السيرة الذاتية

• السم  :على العماري سالم عبد الحفيظ
• تاريخ الميالد 1963 :ترهونة
• المؤهل العلمى:
• ليسانس إعالم شعبة الذاعة كلية الداب جامعة قار يونس بنغازي بتقد ير عام جيد
سنة 1985م
• دبلوم الدراسات العليا الكاديمية الليبية سنة  2006بتقدير عام جيد جدا
• درجة الجازة العالية الماجستير بتقدير عام جيد جدا
• مسجل بأطروحة دكتوراه بمعهد الصحافة والخبار جامعة منوبة تونس بعنوان (جودة
التكوين العالمي بالجامعات الليبية ـ كليات وأقسام العالم أنموذج ) في مراحل
النجاز النهائية لألطروحة .
• متحصل على إجازة القانون من كلية القانون ترهونة 2009ـ 2010م.
• تاريخ التعين بالجامعة بالقرار رقم ( )388لسنة 2010م ،اللجنة الشعبية العامة للتعليم
والبحث العلمي (سابقا) بدرجة محاضر مساعد .
• قرار التمكين بكلية الفنون والعالم جامعة طرابلس بقرار الجامعة رقم ( )2373لسنة
2010م
• الترقية لدرجة محاضر بقرار رئيس الجامعة رقم مساعد بقرار رئيس الجامعة رقم
( )387لسنة 2015م .
• الترقية لدرجة أستاذ مساعد ( )1228لسنة 2019م ،بتاريخ استحقاق إعتبارأ من
2018/10/07م.
• منح إجازة التفرغ العلمي للمرة الولى بقرار رئيس الجامعة رقم ( )1561لسنة 2020
• عضو هيئة تدريس متعاون مع قسم االعالم كلية االداب زلتين العام الجامعى - 2009
 2010كلف بتدريس مقررات /تقنيات االتصال  /العالقات الدولية  /المنظمات الدولية
• عضو هيئة تدريس متعاون مع قسم العالم كلية الداب جامعة الزيتونة العام الجامعى
 2013- 2012نظريات االتصال /المنظمات الدولية  /العالم والتنمية.

• عضو هيئة تدريس قار بقسم العالم شعبة الذاعة كلية الفنون والعالم جامعة
طرابلس منذ سنة  2010كلف بتدريس مقررات  ،مدخل لوسائل االتصال  ،وكاالت
االنباء  ،العالقات الدولية  ،نظريات االتصال  ،القانون الداري ،مقدمة فى وسائل
العالم (الذاعتين) ،مدخل العالن  ،نظريات االتصال  ،وكاالت النباء  ،الكتابة
الذاعية  ،العالن االذاعى  ،تخطيط البرامج الذاعية  ،الحصاء الوصفي ،العالم
الليبي  ،تطبيقات في الذاعة  ،إنتاج البرامج الوثائقية  ،الخبار والبرامج الخبارية
،أسس إنتاج البرامج الذاعية ،أسس الخراج الذاعي ،إدارة المؤسسات العالمية ،علم
االجتماع العالمي  ،مشاهدة وتحليل ،الدراما الذاعية  ،العالم والقناع  ،حمالت
في الذاعة .
• عضو هيئة تدريس متعاون مع برنامج التعليم عن بعد بكلية الفنون والعالم مند العام
، 2010كلف بتدريس مقررات الخبار والبرامج االخبارية  ،الكتابة لإلذاعة
والتلفزيون  ،التخطيط العالمي ،تخطيط الحمالت العالمية ،العالم السالمي .
• كلف بالشراف ومناقشة عدد من مشاريع التخرج بشعب الذاعة ،العالقات العامة ،
الصحافة .
• كلف رئيس قسم المرحلة العامة بكلية الفنون والعالم .
• كلف رئيس قسم العالم (مكلف) بكلية الفنون والعالم .
• كلف منسق الدراسة واالمتحانات بقسم االعالم كلية الفنون والعالم .
• كلف منسق برنامج التعليم عن بعد كلية الفنون والعالم .
• كلف عضو بلجنة المقررات بالكلية .
• كلف عضو بلجنة التحقيق في كلية الفنون والعالم .
• كلف عضو بلجنة القيادة والحوكمة للدراسة الذاتية بالكلية
• المشاركات العلمية :
• الملتقى العربي الول لطالب الدراسات العليا في علوم العالم واالتصال بمعهد
الصحافة وعلوم الخبار جامعة منوبة تونس  /4/3/ 2يناير  2019م
• الملتقى العربي الثاني لطالب الدراسات العليا في علوم العالم واالتصال بجامعة
مستغانم الجزائر  1/ 29مارس  2020م
• مشاركة في دورة إعداد البحث العلمي بدار الزاوية للكتاب من  2019/11/2إلى 11/4
 2019م.

• حضور الورشة المنهجية للطلبة المسجلين بالدكتوراه بمعهد الصحافة وعلوم الخبار
بجامعة منوية  26فبراير  2020م .
البحوث المنشورة
• العالم الديني النشأة والتطور  ،مجلة كلية الفنون والعالم جامعة طرابلس ،العدد 3-2
سنة . 2012
• كتابة الخبار لإلذاعتين المرئية والمسموعة  ،مجلة البحوث العالمية  ،مركز ابحوث
والتوثيق العالمي ،طرابلس العدد  50-49سنـة . 2012
• التخطيط العالمي والتخطيط الذاعي  ،مجلة البحوث العالمية ،العدد  53السنة
. 2014
• تأثيرات العولمة وتقنيات االتصال في العالقات الدولية ،مجلة فنون وإعالم ،العدد
الرابع  ،الجزء الول  ،جامعة طرابلس ،يناير 2015
• توظيف المختبر العالمي التدريس المقررات الدراسية لشعبة الصحافة و شعبة الراديو
والتلفزيون  ،دراسة ميدانية ،الجامعي ،العدد ، 21يناير . 2015
• الجريمة العالمية في الفقه السالمي ،مجلة بحوث االتصال ،جامعة الزيتونة ،العدد
الول يوليو . 2017
• اتجاهات قسم العالم بجامعة طرابلس نحو برامج التأهيل والتدريب العالمي ( دراسة
ميدانية على عينة من طالب الفصلين السابع والثامن ) ،منشور بمجلة العالم والفنون
،العدد الثاني  ،السنة الولى ،الكاديمية الليبية للدراسات العليا  ،طرابلس  2020م
• وسائل العالم ودورها في توعية السرة الليبية ،بحث منشور بمجلة بحوث التصال
 ،كلية العالم جامعة الزيتونة  ،العدد السادس  ،السنة الثالثة  ،ديسمبر  2019م .
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