
 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية : 

 االسم : سرور بشير علي الطويل .

 . ةالجنسية : ليبي

 ليبيا .– مصراته العنوان :

 معة مصراته/ كلية االقتصاد.العمل: جا

 ذ مساعد.الدرجة العلمية: أستا

  s.ataweel@eps.misuratau.edu.lyعنوان البريد االلكتروني :

 .11107 1806142504رقم الهاتف النقال :  

 . 3/1/0871 / ليبيامصراته: الدمكان وتاريخ المي

 . الحالة االجتماعية : متزوج

 

 المؤهالت العلمية : 

 . / ليبيا مصراته – مصراتهجامعة  1112بكالوريوس إدارة أعمال :

 ./ ليبياغريان  –جامعة الجبل الغربي  1100ماجستير إدارة أعمال : 

 األعمال التي قمت بها : 

 مكتب المستقبل لالستشارات اإلدارية ./   إدارية( موظف شؤون  1101 -1118)

 . ليبيا - مصراتهالى اآلن ( عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد جامعة  -1100)

 .  ليبيا – مصراته( محاضر متعاون بكلية التربية  1102 -1100)

 . د والعلوم السياسيةرئيس قسم االدارة العامة /كلية االقتصا ( 1106الى  -1104 )

الى اآلن ( مدير مكتب بحوث واستشارات العلوم االقتصادية بكلية االقتصاد  -1108)      

 جامعة مصراته/ اسيةوالعلوم السي

 



 ات العلمية المشارك: 

 

 

 

 

 

 خ
 َــــــىع انُشـــــــــاط 

يىعذ  انُشــــــــاطــىاٌ عُــــ ))دورج ذذرَثُح / ورشح عًم((
 طنُشــاا

 

 اٌ انُشــاطــيك
 

َـــىع 
 املشاركـــح

1- 
 ورشح عًم

 

 يذرب يصراذه 1101 عهُىاملهرمً انىطٍُ نهرتتُح وانر

2- 
 دورج ذذرَثُح

 

يصراذه/املعهذ انىطٍُ  1102 سرُذاخَظى ذذاول وحفظ االوراق وامل
 نإلدارج

 يذرب

3- 
ٍُ عهذ انىطيصراذه/امل 1102 النكرتوَُحذُظُى املراسالخ واالرشفح ا دورج ذذرَثُح

 نإلدارج
 يذرب

4- 
 َثُحذذر دورج

 
اعذاد اهلُاكم انرُظًُُح واملالكاخ 

 انىظُفُح
يصراذه/املعهذ انىطٍُ  1102

 نإلدارج
 يذرب

5- 
سىق انعًم ولذرذه عهً اسرُعاب  حهمح َماش

 املخرخاخ انرعهًُُح
حنهرًُُح اجلًعُحانهُثُ 1102

 انثشرَح /يصراذه
يشارن ورلح 

 ححبثُ

6- 
منىرج يمرتذ  نثُاء ودعى انمذرج  يؤمتر

 اللرصاد انهُثٍانرُافسُح ن
 يشارن تىرلح طراتهس 1102

 حبثُح

7- 
انعىايم االخرًاعُح واثرها يف اخرُار  يؤمتر

 ح انفرد نهًهُ
يشارن تىرلح  انكىَد 1103

 حبثُح

8- 
 يذرب يركز االيثم /يصراذه 1104 حاملهاراخ االدارَ دورج ذذرَثُح

 

9- 
عذاد اهلُاكم انرُظًُُح واملالكاخ ا َثُح ج ذذردور

 انىظُفُح
اجلًعُحانهُثُحنهرًُُح  1104

 انثشرَح /يصراذه
 يذرب

11 

انرحهُم  إسرخذاو)  عزو نرَادج االعًال ريؤمت
 انصُاعاخذرذُة أونىَح  يفاهلريً 

 (انهُثُح

يركز انثحىز  1107
وانذراساخ االلرصادَح 
يف انعدُالخ، املؤمتر 

 انعهًٍ األول

 يشارن تىرلح
 حبثُح

11 

اسرخذاو انرحهُم  ) انرًُُح املسرذايح يؤمتر
( يف حتمُك املُزج sowtانرتاعٍ)

انرُافسُح نهًشروعاخ انصغري 
 (يف نُثُاواملرىسطح 
 

خايعح احملاسثح  1110
ر انعهًٍ غرَاٌ،املؤمت

 االول

ىرلح ت نيشار
 حبثُح



 )المشاركات العلمية )حضور: 

 خ
 ـــــاط ـَــــــىع انُشـــ

عذ يى عُــــــىاٌ انُشــــــــاط ))دورج ذذرَثُح / ورشح عًم((
 انُشــاط

 

 يكــاٌ انُشــاط
 

َـــىع 
 شاركـــحامل

4- 
 دورج ذذرَثُح

 
اجلًعُحانهُثُحنهرًُُح  1101 اعذاد احلمائة انرذرَثُح

 انثشرَح /يصراذه
 يرذرب

 يرذرب ٍ/طراتهسرت انعاملسيركز يا 1101 ترَايح ذكىٍَ انمادج دورج ذذرَثح -7
 يرذرب يركز ياسرت انعاملٍ/طراتهس 1101 دتهىو االحرتاف انىظُفٍ دورج ذذرَثُح -8

9- 
 يرذرب يصراذه spss 1102انرحهُم االحصائٍ  ورج ذذرَثُحد

 
 يرذرب ذىَس 1107 االلرصادٌ ترَايح دعى نُثُا يف انركايم دورج ذذرَثُح -11

11- 

 Tony Elumelu Foundation دورج ذذرَثُح

 

 يرذرب عٍ تعذ )االَرتَد(َُدريَا  1107

12 

اعذاد  ذىَس 1111 ترَايح انرَادج نهدايعاخ انهُثُح  ترَايح ذذرَثٍ
يمرر 
 دراسٍ

 


