
 بيانات عن المرشحين لمنصب المدير العام

 (من واقع السیر الذاتیة المقدمة)
 

 

 المناصب والوظائف المؤھل العلمي واألكادیمي الجنسیة تاریخ المیالد االسم بالكامل

 التي تقلدھا األساسیة

العمل  الخبرة في مجال

 والمنظمات الدولي

الكتب والبحوث والدراسات 

 المنشورة

 

المدني أبو الطویرات د. 
 رمضان

 

01/01/1946 

 

 

 لیبیة

. دكتوراه الدولة في 
القانون، جامعة مونبلییھ  

 1978فرنسا .

 

. دبلوم الدولة في القانون 
(ماجستیر) جامعة 

 .1973غرونوبل، فرنسا 

 

. لیسانس الحقوق جامعة 
 .1969بنغازي، 

 

 

 - 1990. وزیر التعلیم 
1993. 

 

. مدیر مكتب البحوث، 
بـــوزارة التعلیم، والمكلف 
برئاسة جامعة الفاتح 

 .1990-1987بطرابلس: 

 

. عمید كلیة القانون، جامعة 
 .1983 -1979بنغازي 

 

. عمید بلدیة یفرن بالجبل 
 .1986-1985الغربي، 

. ترأسھ لوفد بالده في 
المؤتمرات العامة     

 -الیونیسكو  -لأللكسو 
 األسیسكو.

 

.المشاركـــــــة فـــــي 
المؤتمرات الدولیة لألمم 
المتحدة في مجال الوقایة 
من الجریمة ومعاملة 

-1980المساجیــــــن 
1985. 

 

.تولیھ منصب نائب رئیس 
لجنة التضامن والسالم 

I-  بحوث ودراسات جماعیة
میدانیة منشورة في إطار 

للبحث العلمي الھیئة القومیة 
 : في مجال

 

 . التطّرف الدیني.

  

. المعاملة الجنائیة في 
 السجون اللیبیة.

 

. جرائم العرض واألخالق في 
 بلدیة طرابلس.



  

. محامي مخّول بالترافع أمام 
المحكمة العلیا ومستشار 

 قانوني ومحّكم.

.أستاذ محاضر بالجامعات 
(بدرجة أستاذ) في اللیبیة

الدراسات الجامعیة 
والدراسات العلیا في مجال 
القانون والتشریعات منذ 

 وحتى االن. 1978

.عضو لجان المحكمة العلیا 
إلعادة النظر في التشریعات 
اللیبیة بما یتفق والشریعة 

 اإلسالمیة.

األفروآسیوي ومجلس 
 السلم العالمي.

.تولیھ نیابة رئاسة 
المحكمة العربیة الدولیة 

التجاري الدولي ،  للتحكیم
 .1996بالقاھرة 

.المشاركة في إعمال 
المنظمة العربیة للدفاع 
االجتماعي: (الرباط، 

 القاھرة).

.عضو فریق الحوار اللیبي 
 الروسي(موسكو).

.عضو فریق الحوار اللیبي 
 الصیني: (بكین ،القاھرة).

  

. األمن الردیف (األمن 
 الشعبي).

 

. جرائم المرور في بلدیة 
 طرابلس.

- II-  بحـــــوث ودراسات
 فردیة حول :

 

. الظاھرة اإلجرامیة 
الجنائیة في لیبیا والسیاسة 

(جملة دراسات قانونیة، 
 جامعة قاریونس).

 

. المنشأة االقتصادیة في 
 النظام االقتصادي الجدید.

نقد نظریة الدفاع االجتماعي . 
ضّد الجریمة (جراماتیك. 

 أنسل. یاسین).

 



. أوراق بحثیة في مراجعة 
التشریعات الجنائیة وتطویر 

 المناھج.

 

 

. عّدة بحوث حول ظاھرة 
من منشورات الھیئة -العنف 

 القومیة للبحث العلمي.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 


