
 

 

 الذاتية السيرة

 على سعيد البرغثيبروفسورلل

 اوال: معلومات عامه:

متزوج ويقيم في مدينة  2591من مواليد عام  الجنسيةعلى سعيد البرغثى ليبي البروفسور

. ويجيد استخدام وسائل االتصال والفرنسية اإلنجليزية العربية: التاليةبنغازى. يتقن اللغات 

 .حرفيه ألغراضوالكمبيوتر الحديثه 

 :العلميةثانيا: المؤهالت 

 األوروبية)بعد الدكتوراه( من االكاديمية  الدوليزمالة التفاوض  .2

 1002للتفاوض الدولي في لندن ببريطانيا عام 

ببريطانيا عام  ليدزمن جامعة  في العالقات الدولية وادارة المنظمات الدولية من دكتوراه .1

2550 

العالقات الدولية والقانون الدولي االنساني من جامعة وبستر في جنيف في  ماجستير .3

 2593عام  سويسراب

 .2595في ليبيا عام بنغازيالعلوم السياسية من جامعة بكالوريوس  .2

بنغازي بدرجة عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة  .9

 .1022-2552استاذ

 .1012منذ لية ة الليبية الدووكيل رئيس الجامع .6

 الحرفي: ثالثا: االطار

ن السياسية الخارجية وعلي شؤو علىسعيد البرغثى للدكتور على يركز العمل التخصصي 

من حرفيه في عمليات  تطلبهيوما وادار منظماته  الدوليالنظام  ونالخصوص شؤوجه 

المركبة الدبلوماسية  الياتب بشكل خاص ويهتم وادار االزمات. الحميدة والمساعيالتفاوض 

 المعاصرة. الدوليةفي العالقات 



 

 :والدولية الوطنية العملية الخبرةرابعا: 

بدائرة الشرق االوسط وشمال افريقيا بالرابطة الدولية بجنيف سويسرا  سامي.مسئول 2

2592-2592 

بجنيف سويسرا  الدولي.مفوض سامي بدائرة الشرق االوسط وشمال افريقيا باالتحاد 1

2599-2599. 

-1002بجنيف سويسرا الدولي.مدير عام منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا باالتحاد 3

1006 

 1002في ايطاليا  اإلنساني الدوليللقانون  ريموا.عضو معهد سان 2

 1002- 2559الليبيى.امين عام الهالل االحمر 9

 1009-1006والمساعدات االنسانية  لإلغاثةالهيئة الليبية  إدارة.رئيس مجلس 6

 1009- 1006مدير مركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازى.9

 1012 بنغازي الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية.وكيل 9

 :الدولية خامسا: المشاركات

  2553-2552بجنيف سويسرا  الدولي.رئيس لجنة الصياغة للهيئة العامة لالتحاد 2

 2559-2559للجنة الدولية للصليب االحمر الدولي.نائب رئيس لجنة التمويل 1

.عضو اللجنة االستشارية الدولية لدراسة مستقبل الحركة الدولية للصليب االحمر جنيف 3

 2559سويسرا 

-2559.عضو اللجنة االستشارية العربية للمنظمة العربية للهالل االحمر الرياض السعودية 2

1002 

 1002جنيف سويسرا  لميالعا.نائب رئيس اللجنة الدولية للسالم 9

.رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر االقليمي الرابع لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 6

 1002البحرين  المنامةفي  اإلنسانيللعمل 



الخامس لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  اإلقليمي.رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 9

 1006مراكش المغرب  اإلنسانيللعمل 

 

 المنشورات: سادسا: اهم

 المجزأة الربحيةومفهوم  الشمولي: بين التقدير الليبية.اتجاهات السياسة الخارجية 2

 الليبية الخارجية: اطالله اوليه على راهن السياسة والعالمي اإلقليمي.مستقبل دور ليبيا 1

 الدولي اإلنسانيفي نظام العمل  الراهنة.التغيرات 3

 اإلنساني.العولمه ومستقبل العمل 2

 .تداعيات استخدام اسلحة اليورانيوم المنضب9

 في ليبيا المدني.ازمة منظمات المجتمع 6

 في ظل المشهد السياسي الليبي الراهن المدني.مستقبل منظمات المجتمع 9

 الليبي: خلل في السياسات فاقد في التنمية الصحي.ازمة النظام 9

 القسريلنظام التحويل  نموذجفي ليبيا:  الصحي .اختالالت النظام5

 الطاردةالبيئة  نموذجفي ليبيا:  الصحي.ازمة النظام 20

 بالمنظمات الدولية بجنيف الوضع الراهن للعاملين الدولية: دراسة.التنشئه في المنظمات 22

 والعشرون: تهميش لدورها او تعطيل اليات عملها الحادي.االمم المتحدة والقرن 21

واغالل النظام العربي  العربي.الديموقراطية والتنمية وحقوق االنسان: بين احباط المواطن 23

 الرسمي

 تغيير االدارة وفراغ القيادة قاريونس: بين ة.جامع22

 المشهد السياسي الليبي على وأثره التغيير واالنتقال في النظام الدولي الراهن.دالئل 29

 يبية: بين شلل مصدر الصنع وتفكك اليات التنفيذ.مستقبل السياسة الخارجية الل26

 أسئلة متوارثة وتحديات معاصرة.لعالقات الدولية: دراسة امدخل ل.29



 

 

 

 

 والجوائز: سابعا: التكريم

 بالمملكةمقدم من المنظمة العربية في الرياض -المميز اإلنساني.وسام ابوبكر الصديق للعمل 2

 1009-العربية السعودية

   1006-اسبانيا مدريد-المميز اإلنسانيللعمل  الذهبية.الميدليه 1

  1009-االردنعمان -المميز اإلنسانيالملكي للعمل  الذهبي.الوسام 3

 1001- ليبيا-بنغازي-الممتازةمن الدرجة  اإلنساني.وسام العمل 2

   1009-سويسراجنيف -اإلنساني.جائزة الموظف المميز للعمل 9

 1009- بنغازي –لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية . درع الهيئة الليبية 6

 الدائم: ثامنا: العنوان

 ليبيا-بنغازي –نبالعومنطقة السكن: 

 00129522556256هاتف جوال:

  00129522556256واتس اب: 

 00129522556256فايبر:

 alisaidali@limu.edu.ly: اإللكترونيالبريد 


