
                                            

 

 

 أوالً / البيانات الشخصية 

 زليتن. 10901بطاقة شخصية  -االسم : علي منصور اشتيوي  

 الجنسية : الليبية .       الجنس : ذكر              -م            1991تاريخ الميالد:

  Afnan.alo13@gmail.comالبريد االلكتروني   –.      0900020100الهاتف : 

 ثانيا/ اإلجازات العلمية

  .0002-0000اإلجازة األولي : ليسانس قانون  المتحصل عليها من جامعة مصراته عام 

 .0009-0009المتحصل عليها من جامعة طرابلس عام اإلجازة الثانية : ماجستير القانون العام 

اإلجازة الثالثة : ماجستير القانون الخاص المتحصل عليها من جامعة المنصورة بمصر عام 

0012- 0012. 

اإلجازة الرابعة : دكتوراه في القانون العام المتحصل عليها من جامعة المنار بتونس العاصمة 

 .0001عام 

 ثالثا / جهات العمل 

 الى اآلن. 0009،0010لصفة الوظيفية :عضو هيأة قضائية منذ ا -

 باحث أكاديمي . -

 أستاذ متعاون في الجامعات الليبية . -

 رابعا /  سنوات الخبرة 

 .0010 -0009كلية االقتصاد جامعة مصراتة : مادة القانون التجاري  -

ري ، القانون الدولي كلية القانون وكلية االقتصاد جامعة المرقب بزليتن : مواد/ قانون دستو -

 .0011-0009للبحار، القانون المدني سنة 

كلية القانون وكلية االقتصاد جامعة طرابلس : مواد /تاريخ القانون ، طرق البحث ، القانون  -

اإلداري ، نظرية القانون ، القانون الدولي العام ، القانون الدولي للبحار، القانون المدني، 

 إلى اآلن. - 0011القانون التجاري سنة 

c.v
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كلية القانون جامعة الزيتونة بترهونة : مواد /القضاء اإلداري ، تشريعات النفط ، القانون  -

 .0012 – 0010الدولي للبحار سنة 

وزارة الداخلية : مواد/ القانون الجنائي ، االجراءات الجنائية ، حقوق  –كلية الشرطة  -

 .0012 -0010االنسان )دورات تدريبية( سنة 

شريعة والقانون وكلية االقتصاد ، الجامعة األسمرية : مواد / القانون الدستوري ، كلية ال -

القضاء اإلداري ، القانون الدولي للبحار ، القانون المالي ، القانون المدني ، القانون 

 التجاري ، عقود مسماة ، مرافعات مدنية وتجارية .

 خامسا/ البحوث العلمية

 .0010ة ، المعهد العالي القضاء التحكيم في المنازعات المدني -

 .0010المصالحة الوطنية ، الجامعة األسمرية  -

 .0012فرع مصراتة   –تحصيل الدين الضريبي من الشركات العامة ، األكاديمية الليبية  -

 .0019أسس تشكيل مجالس التأديب، مجلة الجامعة األسمرية   -

لالستثمار األجنبي ، مجلة المنتدى دور االتفاقيات متعددة األطراف في إيجاد نظام موحد  -

 .0001، يوليو ، 0، العدد  2المجلد  الجامعة األسمرية ، األكاديمي  ،

 .0001أثر الفساد على االستثمار األجنبي في ليبيا ، مجلة الجامعة األسمرية  -

 سادسا / المشاركة بمؤسسات المجتمع المدني 

 .0012 – 0011نسان ناشط حقوقي سابق  في المؤسسة الليبية لحقوق اال -

 .0011شهادة مشاركة في ورشة عمل حول المواطنة الفعالة بجامعة طرابلس  -

دورة تدريبية في مبادئ حقوق االنسان ورصد االنتهاكات برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم  -

 .0010بطرابلس ( UNSMILفي ليبيا )

الدبلوماسي ونظم دعم دورة تدريبية موسومة بالبروتوكول والمراسم و اتيكيت السلك  -

القرار،  برعاية إدارة شركة المسار الطالبي للتدريب وتنمية الموارد البشرية  و الجمعية 

ئية و مركز األبحاث والدراسات والتدريب بجامعة طرابلس الليبية ألعضاء الهيئات القضا

0001. 

 

 

 


