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 :العمل الحالي

 .صرمان جامعة صبراتة �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ةعمید  •
 ).مدنيمؤسسة مجتمع (رئ�س المجلس العلمي االكاد�مي صرمان  •
 .عضو الفر�ق االستشاري لوز�ر الدولة للشؤون االقتصاد�ة •

 :الوظائف السا�قة
ي ثانوي، سنة أول )اقتصاد�ة مادة اقتصاد دولي/ تنم�ة(العلوم االقتصاد�ة صرمان  ومعلم بثانو�ةعضو مؤسس  •

 .2000عام 
 .2006رئ�س القسم المالي صرمان المر�ز مكلف سنة  •
 .عضو االتصال الخارجي والتعاون الدولي صرمان المر�ز •
ة/ العامة /العالقات الدول� اإلدارة في مادة(عضو هیئة تدر�س جامعي في �ل�ة االقتصاد صرمان جامعة الزاو�ة  •

 . 2012الي  2009. )وعلم االجتماع الس�اسي
لمغر��ة وو�الة ا مندوب الشؤون الطالب�ة �الملحق�ة الثقاف�ة �سفارة لیب�ا في المغرب لذا وزارة التعل�م العالي •

 . 2014 - 2013التعاون المغر��ة سنة 
 .2018/2019 تدر�س �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان جامعة صبراتة عضو ه�أة •
 .24/9/2019عمید ومؤسس لكل�ة التر��ة واللغات صرمان بتار�خ  •
 عضو مؤسس للمجلس العلمي االكاد�مي صرمان. •
 . 2015عضو المنتدى المغار�ي من سنة  •

 
 
 

 العلم�ة:المؤهالت 
 .�كالور�وس اقتصاد وعلوم س�اس�ة •
  .جامعة طرابلس وعلوم س�اس�ةماجستیر اقتصاد  •

 محمد عمارة محمد سر��ةاالسم:  
 أستاذ مساعدالدرجة العلم�ة: 

 والعلوم الس�اس�ة صرمان جامعة صبراتة االقتصاد�ل�ة الكل�ة: 
 mohammad.amara@sabu.edu.lyالبر�د االكاد�مي: 

 0922431070 - 0918933757رقم الهاتف: 

 career overviewنبذة عن المسار االكادیمي 

Role ملمھاا 



 .جامعة الحسن الثاني المغرب .د�توراه في القانون العام شع�ة العلوم الس�اس�ة •
  2011التعین في الجامعة تار�خ 
 .�ل�ة التر��ة ابي ع�سیي جامعة الزاو�ة 2001عضو هیئة التدر�س متعاون سنة  •
كل�ة ( المعهد العالي للمهن الشاملة صرمان سا�قا 2004إلى غا�ة  2001عضو هیئة التدر�س متعاون سنة  •

 .صرمان للعلوم والتقن�ة)
 .علوم جامعة الزاو�ة�ل�ة ال 2007عضو هیئة التدر�س متعاون سنة  •
 . �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان 2010إلى غا�ة  2009عضو هیئة التدر�س متعاون سنة  •
  .إلى غا�ة االن 2011عضو هیئة التدر�س قار في �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان من سنة  •
 .2019مؤسس �ل�ة التر��ة واللغات صرمان جامعة صبراتة  •
 .2019مؤسس للمجلس العلمي االكاد�مي صرمان  عضو •

 

أل�حاث لورقة �حث�ة في ندوة النخب واالنتقال الد�مقراطي، التشكل، المهام واألدوار، التي نظمها المر�ز العر�ي  •
النخ�ة الس�اس�ة اللیب�ة وتحد�ات بناء دولة ( . �عنوان 7/2016/ 16-15-14ودراسة الس�اسات تونس أ�ام 

   )الد�مقراط�ة والمواطنة
ترس�خ ق�م المواطنة حما�ة (�عنوان  2017ورقة �حث�ة في المؤتمر الدولي السادس لألسرة �مراكش سنة  •

 للمراهقة). 
حول متطل�ات دمج أهداف التنم�ة المستدامة التي نظمتها المنظمة العر��ة للصناعة في ورشة عمل  ورقة �حث�ة •

 )بناء المواطنة طر�ق نحو التنم�ة المستدامة( �عنوان  2017 سبتمبر 20-18�الجامعة العر��ة في الر�اط 
في لیب�ا الصعو�ات المراكز ال�حث�ة  )�عنوان 2018ورقة �حث�ة ضمن فعال�ات المنتدى المغار�ي سنة  •

 ).والتحد�ات
المواطنة المغار��ة طر�ق نحو االندماج (�عنوان  2019رقة �حث�ة ضمن فعال�ات المنتدى المغار�ي لسنة و  •

 ) المغار�ي
التي نظمها مجلس  2021ورقة �حث�ة في المؤتمر الدولي المغار�ي االول لمستجدات التنم�ة المستدامة  •

 تعل�م المواطنة ودورها في ترس�خ التنم�ة المستدامة) �عنوان (التخط�ط الوطني لیب�ا بتونس 
�ة آل�ات المصالحة الوطنورقة �حث�ة في الملتقي التأس�س االول للمفوض�ة العل�ا للمصالحة الوطن�ة �عنوان( •

 . 2021یونیو -1-مایو-31الدعم) في الفترة 
ونس أعمال المؤتمر المغار�ي ت(المشار�ة الس�اس�ة للش�اب اللیبي الصعو�ات والتحد�ات)  ورقة �حث�ة �عنوان •

 .2022اكتو�ر القادم 
 

  التدر�ب�ة: الدورات

 .�كل�ة اعداد المعلمین ابي ع�سي 2000دورة التأهیل التر�وي سنة  •
  . 2020اعداد المدر�ین في مجال التنم�ة ال�شر�ة  ةدور  •
 .2021عداد المدر�ین دورة إ  •

Areas Research لبحثیةا تلمجاالا 



 .2022ورة نقل الخبرة وتنم�ة المهارات التي نظمتها جامعة صبراتة عام د •
 

 المهارات:
 .والمتابعة والتواصلت القیادة االداریة امھار •
 .القدرة على قیادة المؤسسة وكیفھ استغالل الموارد المتاحة وتوجیھا نحو اھداف المؤسسة •
 .العامة والعالقاتالقدرة على التنسیق وقیادة االجتماعات  •
 ستخدام الكمبیوتر بشكل ممتاز.ا •

 

 
 :المشاركات العلمیة

 . 2013المشار�ة في ندوة المواطنة والسلوك المدني التي نظمها البرلمان المغر�ي سنة  •
  2014المشار�ة في ندوة الد�مقراط�ة التشار��ة التي نظمها االتحاد الدستوري المغر�ي سنة •
 .للحقوق اإلنسان مراكشالمشار�ة في المنتدى العالمي  •
شار�ة حول م المشار�ة في الصالون العلمي الذي تنظمه الملحق�ة الثقاف�ة �سفارة لیب�ا في الر�اط �انت لي •

 . 2015 - 2014مستقبل المواطنة في المجتمع اللیبي 
مجتمع المدني والوالد�مقراط�ة  شعار الش�اب المغر��ة تحتالمشار�ة في ملتقي الش�اب العر�ي �مدینة الداخلة  •

2017 
الد�مقراط�ة  حول 2017المشار�ة في أعمال الجامعة الص�ف�ة التي نظمتها منظمة العمل المغار�ي سنة  •

 .التشار��ة والش�اب
 

 
النخ�ة الس�اس�ة “�عنوان مجموعة مؤلفین،  والدول�ةالد�مقراطي التشكل والمهمات  االنتقالورقة �حث�ة في �تاب "النخب  .1

 ،لىاالو ودراسة الس�اس�ات، الط�عة  لأل�حاثمنشورات المر�ز العر�ي  ”اللیب�ة وتحد�ات بناء دولة الد�مقراط�ة والمواطنة
 .2019بیروت/ مارس 

نم�ة بناء المواطنة طر�ق نحو الت“�عنوان جلة علم�ة محكمة، م االنسان�ة،ورقة �حث�ة في المجلة المتوسط�ة للعلوم  .2
 .2020د�سمبر  االول،العدد  ”المستدامة

 .الوطن�ة للكتاب الهیئة ”مستقبل المواطنة في المجتمع اللیبي“، �تاب �عنوان منشورات تحت الط�اعة .3
 
 

 

Publications راتلمنشوا 

 )External Activitiesاالنشطة العملیة / المھنیة (  
 


