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ملخص السيرة الذاتية
حميدة ميالد أبورونية ،عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس منذ ،1995
بدرجة أستاذ مشارك .تحصلت على درجة الدكتوراه في الفسلسفة (االستدامة االجتماعية  -الثقافية) من معهد
أبحاث البيئة العمرانية والبشرية بجامعة سالفورد عام  2007ببريطانيا .بصفتي باحثا قمت بنشر  17ورقة
عمل في؛ (االقتصاد ،االستدامة ،الحكم الرشيد ،المرأة والنوع ،المصالحة الوطنية) ،عشرة مقاالت اقتصادية
وسياسية واجتماعية في الصحف المحلية ،وكتاب واحد.
لدي خبرة أكاديمية وعملية تراكمية في مجال االقتصاد السياسي ألكثر من  20عاما ،وبرامج وابحاث في
االستدامة الثقافية االجتماعية ألكثر من  7سنوات .ممثل ومنسق ادارة التنمية ،النوع ،المرأة في االتحاد
االفريقي عن تجمع الساحل والصحراء منذ  6سنوات .لقد كنت أيضا مستشارة للعديد من المؤسسات المحلية
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والدولية .إن خبرتي المكتسبة في العمل مع المؤسسات االقليمية والدولية أضافت قيم إلى مسيرتي العملية
وإلى بناء العالقات عبر الثقافات المكونة من مختلف المجتمعات.

الشهـادات العلميـة
• الدكتوراه  :االستدامة االجتماعية والثقافية "التنمية المستدامة" ،معهد البحوث للبيئة المبنية البشرية،
جامعة سالفورد ،بريطانيا ، 2007 ،التخطيط والتصميم الداخلي للبيت االجتماعي بليبيا من منظور
القيمة الثقافية؛
"The Internal Layout Design of Social Housing in Libya: A Cultural Value
Perspective". Research Institute for the Built and Human Environment, University
of Salford, Salford, UK.
• الماجستير :التنمية االقتصادية والتجارة الدولية  ،وعنوان الرسالة " مشاكل نقل وتطويع وتطوير
التكنولوجيا بالوطن العربي مع إشارة خاصة لليبيا  ، 1998أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس –
ليبيا.
• بكالوريوس اقتصاد وإدارة األعمال  ،1994كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة طرابلس – ليبيا.

السجـل الوظيفـي
• مستشار ديوان و ازرة الحكم المحلي للعالقات العامة واالعالم ،و ازرة الحكم المحلي بحكومة الوفاق
الوطني.2018 - 2017 ،
• رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس2015 ،
 االن.• رئيس قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة طرابلس.2016 ،
• مستشارة بمجلس التخطيط الوطني.
• مندوب مكتب التعاون الدولي لكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس.2014- 2012 ،
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• أستاذ مشارك ،جامعة طرابلس  - 2016االن.
• استاذ مساعد طرابلس .2016 – 2012
• محاضر جامعة طرابلس .2011 – 2007
• مساعد محاضر جامعة طرابلس .2006 – 1999
• معيد جامعة طرابلس .1998 – 1995

الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية
• مراقب دولي باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالجولتين األولى والثانية بجمهورية النيجر ،2021
اشراف تجمع الساحل والصحراء (سين – صاد) ،نيامي _ النيجر.
• إدارة الشراكة بين جامعة طرابلس وجامعة بنغازي وجامعة سبها مع شبكة  EUROSCIمنصة التعلم
التعاوني.2020 ،
• منسق ادراة التنمية ،النوع ،المرأة في االتحاد االفريقي عن تجمع الساحل والصحراء (سين – صاد)،
اديس ابابا ،اثيوبيا – 2017 ،االن.
• مؤسس وحدة دعم القرار االقتصادي واالجتماعي والفني بو ازرة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني
.2017
• نقطة االرتكاز بمشروع تعزيز القدرات المحلية الجل الصمود والتعافي المقدم من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بو ازرة الحكم المحلي.2018 ،
• ترأس عدة لجان على مستوى و ازرة الحكم المحلي لتشاور مع منظمات دولية.
• ممثل لتجمع الساحل والصحراء(سين _ صاد) في االجتماع الرابع رفيع المستوى لالتحاد االفريقي
حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة :تسخير المكاسب الديموغرافية من خالل االستثمار في
الشباب :تمكين الشابات والفتيات ،مفوضية االتحاد األفريقي ،أديس أبابا  ،إثيوبيا2017 ،
• عضو بلجنة الخبراء في المؤتمر العلمي حول الجامعات الليبية  ،التحديات واالفق ،مركز البحوث
المغاربية ،تونس2017 ،
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• انشاء مجلة البحوث والدراسات االقتصادية ،مركز البحوث والدراسات االقتصادية ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،جامعة طرابلس – ليبيا – 2016 ،االن.
• ممثل لتجمع الساحل والصحراء (سين _ صاد) لالجتماع الفني الثامن عشر بين االتحاد االفريقي
والمجموعات االقتصادية ،حول نظام اإلنذار المبكر بالقارة ،االتحاد االفريقي  ،اديس ابابا -اثيوبيا،
.2016
• ممثل عن إدارة المرأة والنوع بتجمع الساحل والصحراء (سين – صاد) ،األمانة العامة ،لورشة عمل
حول انهاء زواج األطفال بافريقيا_ االليات واالستراتيجيات ،االتحاد االفريقي ،القاهرة – مصر،
.2016
• ممثل الدارة المرأة والنوع بتجمع الساحل والصحراء (سين – صاد) ،األمانة العامة ،اجتماع خبراء
النوع واالمن والسلم ،االتحاد االفريقي ،اديس ابابا – اثيوبيا.2015 ،
• عضو بلجنة خبراء ريادة االعمال ومتحدثة بالحوار التشاوري االقليمي حول تعزيز المشاركة الشاملة
والفعالة المرأة العربية بالحياة العامة (مشروع "مشاركة") /6 ،5 ،ابريل ، 2014/عمان – االردن.
• متخصصة في اقامة دورات حول ادارة الحمالت االنتخابية – 2013 ،االن.
• مستشارة ومدربة ببرنامج االمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPلدعم تدريب المترشحين للجنة صياغة
الدستور ومجلس النواب ،برنامج االمم المتحدة االنمائي وهيئة دعم المراة باالمم المتحدة  ،طرابلس –
ليبيا 2013 ،و .2014
• عضو باللجنة االستشارية لصياغة مسودة البناء العام للدستور الليبي بالمجلس التخطيط الوطني،
.2014 - 2013
• مستشارة دولية ضمن فريق دعم االمن والعدالة االنتقالية لدى مؤسسة تيت ار تيك االمريكية و،USAID
طرابلس  -ليبيا.2013 ،
• مستشارة ومدربة لدي معهد القيادات النسائية العربية ،عمان  -االردن. 2013 _ 2012 ،
• عضو باللجنة االستشارية لتقييم الخطة اإلستراتيجية لتمكين والتنمية البشرية بمجلس التخطيط
الوطني.2012 ،
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• عضو باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير االداء في
المؤسسات التعليمية ،جامعة عمان العربية  ،عمان االردن.2013 .
• عضو بشبكة جمعيات المجتمع المدني بشمال افريقيا ،2013 ،القاهرة – مصر.
• عضو بلجنة الخبراء بمؤتمر "" ''Democracy that Deliversالديمقراطية في المنطقة العربية
مدريد – اسبانيا.2011 ،

البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
 −قضايا التنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية في اإلسالم ،مجلة الراي ،جدة –

2021

 −أثر الريع الخارجي على االقتصاد الليبي ،مجلة البحوث والدراسات االقتصادية ،مركز

2021

 −الهجرة السرية للمرأة بمنطقة الساحل والصحراء :االسباب -التحويالت المالية

2017

السعودية.

البحوث والدراسات االقتصادية ،جامعة طرابلس  -ليبيا
واالجتماعية -اليات الحل .مجلة الجامعي ،نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة،
جامعة طرابلس – ليبيا.
 −مؤشر المعرفة في ليبيا :مؤتمر الجامعات الليبية  :التحديات واالفاق ،المركز

2017

المغاربي لالبحاث حول ليبيا – تونس.
 −دور االقتصاد المعرفي في النمو االقتصادي :دراسة خاصة عن ليبيا ،مجلة البحوث
والدراسات االقتصادية ،مركز البحوث االقتصادية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

2016

جامعة طرابلس – ليبيا.
 −التنمية البشرية المستدامة من منظور النوع االجتماعي ،التعليم  ،العمل ،التمكين:

2016

الرؤى واالمكانات ،مجلة العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة المرقب ،ليبيا
 −النموذج المتكامل لالستدامة البيئية من منظور الشريعة االسالمية :كلية الهندسة،

2015

جامعة اجدابيا – ليبيا.
 −مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في المصالحة الوطنية ،المؤتمر العلمي الثاني
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للمصالحة الوطنية ،كلية القانون ،جامعة سرت – ليبيا.
 −واقع التعليم للمرأة الليبية ،بحت مقدم للمنظمة العربية للثقافة ،جامعة الدول العربية،

2014

تونس.
 −تحديث الخطة االستراتيجية حول التمكين والتنمية البشرية ،مجلس التخطيط الوطني،

2013

ليبيا.
 −الحكم الرشيد أساس التنمية المستدامة  :مؤتمر دولة القانون المنعقد بجامعة سرت –

2013

ليبيا
 −تطور العملية السياسية وتأخر األعمار :اإلطار االستراتيجي لالقتصاد الليبي:

2011

مؤتمر من أجل بناء ليبيا ،جامعة طرابلس – ليبيا
 −التنمية المستدامة ودور رأس المال االجتماعي في سياسة اإلسكان ،مجلة كلية

2010

االقتصاد والعلوم السياسية  -طرابلس – ليبيا
 −التصميم والتخطيط الداخلي لسكن االجتماعي بليبيا من منظور القيم الثقافية ،بحت

2010

منشور باللغة االنجليزية بالمؤتمر العالمي االول ل ـ االستدامة المعمارية والتنمية
الحضرية ،عمان  -االردن
 −نظرية راس المال ومفهوم التنمية المستدامة  .بحت منشور باللغة االنجليزية بالمؤتمر

2009

العالمي الثاني ل ـ االستدامة المعمارية والتنمية الحضرية ،طرابلس – ليبيا.
 −التنمية المستدامة واإلسالم ،بحت منشور باللغة االنجليزية بالمؤتمر السادس

2006

للدراسات العليا العالمية بجامعة دولفت – هولندا.
 −االستدامة في تصميم المساكن من منظور القيم االجتماعية الثقافية  ،بحت منشور
باللغة االنجليزية بالمؤتمر الخامس للدراسات العليا العالمية بجامعة سالفورد –
بريطانيا.
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المقاالت المنشورة
 −حوار اقتصادي سياسي حول القضايا المعاصرة بالمنطقة العربية ،مجلة العربي األمريكي اليوم ،العدد
.2017 ،57
 −المواطن الليبي :مال وماعليه ،مركز الدراسات التيباوية( ،تدا)،2014 ،
http://tedacenter.wordpress.com
 −الحقوق والقيم الثقافية واالجتماعية للمواطن الليبي ،صحيفة وطني ،العدد الثالث.2013 ،
 −اجماع واشنطن واجماع بكين :بين االستبداد السياسي الوطني أو االستبداد االقتصادي األجنبي،
صحيفة وطني ،العدد الثاني.2013 ،
 −بناء المؤسسات بمحاربة الفساد ،صحيفة وطني ،السنة األولى ،العدد .2013 ،1
 −الفساد بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية ،صحيفة وطني ،العدد صفر.2013 ،
 ،"Once Upon Time in Libya" −ليبيا المستقبل2012 ،
http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/17875 −
 −دولة القانون  ..ام دولة الحيتان الكبيرة" ،ليبيا المستقبل2012 ،
−

http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/17584

 −جودة البنية التحتية اتجاه لتنمية مستدامة ،صحيفة طرابلس ،تصدر عن المكتب االعالمي بالمجلس
المحلي طرابلس ،العدد  ،29السنة .2012
 −صناعة التنمية المستدامة ،صحيفة طرابلس ،تصدر عن المكتب االعالمي بالمجلس المحلي
طرابلس ،العدد  ،28السنة .2012
 −هل المواطن عنصر بشري ام عنصر اجتماعي ،صحيفة طرابلس ،تصدر عن المكتب االعالمي
بالمجلس المحلي طرابلس ،العدد  ،15السنة .2012
 −مقالة بصحيفة الجامعة تصدر عن جامعة طرابلس بعنوان " هل فزاعة العراق نجحت في إسكاتنا"
السنة األولى ،العدد الثاني2011 ،
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األنشطة
• ورش عمل باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية بجمهورية النيجر  ،2021نيامي _ النيجر.2021 ،
• ورشة عمل اطار العمل االستراتيجي ومناقشة رؤية للتنمية المستدامة في لليبيا ،األمم المتحدة ،تونس
.2017 ،
• المشاركة بالدورة التدريبية حول التعلم والتدريس في التعليم العالي ،جامعة ساوث هامبتون ،بريطانيا،
.2017
• ممثل إدارة المرأة لتجمع الساحل والصحراء بالدورة التدريبية في االجتماع الفني  18بين المنظمات
اإلقتصادية األقليمية و اإلتحاد اإلفريقي حول نظام االنذار المبكر ،أديس ابابا – أثيوبيا.2016 ،
• ممثل إدارة المرأة لتجمع الساحل والصحراء بالدورة التدريبية في مجال انهاء زواج االطفال
والممارسات التقليدية الضارة بالقارة االفريقية القاهرة – مصر2016 ،
• ممثل إدارة المرأة لتجمع الساحل والصحراء ،أديس ابابا ،أثيوبيا2015 ،
• عضو بالمكتب التنفيذي لشبكة مؤسسات المجتمع المدني بشمال افريقيا ،القاهرة – مصر- 2013 ،
األن.
• مدير إدارة الشئون االجتماعية بمؤسسة فتبينوا لألعمال القانونية واالجتماعية  ،سرت.
• عضو تأسيسي لمنتدى الوطني للدولة المدنية ،طرابلس.
• عضو تأسيسي بمؤسسة المتوسط للديمقراطية واالنتخاب ،بنغازي.
• عضو تأسيسي بمؤسسة منبر المرأة الليبية  ،طرابلس.
• عضو بالمجموعة الليبية للجودة والتميز ،طرابلس.
• ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني للجهة الغربية بــ" وقفة مؤازرة مع أهالي مدينة سرت".
• المشاركة بفاعليات الذكرى الثالثة والتسعون إلعالن الجمهورية الطرابلسية بمدينة مسالته.
• المشاركة بفاعليات الذكرى األولى لتكريم شهداء ثورة  17فبراير بمدينة مسالتة .
• المشاركة بفاعليات "نجعله جنوب طاهر" بمدينة سبها.
• المشاركة بمؤتمر حرائر ليبيا بمدينة بنغازي.
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• إلقاء محاضرة عن المصالحة الوطنية للالجئين بمدينة طرابلس.
• عضو بوفد المصالحة الوطنية وحكماء ليبيا إلى مدينة بني وليد.

المهارات
• إتقان الحاسب اآللي  ،الطباعة باللغة العربية واالنجليزية.
• ببرنامج  ،In vivoبرنامج Decision explorer
• إتقان اللغة العربية واالنجليزية .
• القدرة على العمل الجماعي ،والقدرة على التعامل مع إعداد كبيرة  ،التواصل والحوار واإلقناع.
مهارات في إعداد .Presentations

شهـــــادات التكــــريم
• شهادة إتمام الدورة التدريبية حول التعلم والتدريس في التعليم العالي ،جامعة ساوث هامبتون،
بريطانيا.2017 ،
• شهادة مشاركة عن الدورة التدريبية حول انهاء زواج األطفال بافريقيا ،االتحاد االفريقي ،القاهرة –
مصر .2016
• شهادة مشاركة عن الدورة التدريبية حول النوع االجتماعي واالنتخابات  ،من برنامج االمم المتحدة
االنمائي  ،القاهرة – مصر .2013
• شهادة شكر وتقدير من جامعة عمان العربية ومؤسسة مضامين لتطوير الموارد البشرية عن المؤتمر
الدولي "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير االداء في المؤسسات التعليمية" عمان – االردن ،
.2013
• شهادة مشاركة من
)The Center for the Study of Architecture in the Arab Region (CSAAR
عن المؤتمر الدولي على
9

2021

السيرة الذاتية

Sustainable Architecture and Urban Development, Tripoli- Libya, 2009
• شهادة شكر وتقدير من كلية الهندسة ،قسم العمارة والتخطيط العمراني  ،للمؤتمر الدولي "العمارة
والتنمية الحضرية المستدامة"  ،جامعة طرابلس – ليبيا.2009 ،
• شهادة مشاركة حول "المواطنة الفعالة" من منتدى المواطنة والديمقراطية والتنمية البشرية وكلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة طرابلس  -ليبيا .2011،
• شهادة مشاركة في ورشة عمل تدريبية من منتدى ليبيا للديمقراطية و " BRDI Groupالمواطنة
الفعالة والمشاركة الديمقراطية" – 2011 .ليبيا.
• شهادة تكريم "درع" من جمعية حرائر ليبيا الغد إلى كل من قدم كل ما يملك إلنجاح ثورة  17من
فبراير .2012 ،
• منح العضوية الفخرية من جمعية ميالد جديد الخيرية لدور الفعال في دعم المرأة.2012 ،
• شهادة معتمدة عن " المهارات العلمية لإلدارة الحديثة" من اإلبداع الخليجي للتدريب واالستشارات ،
 ،2012/04/10-7طرابلس – ليبيا.
• شهادة معتمدة عن " تكوين القيادات برنامج  ")2012( 1و"القيادة المتعددة األبعاد 20 :ساعة
تدريب" من مركز كندا الدولي ،مركز ماستر و مركز أوزون للحلول العملية.2012 /04/10-7 ،
• شهادة مشاركة من معهد القيادات النسائية العربية والمعهد الدولي الجمهوري عن دور المرأة في
اإلصالحات السياسية ،تونس.2012 ،
• شهادة مشاركة وتكريم من كلية القانون لندوة "دولة القانون"  ،جامعة سرت  ،ليبيا .2013 ،
• شهادة شكر وتقدير من جامعة طرابلس للمجهودات المتميزة في انجاح احتفالية الذكرى الثانية لثورة
السابع عشر من فبراير.2013 ،
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