - 28أبرٌل 2012م .
تعلٌق على القانون رقم  29لسنة 2012م بشأن تنظٌم األحزاب
- 35
السٌاسٌة الصادر عن المجلس االنتقالً المؤقت بتارٌخ 2012 -5-2م  ،ضمن
ورشة العمل التً عقدت على هامش مؤتمر األحزاب السٌاسٌة والبناء
الدٌموقراطً فً لٌبٌا  -اقتراب أولً  ،إشراف مركز البحوث واالستشارات
جامعة بنغازي بمشاركة مؤسسة فرٌدرٌش ناومان من أجل الحرٌة األلمانٌة ،
بنغازي خبلل الفترة  7 -5ماٌو 2012م .
حماٌة حقوق المضرور من الجرٌمة أمام القضاء الجنائً  ،الملتقى
- 36
األول حول  :حقوق الضحٌة فً التشرٌع الجنائً  ،كلٌة الحقوق والعلوم
السٌاسٌة  -جامعة تبسة الجزائر خبلل ٌومً / 31 -30اكتوبر 2012م .
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نظرة فً إصبلح القضاء الجنائً  ،المؤتمر العلمً حول :
- 37
االستحقاقات القانونٌة للتحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً لٌبٌا،
مركز البحوث واالستشارات جامعة بنغازي خبلل الفترة / 11 / 12 -10
2012م .
السٌاسة الجنائٌة للتصدي لظاهرة الفساد المالً واإلداري فً ضوء
- 38
اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،مؤتمر إدارة التنمٌة فً لٌبٌا ،مركز
البحوث والدراسات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ،بنغازي / 10 – 8
2012 / 12م .
آثار الفساد والمخاطر الناجمة عنه  ،ورقة مقدمة ضمن ندوة "
- 39
ظاهرة الفساد وآلٌات مكافحتها " ،أكادٌمٌة الدراسات العلٌا بالتعاون مع
جمعٌة بناء لٌبٌا  ،طرابلس 2012 – 12 -9م .
- 40

الحماية القانونية لحق المستهمك في اإلعالم في ضوء القانون رقم

 23لسنة  2010م بشأن النشاط التجاري ،مؤتمر االقتصاد الميبي – بين
تحميل الواقع وآليات التطوير  ،برعاية واشراف مركز البحوث واالستشارات
جامعة بنغازي  / 20 – 18يناير 2014 /م .
التعلٌق على القانون رقم  3لسنة  2014م بشأن مكافحة اإلرهاب ،
- 41
حلقة نقاش بعنوان  :قانون مكافحة اإلرهاب " محددات التقوٌم ومسببات
التفعٌل "،تحت شعار :الوعً القانونً واجب وطنً ،كلٌة الحقوق جامعة
بنغازي الثبلثاء الموافق  6أكتوبر 2015م .
التعلٌق على حكم المحكمة العلٌا اللٌبٌة حول :مدى شمول الغرامة
- 42
المضافة إلى عقوبة السجن بالتخفٌف وفقا للمادة  29ع.ل  ،منشور بمجلة
دراسات قانونٌة ( كلٌة الحقوق جامعة بنغازي )  ،العدد التاسع عشر
2016م .
التصالح فً جرائم الصرف فً التشرٌعٌن اللٌبً والجزائري ،مداخلة
- 43
مقدمة إلى الملتقى الدولً حول :الطرق البدٌلة لتسوٌة النزاعات  :الحقائق
والتحدٌات ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة – جامعة عبد الرحمن مٌرة ،
بجاٌة  -الجزائر خبلل ٌومً  26و 27أفرٌل ( أبرٌل ) 2016م .
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مدى مبلءمة السٌاسة التشرٌعٌة لحماٌة اآلثار فً لٌبٌا فً مواجهة
- 44
المخاطر التً تتهددها  ،مداخلة ضمن أشغال الملتقى الثانً لخبراء اآلثار
الوطنٌٌن بالتعاون مع المؤسسات والبعثات الدولٌة العاملة فً لٌبٌا برعاٌة
شركة الخلٌج العربً للنفط  ،بنغازي 2016 – 9 – 23- 20م.
ّ

املؤمتزاث واننذواث انعهًيت :
الندوة العلمٌة األولى حول المسؤولٌة الطبٌة المنظمة بالتعاون بٌن كلٌة الطب
-1
وكلٌة القانون جامعة قارٌونس ( بنغازي ) 1991 / 5 / 25 – 23م .
ندوة األبعاد الجدٌدة لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة  ،كلٌة القانون جامعة
-2
قارٌونس  -بنغازي ٌ 29ولٌو  1-أغسطس 1991م .
الٌوم الدراسً لكلٌة القانون جامعة قارٌونس حول القانون رقم
-3
1996م بالتعاون بٌن قسمً الشرٌعة والقانون الجنائً  -مارس 1997م .

 13لسنة

الندوة العلمٌة الثانٌة حول المسؤولٌة الطبٌة بعد قٌام هٌأة التأمٌن الطبً -
-4
طرابلس 1999م .
الدورة الطبٌة الثانٌة للقانونٌٌن وربابنة السفن التً نظمتها الجمعٌة الوطنٌة
-5
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلٌة  /فرع بنغزي( سابقا ) خبل ل الفترة / 24 - 19
ٌونٌو 1999 /م .

ندوة النظام الضرٌبً فً لٌبٌا – التقٌٌم واإلصبلح  ،مركز بحوث العلوم
-6
االقتصادٌة  -طرابلس 2001 / 5/ 3 – 1م .
المؤتمر الحقوقً الثانً حول :حقوق اإلنسان فً الشرٌعة والقانون "
-7
التحدٌات والحلول "  ،كلٌة الحقوق بجامعة الزرقاء األهلٌة ( األردن ) خبلل الفترة -8
 9آب ( أغسطس ) 2001م .
الندوة العلمٌة األولى حول مؤسسات اإلصبلح والتأهٌل بٌن الواقع والقانون
-8
 ،بنغازي خبلل الفترة  25 - 23اكتوبر 2001م .

9
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الدورة التدرٌبٌة حول :الجوانب القانونٌة لبعض العملٌات المصرفٌة  ،النقابة
-9
العامة للمحامٌن فً لٌبٌا  -طرابلس فً الفترة 2002 / 2 / 17- 16م.
 - 10الندوة الوطنٌة األولى حول :الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة  ،كلٌة القانون
طرابلس 2002 / 11/ 3–2م .
 - 11ندوة حوادث الطرق وآثارها االقتصادٌة واالجتماعٌة  ،طرابلس خبلل الفترة
2003 / 2 / 19-18م .
 - 12ندوة كلٌات الحقوق واالقتصاد وآفاق تطوٌرها  ،حلب – سورٌا خبلل الفترة
ٌ 7 – 5ولٌو 2003م
 - 13مؤتمر اإلدارة العامة فً لٌبٌا الواقع والطموح  ،مركز بحوث العلوم
االقتصادٌة  ،طرابلس 2003 / 10 / 12-11 :م .
الندوة العلمٌة حول :حقوق الطفل وواجبات المجتمع  ،طرابلس 12 / 10 -8
- 14
2003 /م .
 - 15مؤتمر الخصخصة فً االقتصاد اللٌبً  ،مركز بحوث العلوم االقتصادٌة ،
بنغازي 2004 / 6 /20 -19 :م .

الندوة العلمٌة حول  :رؤٌة مستقبلٌة لتحدٌث األنظمة والقوانٌن فً سورٌا
- 16
والوطن العربً بما ٌتبلءم مع متطلبات الحداثة والعصرنة  ،المجلس األعلى لرعاٌة
الفنون اآلداب والعلوم االجتماعٌة – وزارة التعلٌم العالً  -دمشق  -سورٌا ،خبلل
الفترة 2004 / 9 / 15 -13م .
 - 17مؤتمر اآلثار فً سورٌا الواقع والطموح  ،المجلس األعلى لرعاٌة الفنون
واآلداب والعلوم االجتماعٌة بالتعاون مع وزارة الثقافة السورٌة والمدٌرٌة العامة
لآلثار والمتاحف والمعهد الفرنسً للشرق األدنى ،حلب  -سورٌا خبلل الفترة – 11
2005 / 9 / 14م .
 - 18الندوة العلمٌة الثانٌة حول  :نظام العدالة الجنائٌة بٌن القانون اللٌبً
والمعاٌٌر الدولٌة  -طرابلس 2005م .
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 - 19ورشة عمل حول :الحماٌة القانونٌة والطبٌة للمصابٌن بمرض نقص المناعة
" اإلٌدز "  ،كلٌة القانون جامعة قارٌونس  ،بتارٌخ 2005 / 12 / 24م.
 - 20الندوة العلمٌة حول  :المسؤولٌة القانونٌة عن حوادث المرور  ،كلٌة القانون
ببراك الشاطئ  -جامعة سبها خبلل الفترة  20-19أبرٌل 2006م .
 - 21الندوة العلمٌة األولى حول الظواهر السلبٌة
بنغازي 2006م .

– التصدي وسبل المعالجة ،

 - 22ندوة تنمٌة وتطوٌر المشروعات الصغرى والمتوسطة فً لٌبٌا ،مركز البحوث
واالستشارات جامعة قارٌونس – بنغازي خبلل الفترة 2006 / 6 / 8-7م.
 - 23مؤتمر الفلسفة والمجتمع ....آفاق التنظٌر وحدود التطبٌق  ،مركز البحوث
واالستشارات جامعة قارٌونس  -بنغازي خبلل الفترة 2006 / 9 / 14 -12م.
 - 24مؤتمر مؤسسات إعداد المعلم فً ظل المتغٌرات الجدٌدة وبرامج تدرٌب
المعلمٌن أثناء العمل ،مركز البحوث واالستشارات جامعة قارٌونس – بنغازي خبلل
الفترة 2006 / 10 / 8-6م .
 - 25ندوة التشرٌعات الصحٌة اللٌبٌة  :واقع وطموح  ،مركز البحوث واالستشارات
جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة 2007 / 4/ 29 -28م .
 - 26ندوة سوق األوراق المالٌة  ،مركز البحوث واالستشارات جامعة قارٌونس
بنغازي خبلل الفترة 2007 / 5 / 13-12م.
 - 27المؤتمر الوطنً األول للسٌاسات العامة فً لٌبٌا  ،مركز البحوث
واالستشارات جامعة قارٌونس وبرعاٌة مجلس التخطٌط الوطنً  ،بنغازي خبلل الفترة
2007 / 6 / 11-9م.

 - 28المؤتمر العلمً الخامس لكلٌة الشرٌعة والقانون بعنوان  ( :البٌئة فً ضوء
الشرٌعة والقانون – واقع وتطلعات )  ،كلٌة الشرٌعة والقانون بجامعة إربد األهلٌة (
األردن ) خبلل الفترة ٌ 13 – 12ولٌو 2006م .
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 - 29الندوة العلمٌة حول  ( :اإلشكالٌات الفلسفٌة والعملٌة لتشرٌعات الحدود -
التجربة اللٌبٌة فً المٌزان )  ،الجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسبلمٌة – زلٌتن لٌبٌا خبلل
الفترة ٌ 23 -21ناٌر 2007م
 - 30الندوة الدولٌة حول :المحكمة الجنائٌة الدولٌة ( الدائمة )  :الطموح – الواقع
– وآفاق المستقبل  ،أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  -طرابلس 2007 / 01/ 11- 10م .
 - 31المؤتمر الدولً لجامعة الطفٌلة التقنٌة بعنوان ( :التنمٌة البشرٌة واألمن فً
عالم متغٌر ) الطفٌلة – األردن خبلل الفترة 2007 / 7/ 12 – 10م .
 - 32ندوة التحصٌل الدراسً لطبلب الجامعات اللٌبٌة – تقٌٌم للواقع واستشراف
للمستقبل  ،مركز البحوث واالستشارات جامعة قارٌونس  ،بنغازي خبلل الفترة - 17
 19مارس 2008م .
 - 33ندوة المناطق الحرة فً لٌبٌا اآلفاق واإلمكانٌات  ،مركز البحوث
واالستشارات جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة  2008 / 3 / 30 -29م.
 - 34الندوة العلمٌة حول  :النشر الجامعً فً لٌبٌا الواقع والرؤى المستقبلٌة ،
نقابة أعضاء هٌأة التدرٌس بجامعة قارٌونس ( بنغازي ) بالتعاون مع قسم المكتبات
والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة 2008 / 5 / 7 – 6م
 - 35المؤتمر الوطنً لحوادث الطرق  ،نظمته شركة لٌبٌا للتأمٌن  /بنغازي خبلل
الفترة 2008 / 5/ 5-4م.
 - 36الندوة العلمٌة حول  :النشر الجامعً فً لٌبٌا – الواقع والرؤى المستقبلٌة ،
برعاٌة نقابة أعضاء هٌأة التدرٌس جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة / 5 / 7 -6
2008م .
المؤتمر الدولً لجامعة الحسٌن بن طبلل تحت عنوان " اإلرهاب فً العصر
- 37
الرقمً " ،معان – األردن 2008 / 07 / 13- 10م .
المؤتمر الثالث للخبراء حول  :اإلدارة بٌن الواقع والتطلعات  ،مجلس
- 38
التخطٌط بنغازي خبلل الفترة  2009 / 01 / 26-25م.
المؤتمر العلمً الثانً لؤلـمراض السارٌة والمتوطنة  ،المركز الوطنً للوقاٌة
- 39
من األمراض السارٌة والمتوطنة ومكافحتها  ،طرابلس خبلل الفترة / 5 / 18-15
2009م .
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 - 40المؤتمر المغاربً األول حول  :المعلوماتٌة والقانون  ،أكادٌمٌة الدراسات
العلٌا – طرابلس خبلل الفترة 2009 / 10/ 29 – 28م .

 - 41مؤتمر الجرٌمة فً المجتمع المعا صر :األبعاد االجتماعٌة والقانونٌة ،مركز
البحوث واالستشارات والتدرٌب  -جامعة قارٌونس  ،بنغازي خبلل الفترة 12 – 10
ماٌو 2010م .
 - 42المؤتمر العربً الثانً حول  :التحكٌم األلكترونً فً منازعات المعامبلت
األلكترونٌة " المصرفٌة والتجارٌة "  ،نظمه االتحاد العربً للتحكٌم األلكترونً فرع
لٌبٌا برعاٌة جامعة قارٌونس بنغازي خبلل الفترة 2010 / 10 / 21 - 19م  .الدورة
الطبٌة الثانٌة للقانونٌٌن وربابنة السفن التً نظمتها الجمعٌة الوطنٌة لمكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلٌة  /فرع بنغزي( سابقا ) خبل ل الفترة ٌ / 24 - 19ونٌو /
1999م .

 - 43مؤتمر سوق التأمٌن فً لٌبٌا  :الواقع وإمكانات التطوٌر  ،مركز بحوث العلوم
االقتصادٌة بالتعاون مع المجلس الوطنً للتطوٌر االقتصادي وشركة لٌبٌا للتأمٌن ،
بنغازي  2010 / 12 / 30- 29م .
 - 44ورشة عمل حول  :استقبللٌة الجامعات  ،مركز البحوث واالستشارات
جامعة بنغازي بتارٌخ 2011 – 10- 9م .
 - 45المؤتمر األول لمؤسسات المجتمع المدنً للعدالة والمصالحة  ،برعاٌة
المنظمة اللٌبٌة لحقوق اإلنسان  -بنغازي 2012 /01 / 16 -14م .
–

 - 46الملتقى المغاربً الثامن حول  :النظام الدستوري فً الدول المغاربٌة
الواقع واآلفاق  ،كلٌة الحقوق جامعة بنغازي برعاٌة مركز البحوث واالستشارات
جامعة بنغازي ومؤسسة هانس زاٌدل األلمانٌة خبلل الفترة  / 29-28أبرٌل 2012م
 - 47ورشة عمل حول أخبلقٌات مهنة المحاماة برعاٌة النقابة العامة للمحامٌن
ونقابة المحامٌن األمرٌكٌة  ،طرابلس 2012م .
 - 48مؤتمر األحزاب السٌاسٌة والبناء الدٌموقراطً فً لٌبٌا
مركز البحوث والدراسات جامعة بنغازي 2012 / 05 / 7-5م .

– اقتراب أولً ،
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 - 49ندوة القضاء والعملٌة االنتخابٌة  ،المنظمة اللٌبٌة للقضاة ،برعاٌة مركز
البحوث االقتصادٌة جامعة بنغازي ومركز البحوث والدراسات السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة بنغازي  ،الثبلثاء الموافق 2012/ 07/ 03م .
 - 50ورشة عمل حول  :اإلعداد للمؤتمر العام األول للنخب الوطنٌة والشخصٌات
االعتبارٌة  ،برعاٌة اللجنة العلٌا للوفاق الوطنً والتواصل االجتماعً  ،اإلشراف
العلمً مركز البحوث واالستشارات جامعة بنغازي وجامعة عمر المختار البٌضاء 8-7
2012 / 04/م .

 - 51مؤتمر إعادة إعمار لٌبٌا رؤٌة من منظور التنمٌة المستدامة ،برعاٌة مركز
البحوث واالستشارات جامعة بنغازي 2012 / 09 / 03 – 01م .
الملتقى األول حول  :حقوق الضحٌة فً التشرٌع الجنائً  ،كلٌة الحقوق
- 52
والعلوم السٌاسٌة  -جامعة تبسة الجزائر خبلل ٌومً / 31 -30اكتوبر 2012م .

 - 53مؤتمر االستحقاقات القانونٌة للتحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
فً لٌبٌا ،مركز البحوث واالستشارات جامعة بنغازي خبلل الفترة / 11 / 12 -10
2012م
 - 54مؤتمر إدارة التنمٌة فً لٌبٌا ،مركز البحوث والدراسات السٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ،بنغازي 2012 / 12 / 10 – 8م .
 - 55ندوة " ظاهرة الفساد وآلٌات مكافحتها " ،أكادٌمٌة الدراسات العلٌا بالتعاون
مع جمعٌة بناء لٌبٌا  ،طرابلس 2012 – 12 -9م .
- 56
 2012م.

ندوة لٌبٌا ما بعد  17فبراٌر  ،كلٌة اآلداب جامعة عمر المختار فرع طبرق

 - 57مكانة الشرٌعة اإلسبلمٌة فً دستور 2013م  ،برعاٌة المنظمة اللٌبٌة للقضاة
ومركز البحوث والدراسات جامعة بنغازي 2013 / 01 /19م .
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- 58

مؤتمر االقتصاد الميبي – بين تحميل الواقع وآليات التطوير  ،برعاية واشراف
مركز البحوث واالستشارات جامعة بنغازي  / 20 – 18يناير 2014 /م .

-58

ندوة حول صناعة الدستور  :الهوية  ...الالمركزية  ،برعاية مركز ليبيا

لمدراسات االستراتيجية والمستقبمية وبرنامج األـمم المتحدة االنمائي (  ) UNDPبالتعاون
مع كمية الحقوق جامعة بنغازي بتاريخ  25ينمير 2014م .
 - 59حمقة نقاش بعنوان  :قانون مكافحة اإلرهاب " محددات التقويم ومسببات
التفعيل "،تحت شعار :الوعي القانوني واجب وطني ،كمية الحقوق جامعة بنغازي
الثالثاء الموافق  6أكتوبر 2015م .
- 60

الممتقى الدولي حول :الطرق البديمة لتسوية النزاعات  :الحقائق والتحديات

،كمية الحقوق والعموم السياسية – جامعة عبد الرحمن ميرة  ،بجاية  -الجزائر خالل
يومي  26و 27أفريل ( أبريل ) 2016م .
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ورشة عمل بعنوان " البحث العممي في الجامعات الميبية بين الواقع والمأمول

"  ،بنغازي  23يوليو 2016م .
- 62

الممتقى الثاني لخبراء اآلثار الوطنيين بالتعاون مع المؤسسات والبعثات

الدولية العاممة في ليبيا  ،برعاية شركة الخميج العربي لمنفط  ،بنغازي – 23 -20
2016 – 9م .

ثانثا  :املهاو األكادمييت واإلداريت :
 عمٌد كلٌة الحقوق جامعة بنغازي ( سابقا) .
 رئٌس قسم القانون الجنائً بكلٌة القانون جامعة قارٌونس خبلل العام الجامعً
2010 / 2009م.
15
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 رئٌس تحرٌر مجلة دراسات قانونٌة ( تصدرها كلٌة الحقوق  -جامعة بنغازي )
سابقا.

 رئٌس تحرٌر مجلة البحوث القانونٌة – ٌصدرها قسم القانون بجامعة أقسام
المرج ( سابقا ).
 عضو الجمعٌة الدولٌة لقانون العقوبات.
 عضو مجلس اإلدارة بمركز البحوث والدراسات بجامعة قارٌونس ( سابقا ) .
 عضو هٌأة التحرٌر بمجلة جامعة بنغازي العلمٌة .
 عضو اللجنة العلمٌة بجامعة بنغازي .
 عضو لجنة شؤون أعضاء هٌأة التدرٌس بجامعة بنغازي ( سابقا ) .
 عضو الجمعٌة اللٌبٌة للقانون الجنائً .
 عضو فرٌق البحث فً الدراسة التً أعدها مركز البحوث االقتصادٌة بخصوص
الهٌكلٌة اإلدارٌة للٌبٌا .
 عضو الجمعٌة اللٌبٌة لقانون االنترنت .
 رئٌس اللجنة العلمٌة لتقٌٌم كلٌة القانون جامعة سرت .
 رئٌس اللجنة العلمٌة وعضو اللجنة التحضٌرٌة للندوة العلمٌة األولى حول
مؤسسات اإلصبلح والتأهٌل بٌن الواقع والقانون التً عقدت فً مدٌنة بنغازي
خبلل الفترة  25 - 23اكتوبر 2001م.
 منسق اللجنة العلمٌة المكلفة بتطوٌر مناهج كلٌات القانون فً لٌبٌا المنبثقة عن
االجتماع األول لعمداء كلٌات القانون بالجامعات اللٌبٌة بجامعة طرابلس.

16

17

 عضو اللجنة التأسٌسٌة لصندوق التكافل االجتماعً ألعضاء هٌأة التدرٌس
بجامعة قارٌونس المشكلة بموجب قرار نقٌب أعضاء هٌأة التدرٌس الجامعً
المؤرخ فً 2004 / 05 / 27م .
 عضو لجنة اإلشراف على الموسم الثقافً لنقابة أعضاء هٌأة التدرٌس الجامعً
للعام الجامعً 2007 / 2006م .
 عضو لجنة إعداد الئحة الدراسة واالمتحانات والتأدٌب بالجامعات اللٌبٌة .
 رئٌس لجنة إعداد مشروع الئحة الدراسة واالمتحانات بكلٌة القانون جامعة
قارٌونس 2007م.

 المشاركة فً عضوٌة لجان الترقٌة ألساتذة الجامعات داخل لٌبٌا وخارجها .
 اإلشراف على كثٌر من رسائل الماجستٌر وبعض أطروحات الدكتوراه ومناقشتها
.
 عضو فً لجان إعداد بعض مشروعات القوانٌن فً لٌبٌا .
 المشاركة فً تقوٌم بعض مؤسسات التعلٌم األهلً .
 رئٌس اللجنة الفنٌة لتقٌٌم أداء كلٌة القانون  /جامعة سرت خبلل العام الجامعً
2008 / 2007م.
 مدٌر مكتب الدراسات العلٌا خبلل العام الجامعً 2010م.
 عضو هٌأة الدعم والمشورة بنغازي .
 عضو جمعٌة األكادٌمٌٌن اللٌبٌٌن الوطنٌٌن ( تحت التأسٌس ).

 رئٌس اللجنة العلمٌة المكلفة من رئٌس جامعة بنغازي رقم  325لسنة 2012م
بوضع استراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً إلى غاٌة سنة 2030م
.
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 رئٌس اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر االستحقاقات القانونٌة للتحوالت السٌاسٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً لٌبٌا ،الذي عقد برعاٌة مركز البحوث
واالستشارات جامعة بنغازي 2012 / 11 / 12 -10م .
 عضو اللجنة العلمٌة لمؤتمر االقتصاد الميبي – بين تحميل الواقع وآليات التطوير
 ،برعاية واشراف مركز البحوث واالستشارات جامعة بنغازي  / 20 – 18يناير /
2014م .
 عضو اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر :الحقٌقة والعدالة والمصالحة الوطنٌة:
التحدٌات والفرص الذي كان من المزمع انعقاده ببنغازي خبلل الفترة ٌ 9 -7ونٌو
2014م (.مؤجل ).
 عضواللجنة المكلفة بإعداد مشروع الئحة الدراسة واالمتحانات لكلٌة الحقوق
جامعة بنغازي لسنة 2015م .
 عضو اللجنة العلمٌة للملتقى الدولً حول  :الطرق البدٌلة لتسوٌة
النزاعات:الحقائق والتحدٌات ،الذي تنظمه كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
بجامعة عبد الرحمن مٌرة – بجاٌة  -الجزائر خبلل ٌومً  26و  27أفرٌل (
أبرٌل )  2016م .
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