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  (( c . v سيرة ذاتية)) 

 

 :معلومات شخصية* 

  شحر عبج الحسيج الريج: االسم. 

 (بهخارست ـ رومانيا  )م 1982 / 3/ 13: مكان وتاريخ السيالد.  

  11 7ع:الجرجة الهظيفية 

 العخبيـــة ، االنجميديــــة : المغـــــات"TOEFL"  دبمهم لغة إسبانية من جامعة " ، االسبانيـــة
Complutense"  (مبتجئ)، الريشيــة. 

  طخابمــــذ : مكان اإلقامة 

  (نقال اسبانيا) 00346023249862 / (نقال ليبيا) 0913819515: رقم الهاتف / 
 .(الشقال مرخ) 00201273804001

 البخيج اإللكتخوني(Email ):  shadarzen@yahoo.com 

 
 :المؤهل العلمي* 

 حق السداواة: في مجال حقهق السخأة بعشهان / (الساجدتيخ )اإلجازة العالية في القانهن الجولي 

" / بحث في إشكالية العالقة ومتطمبات السحاكاة"  بين الجشدين في القانهن الجولي والتذخيع الميبي 
 .م2008لمعام  /  (الفاتت سابقاًا )جامعة طخابمذ

  م2005لمعام  /  (الفاتت سابقاًا )جامعة طخابمذ/ دبمهم عالي دراسات عميا في القانهن الجولي . 

  م2001لمعام  / (الفاتت سابقاًا )جامعة طخابمذ/ ليدانذ قانهن . 

  ** في تخرص القانهن الجولي بكمية الحقهق جامعة  (الجكتهراة)في مخحمة إعجاد اإلجازة الجقيقة
إشكاليات تهزيع : مجال التحكيم التجاري الجولي بعشهان/ عين شسذ بجسههرية مرخ العخبية

 .االختراص بين القزاء والتحكيم في العقهد اإلدارية الجولية
 

 :سنوات الخبرة* 

  (م2017 حتى 2012)السمحق التجاري بالدفارة الميبية بسسمكة اسبانيا. 

  (م2012)مجيخ مكتب الذؤون القانهنية لهزارة االقتراد.  

 (م2012)السكمف / مجيخ إدارة السهارد البذخية لهزارة االقتراد.  

  ( م2012)السدتذار القانهني لهزيـــــــخ االقتراد في الحكهمة االنتقالية.  

  ( م2012 - 2011 – 2010-– 2009) مدتذار قانهني والسكمف بسمف هيئة اإلشخاف عمى التأمين. 

 2011 - 2010 - 2009 ) مدتذار قانهني والسكمف بسمف غخف التجارة والرشاعة و اتحادها العام 
 .(م 2012- 

  (م2012- 2011 - 2010) مدتذار قانهني والسكمف بسمف مجمذ أصحاب األعسال الميبي. 
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  2010 - 2009)السدتذار القانهني ألمين المجشة الذعبية العامة لمرشاعة واالقتراد والتجارة - 
 .( م2011

  (م2009)مدتذار قانهني بسكتب شؤون المجشة بالمجشة الذعبية العامة لمرشاعة واالقتراد والتجارة. 

  السكمف بالمجشة الذعبية العامة لمرشاعة واالقتراد والتجارة  خالل العام / مجيخ السكتب القانهني 

  .(م2009) 

 السكمف بالمجشة الذعبية العامة لالقتراد والتجارة واالستثسار خالل العام/ مجيخ السكتب القانهني 

 .  (م2008) 

 مدتذار قانهني أول  بالسكتب القانهني بالمجشة الذعبية العامة لالقتراد والتجارة واالستثسار 

  .( م2008 -2007 )

 ( م 2007 ) قانهني  بقدم السخاجعة والحدابات الختامية بالمجشة الذعبية لمسالية شعبية طخابمذ.   

  ( م2007 حتى 2003)باحث قانهني بالسكتب القانهني بالمجشة الذعبية بذعبية طخابمذ .   
  أستاذ محاضخ في مادة القانهن التجاري الميبي بسعهج البيخوني الستهسط والعالي 

 .( م2003 – 2002)

  م2002 / 2 / 3محامي خاص بسهجب قخار لجشة السحامين الرادر بتاريخ. 

 

 :دورات تدريبية * 

  الجورة الستخررة إلعجاد السحكسين العخب الجوليين في التحكيم التجاري الجولي بجسههرية مرخ
 (م2017)، (االتحاد العخبي لمتحكيم الجولي)العخبية 

  الديسشار اإلقميسي العاشخ عن تقييم األخطار والتجخل السبكخ لإلتحاد الجولي لسخاقبي التأمين(IAIS )
 . (م2012)بجسههرية لبشان 

  دورة تجريبية عمى األعسال الفشية والسحاسبية في كافة فخوع التأمين بذخكة االتحاد العخبي إلعادة
  .( م2009)التأمين بجسههرية سهريا 

 القانهنية والسالية والذؤون اإلدارية  في األمانات والهزارات تدورة تجريبية حهل فاعمية اإلدارا 
،  (تخشيت من الشقابة العامة لمسدتذارين والقانهنين بميبيا  )والسؤسدات الخاصة بجسههرية مرخ 

  . ( م2008)

 
 :عضـويـــــات*

  المجشة االستذارية الجائسة في وزارة االقتراد بالحكهمة االنتقالية. 

 مشجوب وزارة االقتراد بمجشة االقتراد والتجارة والرشاعة بالسؤتسخ الهطشي العام. 

  لجشة تقييم جسعية واعترسها عن وزارة االقتراد بالحكهمة االنتقالية. 

  لجشة إلعجاد ترهر عام وشامل لمتدجيل التجاري وإصجار الخخص التجارية لمسخحمة االنتقالية لميبيا
 .بجائخة الذؤون االقترادية في السكتب التشفيحي

  لجشة الفحص الذامل عمى أعسال الذخكة اإلفخيقية لمتأمين. 

  لجشة الفحص الذامل عمى أعسال شخكة الثقة لمتأمين. 
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  عزه بالجسعية العسهمية لذخكة االستثسار الهطشي. 

  لجشة إعجاد اتفاقية الغخفة العخبية األفخيقية ونعامها األساسي واتفاقية السقخ. 

  لجشة  لسخاجعة ودراسة طمبات مشت صفة مأمهرو الزبط القزائي لمعاممين بالمجشة الذعبية العامة
 .لمرشاعة واالقتراد والتجارة 

  المجشة االستذارية لسخاجعة القخارات والمهائت السشعسة لمرشاعة واالقتراد والتجارة والجهات التابعة له
. 

  لجشة إعجاد الهيكل التشعيسي و المهائت الجاخمية والسالية التحاد عام غخف التجارة والرشاعة والدراعة
. 

  لجشة الفحص الذامل عمى أعسال شخكة الميبه لمتأمين. 

  المجشة العميا لمطفهلة. 

  لجشة إعجاد مذخوع اتفاقية بين ليبيا وجسههرية ايطاليا كجولة أولى بالخعاية. 

  لجشة صياغة محاضخ اجتساعات أمين المجشة الذعبية العامة لمرشاعة واالقتراد والتجارة بالجهات
 .التابعة 

   لجشة صياغة محاضخ اجتساعات المجشة الذعبية العامة لمرشاعة واالقتراد والتجارة . 

  لجشة التحقيق بذأن قخار اعتساد لجشة إدارة غخفة التجارة والرشاعة جفارة. 

  لجشة فحص فخوع ومكاتب تسثيل الذخكات األجشبية في ليبيا. 

  لجشة مخاجعة القهانين والقخارات الستعمقة بالهكاالت التجارية. 

  لجشة الجهانب القانهنية لتشفيح مذخوع شبكة التجارة الجولية. 

  (القانهن التجاري )لجشة إعجاد مذخوع قانهن مداولة الشذاط االقترادي.  

  لجشة التفاوض مع الجهات العامة واألهمية بغخض تهزيع مجمة االقتراد. 

  لجشة إعجاد السالك الهظيفي ومخاجعة إجخاءات التدكين في الهظائف السعتسجة بالمجشة الذعبية العامة
 .لالقتراد والتجارة واالستثسار   

     لجشة تدهية أوضاع العاممين وإعجاد السالك الهظيفي بسخكد الخقابة عمى األغحية واألدوية. 

 لجشـة الرياغة في السكتب القانهنـي بالمجشة الذعبية لذعبية طخابمذ. 

 عزـه مكمف بسمفات إدارة القزايـا بالمجشة الذعبية لذعبيـة طخابمذ. 
 


