
 

 سيرة ذاتية

 

 محمد عمر حبيلاالسم / 

  92116البطاقة الشخصية / 

 2692يناير  22 تاريخ الميالد / 

 اإلقامة /   زاوية الدهماني ـ طرابلس

 متزوج الحالة االجتماعية / 

 1129 مند مايو استاذ مشارك دكتور. /الدرجة األكاديمية 

 الدرجة الوظيفية / الثالثة عشر

 1629699191الهاتف / 

  Mohamedhbeel@gmail.comالبريد الكتروني : 

 مجاالت العمل :

 1122طرابلس من  ،) اليونسكو( اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلومأمين عام ـ 

.1129 

 . 1122ـ 1121جامعة طرابلس  -ـ عميد كلية التربية/ طرابلس 

واستاذ مادة  . 1121ـ رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية طرابلس جامعة طرابلس من 

 طرق البحث العلمي.

استاذ مادة علم  .1112ـ  1111 بقسم علم االجتماع ـ عضو هيئة تدريس مساعد باحث

 االجتماع السياسي. التغير االجتماعي. 

استاذ مادة طرق  .1122ـ 1116لس بكلية التربية جامعة طراب ـ محاضر ثم أستاذ مساعد

 البحث العلمي. وتعليم القيم وتعلمها.

 .1111ـ  2669ـ معيد بالجامعة من 
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 المؤهالت العلمية:

من جامعة  1112مرتبة الشرف األولى بواالنتروبولوجيا  راه في مجال علم االجتماعـ دكتو

 بيزنسون ـ فرنسا.

 .1112مهنية في تخصص ادارة الوقت التربوي، جامعة فرنسوا غابلي ثور ـ مسجل ماجستير 

ـ جامعة كلية اآلداب التخطيط االجتماعي بتقدير عام جيد جدا و التنمية  بقسم ة ياكاديمـ ماجستير

 .1111طرابلس 

جامعة  بكلية العلوم االجتماعية ،دراسات المجتمعات النامية العمل االجتماعي و/ ـ بكالوريوس 

 .2661 طرابلس.

 اللغات:

 .جيد جدا  .ـ اللغة العربية

 .. جيدـ اللغة الفرنسية

 ـ اللغة اإلنجليزية. متوسطة.

 :والعضوية الدورات

ـ  التخطيط  االستراتيجي المهني، اكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب الشخصي والقيادي، 

 .1129لندن ديسمبر 

 .1116 التربوي ـ جامعة فرنسوا غابولي فرنساإدارة الوقت ـ دورة 

 .1121م المؤسسة التربوية في مجال الجودة يـ دورة الدراسة الذاتية لتقي

بوزارة التعليم العالي  ـ دورة أخالقيات المهنة، إشراف مركز ضمان الجودة وتقييم األداء

 .1122طرابلس  والبحث العلمي

 .1129البنك الدولي، اسطنبول ـ دورة بناء المؤسسي ومكافحة الفساد، 

 .1129ـ فض المنازعات والعدالة االنتقالية، البنك الدولي، تونس 

 .1112 . بوردو ـ فرنساو المركز األوروبي للعنف المدرسيعضـ 

 مستمر.1121من  تطوير التعليم العام ـ طرابلسلدعم وجمعية الليبية مؤسس للعضو ـ 

 . 1121ـ1121 جامعة طرابلسعضو لجنة الجودة بكلية التربية ـ 

 .1121 / طرابلسالليبية عضو المجموعة الوطنية االستشارية ـ 

 .1121ربية األمريكية لألساتذة االتصال، الكويت عضو الجمعية العـ 



الى   1129ندوب الرابطة في ليبيا وم  ،ـ عضو الرابطة العربية لعلوم األتصال بيروت

1111. 

 .1121االنتروبولوجيا العربية. الجزائر قيم بمجلة ـ عضو م  

 قيم للبحوث المقدمة للمجلة العلمية بكلية التربية، ومجلة العلوم اإلنسانية بالهيئة ـ عضو م  

 الوطنية للبحث العلمي، طرابلس.

 .1122لتربية بجامعة طرابلس عضو لجنة الخبراء لتطوير كليات اـ 

عبدالملك السعدي طنجة. الممكلة المغربية عضو مركز التعاون االوروافريقي بجامعة ـ 

1129. 

 م1129ـ رئيس اللجنة العلمية  لتأسيس األرشيف الوطني الليبي 

 مستمر. 1629ـ عضو منظمة أمالنا لرعاية الطفولة. طرابلس 

وعضو للجنة العلمية لمجلة الجمعية   1129ـ عضو مؤسس للجمعية الليبية لعلم االجتماع 

 مستمر.

 

 العلمية:المؤتمرات 

ها ارجخكانت داخل ليبيا أو  سوى، لعملا وورش العلميةفي العديد من المؤتمرات  المشاركةـ 

 اآلتية:في الموضوعات  2662ابتداء من سنة 

 .. طرابلسالتغير االجتماعي وحقوق اإلنسان -

 .البحث العلمي حول الشباب والتنمية في المغرب العربي -

 .. تونسالتنمية البشرية -

 .طرابلس ،االحتياجات الخاصةحقوق ذوي  -

 .تونس ،دور شبكات التواصل االجتماعي في الثورات العربية -

 .بيزنسون فرنسا ،العنف المدرسياستخدام السلطة و في اإلفراط -

 .الجزائر العاصمة،الشباب والعنف في المغرب العربي -

 .1121،جامعة المرقب واقع التعليم في عالم متغير -

 . معهد علوم األخبار والصحافة تونسوأفريقياالتواصل السياسي في العالم العربي  -

القنوات الفضائية الدولية والهوية الثقافية العربية. الجمعية العربية األمريكية ألساتذة  -

 .1121 اإلعالم، طنجة المغرب

 م مراكش1129. مايو 19ندوة العمل المغاربي، مراكش  -

 م، طنجة.1129. مايو 11التعاون األورو افريقي/ طنجة ة السنوية لمركز والند -

 .1129ندوة األمن السبراني، جامعة طرابلس، الهية الوطنية ألمن وسالمة المعلومات  -



بين المؤسسات الوطنية في ليبيا  تواصل ماال ورشة عمل مع البنك الدولي، بناء اليات -

 .1129/ابريل/ 12من أجل محاربة الفساد، إسطنبول 

عادة بناء المؤسسات الليبية العامة، مع البنك الدولي، تونس عمل بناء القدرات وإورشة  -

21/9/1129. 

، ابريل IRMCالعدالة االنتقالية في ظل التحول السياسي. مؤتمر دولي. تونس مركز  -

 م.1129

ة والجامعات العربي الجامعاتعضو لجنة مؤتمر التعاون االكاديمي والعلمي بين  -

 تونس. 1129ومندوب عن دولة ليبيا، نوفمبراإليرانية 

من منظمة رئيس اللجنة العلمية لدراسة العنف ضد األطفال في المجتمع الليبي المكلف  -

 .1129ـ1129اليونسف للطفولة 

في المجتمع  ةعضو مشارك ومتعاون مع منظمة اليونسف حول موضوع حماية الطفول -

 .1129الليبي 

.. الصعوبات  ت الليبية في مجال الخدمة المجتمعيةمؤتمر ) دور الجامعامشارك في  -

 .1122والحلول(. طرابلس مارس 

 

 العلمية:المنشورات 

بمدينة طرابلس باللغة الفرنسية  الثانوياتدراسة على مدارس  كتاب العنف المدرسيـ 

 .1122، فرنساANRT منشورات 

باللغة الفرنسية آخرين ، مشاركة مع ربية وفرنسافي الدول المغآ كتاب العنف المدرسيـ 

 .1121 بروكسل .E.M.Eمنشورات 

 .1129 ، دار الحامد. عمانمشاركة مع أخر، كتاب العدالة االنتقالية في التجارب العربية ـ 

 

ليبية ودولية تناولت الموضوعات  في دوريات منشورةالعلمية المقاالت ال

 : ـ اآلتية

االستهالك في المجتمع الليبي، مجلة  حجم ونوعالمساهمة في واالجتماعية  ةلمظاهر الثقافيا ـ

 .1121بجامعة الزاوية اإللكترونية الجامعة 

معهد دراسات  IRMCدور شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني في أحداث الثورة الليبية،  ـ

 .1121المغرب المعاصر تونس 

 .1122، 1الخصائص النوعية للعنف لدى الشباب، جامعة الجزائر ـ

في  جامعة الدول العربية نشرت حث العلمي. مؤتمر الشباب المغآربي،ربي والبباب المغآـ الش

 .1129في مجلة الجامعة المغاربية  22العدد 



 .1121التواصل السياسي الجديد في ليبيا، معهد الصحافة وعلوم األخبار تونس ـ 

القومية  الهيئةمجلة  األول، العدد الهوية الثقافية العربية في ظل القنوات اإلعالمية الدوليةـ 

 طرابلس. 1122للبحث العلمي، 

بية والتعليم بمدينة ـ الدمج التربوي تقييم لحالة تالميذ ذوي اإلعاقة الحركية في مدارس التر

، مشارك به في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة بوزارة التربية والتعليم / طرابلس 1121طرابلس 

 في طريقه للنشر.

ل التواصل االجتماعي مجتمع بديل لحرية الرأي وديمقراطية اإلعالم، مجلة الجامعة ـ وسائ

 .1129. 11. العددالمغاربية
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