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 سعــــاد سالم محمــد أبو سعد  االسم
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 81/9/8911 تاريخ الميالد

 طرابلس / تاجوراء العنوان 

 عضو هيئة تدريس جامعي  الوظيفة الحالية
 مستشارة قانونية مع وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي

 جامعة طرابلس الجهة التابعة لها 

 العلوم الشرعية  الكلية 

 محاضر الدرجة العلمية 

 suaadsalmm@gmail.com البريد االلكتروني 
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 11881989101100+         11881981111100 رقم الهاتف

 8189111881008 الرقم الوطني

 https://orcid.org/0000-0002-4786-8523 تحت رقم orcidهوية الباحثة العلمية الدولية 

 .8181( من وزارة الثقافة و تطوير التعليم القانوني بليبيانحلى الملكية الفكرية في مبادرة )متحصلة ع

 املؤهالت العلمية     

 والعضويات الدولية والداخليةالوظائف االدارية 
 المدة الجهة التابع لها المكان الوظيفة

 م8111/8118 النقابة العامة للمحاماة الخاصة مكتب محاماة خاص خاصة يةمحام

 م8110 شعبية تاجوراء المكتب القانوني ةقانوني ةمستشار

 م8112 شعبية تاجوراء مكتب القوى العاملة ةقانوني ةمستشار

 م8110 تاجوراء -وزارة العمل مكتب الوظيفة العامة ةقانوني ةمستشار

 8110/8111 تاجوراء -وزارة العمل إدارة الوظيفة والتنظيم اإلداري ةقانوني ةمستشار

 8188-8111 تاجوراء -وزارة العمل مكتب خدمات تاجوراء ةقانوني ةمستشار

 8181 مؤسسة خيرية تاجوراء بجمعية الرحمة الخيرية ةقانوني ةمستشار

 8188 طرابلس الجامعة  الليبية للعلوم اإلنسانية مستشار قانوني

 8181-8181 جامعة طرابلس كلية العلوم الشرعية قسم العالقات الثقافية والمؤتمرات ةرئيس

 Id1519/8181رقم   اعتماد للتعليم العالي الكاديمية األمريكية الدوليةا والية ديالوير/الواليات المتحدةاالمريكية مدرب دولي معتمد

 8000/8181رقم   اعتماد الكاديمية األمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريبا والية ديالوير/ الواليات المتحدة االمريكية محكم بحوث علمية معتمد

 8181 أكاديمية ريمار إسطنبول –تركيا  عضو مجلس علمي بأكاديمية ريمار

 8181 أكاديمية ريمار إسطنبول –تركيا            الهيئة اإلعالمية بمؤتمر العلمي االول للعلوم االنسانيةعضو 

 8181 أكاديمية دولية المغرب -العراق مدير مكتب األكاديمية األمريكية للتعليم العالي والتدريب بليبيا

 عضو مؤسس ورئيس اللجنة القانونية 
 للعلوم و اآلداب والفنونبمعهد المرأة الدولي 

 8181 أكاديمية دولية العراق

 معهد المرأة الدولي للعلوم واآلداب والفنونمدير 
 "فرع ليبيا" 

 8181 الكاديمية األمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريبا العراق

 مالحظة السنة الكلية اسم الجامعة التخصص المؤهل العلمي

 والية ديالوير األمريكية اعتماد دولي رقم 8181 األكاديمية لدولية األمريكية للتعليم العالياألكاديمية ا القانون الدولي دكتوراه فخرية
Doc.Nr.HD.511-2020 

 قانون عـــام ماجستير       
 دولي قانون تخصص

نظراً لألهمية  هابنشرالعلمية  لجنةال أوصت 8181 كلية القانون طرابلس
 العلمية للموضوع

  MINI المدرب المحترف االعمال إدارة   ماجستير مهني    
MBA –  

 مصغر في إدارة االعمال 8181

 8110 كلية القانون طرابلس قانون دولي     دبلوم دراسات عليا

 م8999 كلية القانون طرابلس قانون ليسانس         
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 الدورات التدريبية

 املؤمترات املشاركة العلمية يف الندوات العلمية

 مالحظات التاريخ التخصص الجهة المشرفة عليها الجهة المرشحة لها نوع النشاط

 دورة تفتيش عن العمل
 وزارة العمل

 تاجوراء
 القضائي صفة مأمور الضبط المعهد الوطني لإلدارة

 م8112
 
 

منحت صفة مأمور الضبط 
القضائي للتفتيش والرقابة 

في واثبات الجرائم المخالفات 
 اطار التشريعات النافذة

االنجليزية بمركز  دورة في اللغة
 اللغات بالجامعات الليبية

 مجازة من قبل وزارة التعليم العالي مA0_1 LOWER  STARET 8181 جامعة طرابلس العليا ادرة الدراسات

 دورة تدريبية
جمعية الرحمة 
 األهلية بتاجوراء

مركز ضمان الجودة والمعايير 
بالتعاون مع المكتب المهنية 

 التنفيذي للمجلس االنتقالي

تنمية مهارات االتصال 
والمهارات السلوكية داخل مكان 

 العمل

 شهادة حضور دورة 8188

 دورة تدريب وتأهيل
المجلس البلدي 

 تاجوراء
مؤسسة الرؤيا للتنمية 

 البشرية واإلرشاد االسري
 اعداد المدربة

 والمحاضرة الليبية
81/88/8180 
88/8/8180 

 صفة المدرب والمحاضر

 دورة تدريب وتأهيل
المجلس البلدي 

 تاجوراء
مؤسسة الرؤيا للتنمية 

 البشرية واإلرشاد االسري
اعداد القادة في مجال الدعم 

 النفسي واإلرشاد االسري
8/88/8180 

88/88/8180 
 صفة مرشد اسري

 8189مارس  مهارات التعليم والتعلم القلم االلكترونيةجمعية مداد  مشاركة خاصة استراتيجية التدريس الحديثة
 بتقديراجيزت 

 )جيد جدا(

المهارات التقنية في كتابة الرسائل 
 العلمية

 مشاركة خاصة
الجمعية الليبية الستراتيجية 

 التدريس
 للبحث العلمية مهارات تقنية

مايو 8-ابريل 80
 م8181

شهادة حضور ( ساعة 01)
 دورة

 مشاركة خاصة ادارة المراجع
الجمعية الليبية الستراتيجية 

 التدريس
 للبحث العلمية مهارات تقنية

مايو 81 -2
8181 

 شهادة حضور دورة

 مشاركة خاصة المدرب الدولي المتقدم
األكاديمية الدولية األمريكية 

 للتعليم العالي والتدريب
 بطاقة مدرب دولي معتمدة 88/88/8181 مدرب دولي معتمد

 مشاركة خاصة بحوث دولي معتمدةدورة محكم 
األكاديمية الدولية األمريكية 

 للتعليم العالي والتدريب
 محكم دولي للبحوث العلمية

80-81-88-
8181 

بطاقة محكم دولي للبحوث 
 العلمية

 
 اسم النشاط

 
 نوع النشاط

 النشر التاريخ العدد العنوان المكان

 دورة مفتشي العمل
 مشاركة

 ببحث علمي

) المفاوضة الجماعية 
في بعديها الدولي 

 والعربي (

 
 المعهد الوطني لإلدارة

قانون العمل 
 الدولي

 م81/9/8112
بحث تقييمي 
 غير منشور

 

 
 ندوة علمية بعنوان
 )االمن القانوني (

 مشاركة
 ببحث علمي

األبعاد القانونية لمفهوم 
 القانونياألمن 

 

 
قسم العالقات الثقافية 
 والمؤتمرات بالكلية

 قانون
01-0- 8189 

 
 

 منشور غير

 ندوة علمية بعنوان
 ضمانات المحاكمة العادلة

 مشاركة
 ببحث علمي

ضمانات حقوق االنسان 
 أثناء المحاكمة

بين القانون الدولي 
 والتشريعات الداخلية

 

 
قسمي الشريعة والقانون 

 الثقافية والمؤتمراتوالعالقات 
 قانون

80-88-8181 
 

 
 

 غير منشور

 ورقية ثقافية صحيفة
 مشاركة

 ببحث علمي

انتهاكات حقوق 
االنسان في ليبيا وقود 

 81ثورة 
 

 فبراير
 االحرار الوطن أوال

0 
81/9/8188 

 (0عدد)
 

 منشورة

 دورة االرشاد االسري
 

 مشاركة
 ببحث علمي

مخاطر ومساوئ 
 األجهزة االلكترونية

 على أطفالنا

 
// 

// 
 

8180 
 غير منشورة

المائدة المستديرة لألساتذة العرب داخل 
الوطن العربي وخارجه في دورتها 

 العشرين

 مشاركة
 ببحث علمي

رؤية قانونية لحق 
االعتراض فى االمم 

 المتحدة .

 
 جامعة ناصر األممية

الجانب 
 القانوني

 
 م8181/ 0/ 80-80

 منشور

 للمعلمين الملتقى العلمي األول
 مشاركة

 ببحث علمي
 88 وحدة أوقاف تاجوراء الغش في االمتحانات

 
8181 

 منشور

 المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين
 مشاركة

 ببحث علمي

التعليم القانوني في 
 ضوء تكنولوجيا التعليم

 

 
استخدام تكنولوجيا التعليم في 

 العلوم القانونية
8 

 
8189 
 

 منشور

 االنسانيةمؤتمر بابير للعلوم 
 مشاركة

 ببحث علمي
 

 تركيا –أالنيا 

 الحماية الدولية للطفل الالجئ
في إطار القانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان
 

 الثالث
 
 

80-81/81/8189 
 منشور

 مؤتمر ريمار األول للعلوم اإلجتماعية
 مشاركة

 ببحث علمي

 
 
 تركيا –اسطنبول 

دور اللجنة الدولية للصليب 
العمل األحمر في تعزيز 

 اإلنساني
 ) جائحة كورونا انموذجا(

 محور القانوني
 

0-1/88/8181 
 منشور

ؤتمر التعليم الرقمي اإللكتروني .. م
المدرسة والجامعة الرقمية بين الحاجة 

 والضرورة
 

 
 مشاركة

 ببحث علمي

 
 اتحاد الجامعات الدولي
 جامعة جيهان بالعراق

 
الخرائط الذهنية ودورها في 

 القانونيةتنمية الملكة 

 
 محور القانوني

 
 

80-81/88/8181 
 منشور

القيم االنسانية دعامة أساسية للتقدم 
الحضاري وتعزيز نشر السالم بين االفراد 

 والمجتمعات

 مشاركة
 ببحث علمي

الجامعة الدولية لالبداع 
والعلوم االنسانية 

 والسالم بين الشعوب

الكرامة االنسانية من منظور 
 والمؤسساتالفرد والمجتمع 

 المغرب 8188-0-9 المحور االول
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  دولياو داخليا  ورش العمل التي مت حضورها 
 التاريخ المكان  العنوان  البلد  اسم المحاضر  عنوان الورشة 

 8189اكتوبر  81-80 قصر حيدر باشا )أالنيا( تركيا ليبيا التومي د. خالد االبعاد(- الخصائص-التصنيف -الدوافع -)الماهية البحث العلمي

 الكتابة األكاديمية للبحوث العلمية وفق نظام الجمعية األمريكية
 (0لعلم النفس االصدار )

 

 د. أسيا الشريف
 8189اكتوبر  81-80 باشار حيد قصر )أالنيا( تركيا الجزائر

 8189اكتوبر  81-80 حيدر باشا قصر )أالنيا( تركيا تركيا د. عامر النمر التوثيق

 )كتابة تقرير البحث العلمي(. تحكيم البحث العلميمعايير 
 

 

 د. خالد الجابري
سلطنة 
 عمان

 8189اكتوبر  81-80 باشا قصر حيدر )أالنيا( تركيا

 التنظيم االلي للقائمة المرجعية باستخدام برنامج
(END NOTE.) 

 

 
 د. سعد النعيمي

 8189اكتوبر  81-80 قصر حيدر باشا )أالنيا( تركيا العراق

 وفق نظام الجمعية االمريكية تهميش المصادر والمراجع
  –الوثائق االبحاث –)الكتب ABA( 0السيكولوجية االصدار) 

 المصادر االلكترونية(.
 

 
 

 د. أسيا الشريف

 8189اكتوبر  81-80 حيدر باشا قصر )أالنيا( تركيا الجزائر

 8189اكتوبر  81-80 حيدر باشا قصر )أالنيا( تركيا الجزائر أبوغريب جميلة د اللغة العربية. اللسانيات الحاسوبية وتعليمية

  دمج مهارات التفكير في التدريس.
 سليمة الشاعري-م

 أكاديمية  ليبيا
 المعرفة الدولية

 

 8181-9-81 ليبيا

 سعاد علي-م العودة للدراسة في ظل جائحة كورونا
 فاطمة المصراتي-م
 يامنة البوعيشي-م

 أكاديمية  ليبيا
 المعرفة الدولية

 

 8181-9-1 ليبيا

 نعيمة الهاشمي-م (ZOOMبرنامج الزوم )
 مبروكة مليطان -م

 أكاديمية ليبيا
 المعرفة الدولية 

 ( ساعات0) ليبيا

 أكاديمية  ليبيا طالل عبد هللا -د كيف اطور ذاتي
 المعرفة الدولية

 ( ساعات0) ليبيا

 األكاديمية األمريكية الكترونية  د نادية حسين العفون -أ التنمية البشرية وتطوير الذات
 للتعليم العالي  

 8181-88-1 العراق
 zoom(ساعات 0)

 لقائهاإورشات العمل التي مت 

 .العلميةالعلمية والندوات واملؤمترات الدولية والداخلية عضوية اللجان 

 
 

  الجهة                                                                                                                                                                                                                                                          التاريخ                                                                                                                               العنوان  المكان عنوان الورشة 

 محاضرة علمية للمدرسين وللمدرسات 8181 تاجوراء مدرسة الكرامة  كيف تعد بحثاً 

 محاضرة علمية للمدرسين وللمدرسات 8181 تاجوراء مدرسة ابي االشهر  كيف تلقي بحث

  العنوان المكان اسم اللجنة
 التاريخ

 الصفة

 عضو اللجنة العلمية 8110 وزارة القوى العاملة تاجوراء اعداد الهيكل التنظيمي

 عضو اللجنة العلمية 8189 كلية العلوم الشرعية تاجوراء الهيكل التنظيمياعداد 

 عضو اللجنة العليا 8189 كلية العلوم الشرعية طرابلس ) حارسة القران ( المسابقة القرآنية األولى للبنات

 العلميةعضو اللجنة  8189 -0-01 كلية العلوم الشرعية تاجوراء ندوة علمية بعنوان )االمن القانوني (

 عضو اللجنة العلمية 8181-88-80 كلية العلوم الشرعية تاجوراء ندوة علمية بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة

مركز البحوث الصناعية برعاية وحدة  تاجوراء المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين
 أوقاف تاجوراء

 عضو اللجنة العلمية 8189

 عضو لجنة االعداد 8189 كلية العلوم الشرعية تاجوراء بالكليةلجنة اعداد دليل البحوث العلمية 

 عضو اللجنة العلمية 8181 منصة الكترونية ماليزيا بالعربية الناطقين والعلماء والخبراء للباحثين أريد عضو بمنصة

 عضو اللجنة العلمية  8188 ريمار/ جامعة حران التركيةأكاديمية  إسطنبول –تركيا  المؤتمر العلمي الثاني للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية

 عضو اللجنة العلمية 8188 أكاديمية ريمار/ جامعة حران التركية إسطنبول –تركيا  المؤتمر العلمي الثالث للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية

التفاعلي بين وسائل  يالمؤتمر العلمي األول للتعليم اإللكترون   
 التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات القيادة التعليمية

 عضو اللجنة العلمية  8188 اكاديمية تكوين إسطنبول –تركيا 

 المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم االنسانية
دراسات في فاعلية المرآه  –) التنمية المستدامة وتقدم المجتمعات 

 اً(عربيا واقليميا ودولي

االكاديمية االمريكية ومعهد المرأة  اون الين
 الدولي للعلوم واآلداب والفنون 

 رئيس اللجنة االعالمية 8188

 المؤتمر العلمي الدولي الخامس للعلوم االنسانية
) آفاف العلوم االنسانية المعاصرة ...قراءات مائزة بين الفكر 

 والمنهج(

العالي االكاديمية االمريكية للتعليم  العراق
 والتدريب

 عضو اللجنة االعالمية 8188
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 باجلامعات الليبيةاملقررات العلمية التي مت تدريسها 

 
 اسم المادة

 مالحظات تاريخها الكلية الجامعة الفصل الدراسي

 
 تاريخ النظم القانونية

 طرابلس 8181 القانون طرابلس 8181خريف

 فرع إنجيله 8188 القانون طرابلس 8188خريف 

 فرع إنجيله 8188 القانون طرابلس 8188ربيع 

 طرابلس 8181 القانون الحاضرة  8181خريف

 تاجوراء 8188 قسم القانون طرابلس 8188خريف  8حقوق االنسان 

 فرع إنجيله 8188 القانون طرابلس 8188ربيع 8.8حقوق انسان 

 ترهونة 8180 القانون ترهونة 8180خريف  قانون اداري
 

 القانون الدستوري والنظم السياسية
 كلية القانون 8181 القانون طرابلس 8181خريف 

 تاجوراء 8181 العلوم الشرعية  طرابلس 8181

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180خريف  8القانون الدولي عام 
 

 8القانون الدولي عام                     
 

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180 ربيع

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180خريف 

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180ربيع  8القانون الدولي للبحار 

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180 خريف 8القانون الدولي للبحار 

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180خريف  8القانون الدولي للبحار 

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180ربيع  القضاء اإلداري

 تاجوراء 8180 العلوم الشرعية طرابلس 8180خريف  المدخل العلوم القانونية

 كلية القانون 8180 القانون طرابلس 8180خريف  المدخل للعلوم القانونية نظريتي )القانون والحق(

 
 
 

 القانونيمنهجية البحث 

 كلية القانون 8181 القانون طرابلس 8181

 كلية القانون 8182 القانون طرابلس 8182ربيع 

 كلية القانون 8182 القانون طرابلس 8182خريف 

  الزيتونة  -طرابلس 8181

 القانون
8181  

 كلية القانون

 كلية القانون 8181 القانون طرابلس 8181

 كلية القانون 8181 القانون طرابلس 8181

 تاجوراء 8181 العلوم الشريعة طرابلس 8181 -8181

 تاجوراء 8181 العلوم الشريعة طرابلس 8189 -8181

 تاجوراء 8181 العلوم الشريعة طرابلس 8181 -8189

 تاجوراء 8180 العلوم الشريعة طرابلس 8180 نظرية الحق

 تاجوراء 8189 الشريعةالعلوم  طرابلس 8189 قانون التنظيم الدولي

 
 التكريم                                            أومسة

 
 املهارات

             
 ...والزلنا ننهل من مداد العلم 

 
 أبوسعدسامل حممد سعاد                                                                                                                                         

 عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس                                                           

  السنة العنوان  لجهة المانحةا اسم الوسام

 8181 ماليزيا  منصة أريد العلمية الدولية للخبراء والعلماء الناطقين بالعربية  وسام باحث مبادر

 8181 ماليزيا  منصة أريد العلمية الدولية للخبراء والعلماء الناطقين بالعربية  وسام باحث بفعاليات منصة اريد الدولية

 8188 العراق االكاديمية االمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب 8181وسام الشخصية األكاديمية المتميزة لسنة 

  المغرب  معهد المرأة الدولي للعلوم واآلداب والفنون  درع اإلبداع والتميز في نشر العلم والمعرفة 

 استخدام الكمبيوتر بشكل احترافي

 التعامل مع شبكة االنترنت وبرامج التواصل االجتماعي والبرامج المستخدمة في العملية التعليمية

 مهارات اعداد الُمقررات القانونية االلكترونية

 الحديثة في تدريس العلوم القانونيةستراتيجيات إلإاستخدام 

 (Powerpoint - بوربوينت)  برنامج التعامل مع ألية 

 سواء للطلبة أو الباحثين بالمؤتمرات العلمية  اإلشراف العلمي على اعداد البحوث وفق منهجية بحث قانونية بطريقة احترافية ومهارات الكترونية

 الفعلية وااللكترونية( اإلتصال والتواصل والمشاركات العلمية )

 اإلعداد واالشراف وتنسيق المحافل العلمية


