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((  السيرةالذاتيـــــة))       

 

 :الشخصية المعلومات/ اوال  

      الباروني أبوبكرعلي إلياس:  االسم -1

 يجامع استاذ:  المهنة -2

 ليبي:  الجنسية -3

 ماليزيا -كوااللمبور:  العنوان -4

/  00218925074656/ 0060122643099ف :الهات رقم   -5

00218918426338 

 elyas4010@yahoo.com:  بريدإلكتروني   -6

 : العلمية المؤهالتثانيا /     

كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلس  – سياسية علوم بكالوريوس -1

 . 1993عام

 .1999سنةللدراسات العليا  االكاديميةالليبية-سياسية  ماجستيرعلوم -2

 الكندية الدولية األكاديمية منفي االستراتيجية والقيادة  تخصصي دبلوم -3

 . 2012سنة للتطويرالقيادي

 المتحدة باألمم االقتصادي المجلس منفي االعالم الدولي والتنمية  تخصصي دبلوم -4

 . 2004سنة

 : الوظيفية المهـــــــــامثالثا /    

 .1999 –1998سنة المدينةالسياحية – المهني والتدريب التكوين مكتبمدير  -1

 .2001 –2000 السياحية المدينة تعليم – والرياضة الشباب مكتبمدير  -2

 .2003 –2002 السياحية المدينة تعليم – األهلي التعليم مكتبمدير  -3

 . 2003- 2004السياحية المدينة – واإلعالم الثقافة مكتب مدير -4

 . الغربي الجبل جامعة السياسية والعلوم القانون بكلية تدريس عضوهيئة  - 5          

 الجبل جامعة - السياسية والعلوم القانون بكلية الدولي التعاون مديرمكتب - 6        

 .  2013-2012الغربي        
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 بجامعة الجبل الغربي  السياسية والعلوم القانون بكلية السياسية العلوم قسم رئيس -7

 . 2013سنة 

 السـياسـية الـعلـوم قـسم/  السـياسـية والـعلـوم االقتـصـاد بكـليـة متعاون أستاذ -8

 . 2006سنة  طرابلس جامعةب

 . 2006– 2005سنةبجامعة المرقب  زليتن القـانون بكـليـة متعـاون أستاذ -9

  الثقافي اإلتحاد بنادي المتكامل للنشاط واإلعالمية الثقافية اللجنة رئيس نائب -10

 .الرياضي االجتماعي

     الرياضي االجتماعي الثقافي السياحية المدينة بنادي الثققافية الشؤون رئيس -11

 . 2006 - 0420ةسن

   .2003سنة األول الثقافي السياحية المدينة موسم لفعاليات ةالتحضيريةاللجن رئيس -12

 للمدينة الثقافينظمها المركز  التي والعلمية ثقافيةللتظاهرة ال العلمية اللجنة رئيس -13

 . 2004وجامعةالخليج السياحية

بين مطلب شرعي ومطلب قانوني   الوطنية المصالحة لندوة العلمية اللجنة رئيس -14

  26-5-2012 بتاريخ وذلك الغربي الجبل جامعة -نالوتب والعلوم السياسية القانون بكلية

 : العضويـــــــــــــــــةرابعا /    

 .عضومؤسس للجمعية الليبية للعلوم السياسية-1

 .طرابلس واإلعالميين الصحفيين رابطة عضو -2

 . الليبيين والكّتاب األدباء عضورابطة -3

 Arab research iD - ARIDعضو مؤسس منصة أريد  -4

 - 2013سنة رئيس وعضو مؤسس للمنظمة الليبية لألصالح والتعايش السلمي  -5

2014 . 
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 : البحثية المشاركاتخامسا / المؤتمرات العلمية الدولية و  

   البحثي   الورقة ،وكانت الوطني القتصادا دعم يف ودوره األهلي للقطاع ياألول الندوة -1  

       تحت اشراف وتنظيم ادارة الشؤون ،والعراقيل األهداف بين األهلية الجامعات: بعنوان  

 .التجارة بمجلة نشرت، 2003سنة االقتصادية بهيئة االداعات الليبية ،  

  :بعنوان ليبيا في االقتصادية األنشطة مزاولة حول األول المؤتمرالوطني -2  

 تنظيم واشراف االقتصادية، األنشطة ممارسة بشأن. و1369لسنة21رقم قانون حول دراسة   

 . التجارة بمجلة نشرتوزارة االقتصاد الليبية ،    

   الملتقي الثاني لسيدات ورجال األعمال الذي نظمه واشرف عليه اتحاد المستثمرين في  -3  

  عنوانحملت  بحثية ورقةب مشاركة  افريقيا   

  تنظيم واشراف اتحاد المستثمرين في  -: االستثمارالخارجي تفعيل في ودوره األهلي القطاع 

 ونشرت بمجلة التجارة والمال .، افريقيا    

   واقع وامكانيات الذي اشرفت  -الندوة الوطنية حول سياسة الدعم في االقتصاد الوطني  -4   

 :  عنوان بحثية ورقةب وكانت المشاركة 2003عليه ونظمته وزارة االقتصاد الليبية سنة    

 .  الوطني االقتصاد والسلبيةعلى اإليجابية وآثاره الدعم    

تحت اشراف اشراف وتنظيم رؤية مستقبلية  -المؤتمر العلمي حول تجنيب ارادات النفط  -5   

 ن : بعنوا بحثيةال ورقةجامعة سرت وكانت ال    

 . 2003 - 3 - 29 الليبي االقتصاد دعم في ودوره االستثمارالسياحي ومزايا أهداف    

        كلية القانون  - ومطلب قانونيللمصالحة الوطنية بين مطلب شرعي الندوة العلمية  -    7

  ، وكانت الورقة بعنوانوالعلوم السياسية بنالوت جامعة الجبل الغربي      

 . 2012 - 5 - 26المصالحة الوطنية بين مطلب شرعي ومطلب اجتماعي :    

    ( االبداع والتطوير في 1) متسق جديد في الدراسات القرانية األولالمؤتمر الدولي الت -    8

 . 2015 -11 - 16تدبر القران الكريم      

       الورقة  -المؤتمر الدولي األول للدراسات االسالمية ودورها في تطوير واقع االمة  -    9

  - دور الثورات العربية في اعادة صياغة العالقة بين السياسة والشريعة األولي بعنوان :    

     دراسة نقدية لألدبيات  -تحليل العالقة بين السياسة والشريعة الورقة الثانية بعنوان : و    

 . 2015 - 12 - 12لسبي بماليزيا كاديمية فا -قيد النشر وهما  -السابقة     

 . 2015 - 12 - 17جامعة مااليا  -المؤتمر الدولي لألعالم والدعوة  -   10

  أدب مشاركة بورقة بحثية تحمل عنوان: ( 6المؤتمر القراني الدولي السنوي ) مقدس  -   11

 . 2016 - 7 - 15حامعة مااليا ب وقيم الحوار في ضوء قصص وايات القران الكريم   
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                   مشاركة الثاني للدراسات االسالمية ودورها في تطوير واقع االمة المؤتمر الدولي  -   12

   دراسة بين  -تحليل ماهية األرهاب في العالم االسالمي بورقة بحثية تحت عنوان :     

 .  2016 - 10 - 26تركيا  -اسطنبول  -بجامعة بارتين  المفاهيم واالشاكال   

 في ( األبداع والتطوير 2المؤتمر الدولي التجديد في الدراسات القرانية الثاني )متسق  -  13  

المصطلحات السياسية مشاركة بورقتين ؛ الورقة األولي تحمل عنوان : لكريم تدبر القران ا

اليات تعاطي القران الكريم مع ظاهرة ؛ اما الورقة الثانية بعنوان :  في ضوء القران الكريم

 .20016 - 11 - 15بجامعة مااليا  والتطرفالغلو 

 

 : سادسا / المحاضرات العامة

بمركز جهاد الليبين للدراسات  العولمة والنظام الدولي الجديدالقاء محاضرة بعنوان :  -1

 . 2003 - 3 - 8التاريخية 

بالمركز الثقافي  العولمة دراسة في المفاهيم واالشكالالقاء محاضرة بعنوان :  -2

 . 2004 - 4 -1المصري بتاريخ 

نة السياحية بالمركز الثقافي المدي الدولة والهوية الليبية القاء محاضرة بعنوان : -3

 . 2012 - 4 - 19بتاريخ 

بنادي سليمان باشا الباروني الثقافي  الدولة والهوية الليبيةالقاء محاضرة بعنوان :  -4

  2012 - 4 - 15جادو بتاريخ  -االجتماعي الرياضي 

: دور المؤسسات المجتمع المدني في تعزيز السالم واألمن القاء محاضرة بعنوان  -5

 . 2013 - 1 - 2كز الثقافي المدينة السياحية بتاريخ بالمر االجتماعي

واألمن : دور المؤسسات المجتمع المدني في تعزيز السالم القاء محاضرة بعنوان  -6

 . 2013 - 4 - 30جامعة طرابلس بتاريخ  -بكلية تقنية المعلومات  االجتماعي

تعزيز السالم واألمن القاء محاضرة بعنوان : دور المؤسسات المجتمع المدني في  -7

 . 2013 - 5 - 21االجتماعي  بالمركز الثقافي مسالته بتاريخ 

دور المؤسسات المجتمع المدني في تعزيز السالم واألمن القاء محاضرة بعنوان :  -8

 - 6 - 19بتاريخ تحت رعاية وتنظيم االتحاد األوروبي  بمقر محور طرابلس االجتماعي 

2013 . 
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العالمية الوطنية والدوليائل اعبر الوسسابعا / المشاركات                            

                                                         الفضائية : الوطنية ائل االعالموس *

                                                                   

                                                                            قناة ليبيا الرسمية : -أ   

          . 2011-12-23فبراير وذلك بتاريخ  17دور جبل نفوسة في ثورة  -       1

 . 2014-01-19لقاء بشأن انتخابات المجلس البلدي لمدينة الحرابة وذللك بتأريخ  -      2

 : قناة النبأ -ب       

  05-05ام ـــالعني ــــمر الوطــي الذي تم اقراره من قبل المؤتــون العزل السياســـقان -      1

      - 2013. 

   حول تمديد مدة عمل المؤتمر الوطني العام عبر نشرة االخبار الحادية عشر صباحا  -      2

 .  2013 -09 -18وذلك بتاريخ       

      طاف السيد رئيس الوزراء علي زيدان عبر تحول المسار السياسي و االمني و اخ -      3

 . 2013 -10 -11برنامج "يوم جديد" وذلك بتاريخ       

   تغطية خاصة لمحاكمة ازالم النظام السابق و االوضاع السياسية و االمنية و الثقافية  -      4

 . 2013 -10 -24في ليبيا عبر برنامج صباحي " يوم جديد" وذلك بتاريخ      

   لقاء خاص عن محاكمة رموز النظام السابق عبر نشرة االخبار الثانية عشرة صباحا  -     5

 . 2013 -10 -24وذلك بتاريخ      

 .2013 -11-15يوم الجمعة بتاريختغطية خاصة حول احداث طرابلس الدامية  -     6

 لألوضاع السياسية و االمنية للدولة الليبية وذلك  2013تغطية خاصة حول حصاد عام  -     7

 . 2013 -12 -30بتاريخ      

 زيغي و االدستور و مقاطعة المكون االملقاء حول سير العملية االنتخابية لهيئة صياغة  -     8

 2014 - 2 - 20نتخابات و ذلك بتاريخ لالالتبو      
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   رابعة مقابلة بشأن مشروع الدستور الذي قدم من قبل لجنة فبراير عبر نشرة أخبار ال -     9

 . 2014 - 3 - 5مساء وذلك بتاريخ      

 :  LIBYA ONEقناة ليبيا األولي -ج     

قاء بشأن الوضع السياسي واألمني واإلعالمي في ليبيا عبال برنامج "استوديو األولى " وذلك بتاريخ ل -     1

3      /5/2014 . 

 :  TVقتاة ليبيا  -د     

   بتارخ   لقاء حول الحوار والمصالحة الوطنية عبر برنامج "حرية على الهواء " وذلك    1-

24      /3/2014 . 

   لقاء بشأن األوضاع األمنية واختطاف سعادة السفير األردني فواز العيطان برنامج " -2  

                                                             . 16/4/2014الليبي وذلك بتاريخ المشهد     

  ضونشر خبر عن ما صحة قفل بعسية آخر المستجدات السياسية والدبلومالقاء عبر -3  

                                  19/4/2014السفارات في ليبيا عبر البرنامج " المشهد الليبي " وذلك بتاريخ     

 لقاء حول مدى استمرارية السيد نورى ابو سهيمن لرئاسة المؤتمر الوطني العام عبر-4  

                   . 24/4/2014برنامج " المشهد الليبي " وذلك بتاريخ      

        لقاء عن أحداث بنغازي وبيان الحكومة الليبية ضد أنصار الشريعة عبر برنامج " حورية -5  

 . 3/5/2014على الهواء " وذلك بتاريخ      

 بشأن انتخاب السيد أحمد معتيق رئيس للحكومة الليبية المؤقتة عبر برنامج "المشهد لقاء -6  

 . 5/5/2014الليبي" وذلك بتاريخ    

    راءلسفا من عدد مع المؤقتة الليبية الحكومة رئيس الثني السيدعبدهللا مقابلة بشأن لقاء-7  

      .12/5/2014 وذلك بتاريخ"  المشهدالليبي"  األوربيين لدى ليبيا عبربرنامج   

 "  خاصة تغطية"  عبربرنامج بنغازي لمدينةحفتر  خليفة المتقاعد اللواء قوات دخول حول-8  

 . 16/5/2014 وذلك يوم الجمعة الموافق   
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     وذلك"  المشهدالليبي"  نامجبر برع وبنغازي طرابلس في األمنية االضطرابات بشأنلقاء -9  

 .  21/5/2014 بتاريخ   

   معتيق احمد برئاسة المنتخبة للحكومة السلطة ىتسليم الشت السيدعبدهللا امتناع بشأنلقاء -10  

 . 31/5/2014 وذلك بتاريخ"  المشهدالليبي"  برنامجعبر   

  احمد السيد انتخاب صحة مامدى العلياعلى بالمحكمة الدستورية نظرالدائرة حوللقاء - 11   

 . 5/6/2014 وذلكبتاريخ"  المشهدالليبي"  معتيق لرئاسة الحكومةعبربرنامج    

  لرئاسةأحمد  السيد انتخاب دستورية عدم في العليا بالمحكمة الدستورية الدائرة نظم – 12   

   .  9/6/2014 وذلك بتاريخ"  المشهدالليبي"  الحكومة الليبية المؤقتة عبربرنامج   

 العامة الميزانية اعتماد العام المؤتمرالوطني من المؤقتة الليبية الحكومة طلب بشأن -13   

  . 12/6/2014 وذلك بتاريخ"  المشهدالليبي"  عبرالبرنامج    

  "  المشهدالليبي"  عبربرنامج النواب مجلسالخارج لب الليبية الجالية انتخابات حول -14    

 . 21/6/2014 وذلك بتاريخ    

  وذلك"  تغطيةخاصة"  عبربرنامج ليبيا في النواب مجلس نتخابت ااستحقاقا بشأن -15   

 . 26/6/2014 بتاريخ      

                     واطالق بواشنطن الجزئية المحكمة امام ابوختالة أحمد به لمشتبه ا امتثال حول -16   

  "  المشهدالليبي"  سراح الدبلوماسيين التونسيين وعودتهما الي تونس عبربرنامج        

 .30/6/201 بتاريخ وذلك           

 

     قا عملية فجر ليبيا في بنغازي شربشأن الوضع السياسي واالمني في ليبيا وتقدم ثوار  -17    

 .15/10/204وجبل نفوسه غربا عبر برنامج "تغطية خاصة" وذلك بتاريخ         
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 قناة ليبيا االحرار : -ه     

 . 20/5/2014 بتاريخ وذلك ليبيا في المنيةخرالمستجدات اا بشأن لقاء-1        

 : قناة ابرارن -و      

  بتاريخ وذلك"  حوارمفتوح" ليبياعبربرنامج في واالمني الساسي المشهد حواربشأن-1  

  8/6/2014 .  

 قناة العاصمة : -ز      

 . 2012 - 5 - 28انتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك بتاريخ  -1

 . 2012 - 10 - 13انتخابات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة وذلك بتاريخ  -2

 وذلك المؤقتة الليبية الحكومة لرئاسة المترشحين بشأن العام مؤتمرالوطني داوالتم -3

 .2012-10-14 بتاريخ

عرض تشكيلة الحكومة من قبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على المؤتمر الوطني -4

 . 29/10/2012العام و ذللك بتاريخ 

 انتخاب الرئيس باراك اوباما لوالية ثانية للواليات المتحدة االمريكية بتاريخ  -5        

             08/11/2012. 

 حول مبدا الفصل بين السلطات و عالقة السلطة التشريعية و التنفيذية بالمؤتمر  -6        

 . 2/01/2013الوطني العام وذلك بتاريخ            

 وم المعارضة عبر برنامج " استوديو العاصمة" وذلك بتاريخ ومفه -الحراك -7        

          28/05/2013 .     

 

                                                                                                                            

 : قناة ليبيا الدولية -ح          

برنامج "سحور سياسي" وذلك بتاريخ  الليبيعبر الخارجياالستثمار  -1

23/07/2012 . 
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 : قناة ليبيا االجيال -ط

لقاء حول خارطة الطريق الذي قدمها المؤتمر الوطني العام عبر برنامج "رؤية  -1

 2014-01-02واضحة" وذلك بتاريخ 

ذلك بتاريخ و عبر برنامج " رؤية واضحة " لقاء بشأن حقون االنسان في ليبيا  -2

23/2/2014 . 

   : وسائل األعالم الوطنية المسموعة* 

 : راديو ليبيا الوطنية -أ

بجبل نفوسة الي اهالي غدامس مدينة الحرابة االنسانية التي قدمتها االغاثة  -1

 10/2011وسبها في برنامج ايام الحرية بتاريخ  /

 . 18/9/2011بتاريخ لك "وذسنة اولي ديمقراطية "الدستور في برنامج  -2

 : Fmراديو ليبيا  -ب

تغطية مباشرة لدخول ثوار جبل نفوسة والزاوية الي مدينة طرابلس من المدخل  -1

/ والمداخلة الثانية والثالثة  2011 - 8 - 20الغربي المدينة السياحية وذلك بتاريخ 

 . 2011 - 8- 28الي  25بتاريخ 

لقاء حول انتخاب رئيس الحكومة الليبية من قبل المؤتمر الوطني العام وما  -2

األمنية والسياسية عبر برنامج "الشأن جري من اقتحام واطالق النار وتداعياته 

 . 2014 - 4 - 30الليبي" وذلك بتاريخ 

حول اعتراض البعض علي انتخاب السيد أحمد معيتيق لرئاسة الحكومة الليبية  -3

 . 2014 - 5 - 7برنامج "الشأن الليبي" وذلك بتاريخ عبر 

لقاء بشأن اطالق سراح السيد فواز العيطان سفير المملكة األردنية الهاشمية من  -4

 . 2014 - 5 - 13وذلك بتاريخ  خاطفيه في ليبيا عبر برنامج "الشأن الليبي"

 

 . Fmراديوالشبابية  -ج

 دور علماء السياسة في تثقيف الجمهور في برنامج"علي سطح المكتب"  -1

 . 2011 - 10 - 10الفدرالية في برنامج"مع أوضد"بتاريخ  -2

 . 2011 - 10 - 17"مع أوضد"بتاريخ الالمركزية في برنامج -3

 - 10 - 26التسامح والمصالحة الوطنية في برنامج"قضايا تنموية"بتاريخ  -4

2011 . 
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 : زوارة  Fmاديو كأساس ر -د

حول الوضع السياسي واألمني الليبي وتقييم مستوى أداء المؤتمر الوطني العام -1

 . 27/3/2014والحكومة المؤقتة وذلك يوم 

 : راديو زون -ه

تحليل اخر ما ورد في الصحف و الدولية حول االوضاع السياسة و  -1

 2013 – 12 – 24وذلك بتاريخ   Libya todayاالقتصاديةواالمنية عبر برنامج 

مختلف القضايا السياسية  الصحف المحلية و الدولية في ماتناولته تحليل على  -2

 2013-12-30وذلك بتاريخ    Libya todayوالقانونية عبر برنامج

عضو بالمؤتمر الوطني العام  72قدمة من قبل تغطية خاصة حول المذكرة الم -3

 . 2014-01-05الليبية وذلك بتاريخ بشان سحب الثقة من الحكومة 

 2014-01-08زيدان يوم  علي السيد همقابلة بشان المؤتمر الصحفي الذي عقد -4

و ذلك   Libya todayعبر برنامج  2013نشاط الحكومة المؤقتة لعام حول 

 . 12-01-2014بتاريخ 

وطني العام ن سحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة من قبل المؤتمر الألقاء بش -5

 . 2014-01-12وذلك بتاريخ 

وذلك  2964يناير  13غية التي تصادف يس السنة االمازألقاء حول االحتفال بر -6

 . 2014-01-13بتاريخ 

زيدان رئيس الحكومة الليبية السيد علي  هلقاء بشان المؤتمر الصحفي الذي عقد -7

 . 2014-01-14المؤقتة وذلك بتاريخ 

 Tripoliفبراير عبر برنامج  7مقابلة حول الحراك الشعبي المزعم قيامة يوم  -8

today   2014-02-06وذلك بتاريخ . 

 

 : راديو الشروق -و

 . 9/3/2014لقاء عن التطورات السياسية واألمنية في ليبيا وذلك بتاريخ  -1

 .23/3/2014الوطنية وذلك بتاريخ  حول آخر االوضاع السياسية والمصالحة -2

 الحكومة لرئاسة معتيق أحمد السيد النتخاب والسياسيي القانون الجدل حول-3

 . 10/5/2014 بتاريخ وذلك المؤقتة الليبية
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 : راديوليبيا الرسمية من طرابلس -ز            

 وانتخاب والسياسي االمني والوضع ابوقعيقيس سلوى المحامية اغتيال حول -1

 . 27/6/2014 بتاريخ وذلك النواب مجلس

 :  * وسائل األعالم الدولية الفضائية   

 : قناة الجزيرة -أ        

 20/02/2011فبراير و ذلك مند تاريخ  17حول ثورة  -1

حول اختطاف السيد  رئيس الوزراء علي زيدان و الوضع االمني الليبي و ذلك  -2

 10/10/2013بتاريخ 

ارسال مستشارين في المجال لقاء حول صدور قرار من الحلف األطلسي بشان  -3

 21/10/2013الدفاع الي ليبيا في نشرة الحصاد المغاربي و ذلك بتاريخ 

مقابلة بِشأن ملفات خارطة الطريق و الحكومة و اصالحات النظام الداخلي  -4

 04/02/2014ربي وذلك بتاريخ اللمؤتمر الوطني العام عبر الحصاد المغ

عبر الحصاد المغاربي لقاء حلو استقالة السيد عبد هللا الثني رئيس الحكومة الليبية  -5

 . 14/4/2014وذلك بتاريخ 

 :  Sky newsقناة  -ب       

االمني  تغطية خاصة حول اختطاف السيد رئيس الوزراء علي زيدان و الوضع -1

 . 2013-10-11الليبي وذلك بتاريخ 

للمؤتمر الوطني و الحراك الشعبي في السابع من فبراير لقاء حول خارطة الطريق  -2

 . 2014-2-8وذلك بتاريخ 

فبراير و التحديات السياسية و األمنية  17لثورة  ثةالثال ىلقاء حول أحياء الذكر -3

 . 2014-2-17على الساحة الليبية و ذلك بتاريخ 

ت االمنية لقاء حول انتخابات هيئة صياغة الدستور "لجنة الستين" واالستعدادا -4

 . 2014-2-19وبيان المكون األمازيغي بمقاطعة االنتخابات و ذلك بتاريخ 

لقاء بشأن االوضاع االمنية التي تعرض لها المؤتمر الوطني العام وذلك  -5

 . 2/3/2014بتاريخ
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بشأن تصدير النفط من قبل ما سمى المكتب التنفيذي القليم برقة وذلك بتاريخ لقاء  -6

8/3/2014 . 

العام لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة عند اخيار لقاء بشأن انتخاب المؤتمر الوطني  -7

 . 4/5/2014الثالثة وذلك بتتريخ 

لقاء عن اعتراض البعض عن اختيار السيد أحمد معتيق لرئاسة الحكومة الليبية  -8

 . 7/5/2014المؤقتة عند اخبار السادسة وذلك بتاريخ 

حفنر والجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية  لقاء بشأن تحركات قوات خليفة -9

 . 19/5/2014عبر برنامج " األولى" وذلك بتاريخ 

لقاء حول الوضع األمني في ليبيا عبر نشرة اخبار الثانية ظهرا بتوقيت ابو ظبي  -10

 . 30/5/2014وذلك بتاريخ 

مساء وذلك يوم عن القتال الدائر في بنغازي عبر نشر أخبار السادسة لقاء  -11

2014 - 6 -2  . 

 . Tvقناة دبي  -ج   

لقاء بشأن االوضاع السياسية و االمنية الجارية في لـيـبـيـا عـبـر برنامج "قابل للنقاش"  -1

 2014-2-13وذلك بتاريخ 

ينة بني غازي وذلك بتاريخ د هللا النهي رئيس الحكومة الى مدبشأن زيارة السيد عب -2

6/6/2014 . 

النواب عبر نشرة اخبار الثامنة مساء وذلك بتاريخ حول استحقاق انتخاب مجلس  -3

25/6/2014 . 

 : TRTقناة  -د

 لقــاء بشأن اعـالن السيد خليفة حفتر لألنقالب عـلى الشرعية و ذلك بتاريخ    -1

    16-2-2014 . 

 : Orentقناة  -ه

  األمنية لقاء بشأن دخول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بنغازي واالضطرابات  -1

 . 19/5/2014بمدينة طرابلس عبر نشرة األخبار .وذلك بتاريخ  
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 : قناة الغد العربي -و    

الثالثة لثورة  بالذكري الليبيلقاء بشأن االوضاع السياسية و االمنية عقب احتفال الشعب  -1

 .19/2/2014 بتاريخفبراير وذلك  17

مدينة بنغازي عبر نشرة بشأن مبادرة لوقف اطالق النار بين االطراف المتنازعة في  -2

 . 12/6/2014أخبار الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 

حول اختطاف المشتبه به أحمد ابو خثالة من قبل الواليات المتحدة األمريكية من  -3

عبر نشرة مقر االسخبارات األمريكية بمدينة بنغازي االراضي الليبية المتهم بتفجير 

 . 18/6/2014موافق اخبار الثانية ظهر يوم االربعاء ال

عبر برنامج "أحاديث مغاربية " وذلك حول التحديات التي تواجه مجلس النواب الليبي  -4 

 . 3/7/2014بتاريخ 

 : قناة الميادين بيروت -ز      

 ألسقاطلقاء بشأن البيان الدي أصدر من قبل كتيبتي القعقاع و الصواعق  -1

 18/2/2014بتاريخ المؤتمر الوطني العام وذلك 

وذلك  الليبيةللثورة  ةالثالثلقاء حول المخاطر التي تهدد ليبيا في الذكري   -2

 .2014-2-19 بتاريخ

لقاء بشأن انتخاب السيد احمد معيتييق رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة وذلك  -3

 . 5/5/2014بتاريخ 

بنغازي لقاء حول دخول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفني في مدينة  -4

واالضطرابات مدينة طرابلس عبر نشرة أخبار التاسعة مساء وذلك بتاريخ 

18/5/2014 . 
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 : قناة التناصح -ح     

يوم  "حوار المساء"لقاء حول مسودة االتفاق النهائ لحوار الصخيرات عبر برنامج  -1 

المجرمين وتبادل لقاء عن رفع الغطاء االجتماعي عن  - 2015-4-29االربعاء الموافق 

                                                .2015 - 5 - 31االسري يوم االحد الموافق 

        "حوار المساء"عبر برنامج لقاء بشأن مسودة ليون تغليب طرف علي طرف االخر  -2

عبر ن...؟ لقاء حول مسودة ليون الي اي - 2015 - 7 - 12يوم االثنين الموافق  وذلك      

                               2015 - 7 - 26مساء االحد وذلك  "حوار المساء"برنامج 

ن لقاء عن مرور عام من التظاهرالشعبي لدعم وتعزيز مباديء ثورة السابع عشر م -3     

  . 2015 - 8 - 4وذلك يوم الثالثاء الموافق  "حوار المساء"فبرايرعبر برنامج 

   ارحو"المتوسط عبر برنامج   الرابعة لتحرير عروس  احياء الذكري  لقاء حول   -4       

                                     2015 - 8 - 19مساء"   وذلك يوم االربعاء ال                

ت وذلك يوم السب "المساء برنامج حوار"حول المؤامرة الدولية علي ليبيا عبر لقاء  -  5

                                                               2015 - 10 - 3 الموافق 

   د عقيلة لقاء حول مقابلة السيد نوري ابوسهمين  رئيس المؤتمر الوطني العام مع السي -6   

عاء خاصة وذلك مساء االرب "برنامج تغطية"صالح رئيس مجلس النواب بمالطا عبر       

                                                                2015  -12 -16   الموافق

                               

حوار "..خطوات نحو الهيمنة عبر برنامج شرعبر السكايب عن حكومة الوصايالقاء مبا -7  

                                             2015 - 12 -27وذلك مساء االحد الموافق   "المساء

االحد  وذلك مساءخاصة  "برنامج تغطية"حول دور االعالم في نقل الحقيقة عبر   لقاء -8    

                                                                       2016 -1 -10الموافق 

 اء وذلك يومالمس حوار"امج برن"لقاء حول حكومة السراج وردود االفعال الدولية عبر  -9

                                                          . 2016 - 1 -20االربعاء الموافق 

    غطيةت"لقاء حول اجتماع التحالف الغربي في روما بشأن االزمة الليبية عبر برنامج  -10

                                   2016 - 2 - 3ك مساء االربعاء الموافق وذل "خاصة
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غطية ت" لقاء حول احياء الذكري الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير عبر برنامج -11

                                    201 - 2 - 17و ذلك يوم االربعاء الموافق  "خاصة

 علي هاوتأثير والجفرة وسرت بنغازي  في الميدانية األوضاع تطورات  حول  لقاء  -12     

 يوم وذلك لمساءا حوار برنامج عبر فيينا مؤتمر مقترحات وفق ليبيا في السياسية المستجدات  

.                                                           2016  - 5 - 18 الموافق األربعاء  

                                                                                             

                                                                                                                     ثالثا / وكاالت األنباء الوطنية والدولية :     

                                                                    :وكالة أنباء أجواء البالد  -أ 

حول الوضع السياسي الليبي الراهن و مبادرة الحوار الوطني ومبادرة السيد  -1

مصطفي ابو شاقور نائب رئيس الحكومة االنتقالية السابق عبر و كالة االنباء اجواء 

 2013-09-29البالد و ذلك بتاريخ 

جدوى المبادرات السياسية و ومبادرة د. مصطفي ابو شاقور وذلك بتاريخ    بشأن  -2

2-10-2013 . 

 : وكالة فضاء ليبيا لألنباء -ب

 2 - 16حول بيان اللواء المتقاعد خليفة حفتر لألنقالب علي الشرعية وذلك بتاريخ  -1

- 2014 . 

 : وكالة األناضول التركية -ج

من المنطقة بشأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بخروج العمالة التركية والقطرية  -1

 . 2014 - 6 - 25الشرقية وذلك بتاريخ 

 

 

 

 

             تم بحمد هللا                    

 2016آيار) مايو(  15              

                                               

 


