
  تكرمي  الباحث اللييب

   عادل ابوبكر الطلحي

  ))يف القاهرة (( 

علي هامش املؤمتر الدويل للتنمية و اتمع املدين مت تكرمي 

الباحث اللييب الشاب عادل ابوبكر الطلحي وذلك تقديرا 

  متعددةوعرفانا ملا قدمه من دراسات و حبوث تناولت قضايا

املرأة والطفل و اتمع املدين ، حضر مراسم التكرمي عددا من 

   .ربالبحاث واساتذة اجلامعات واالعالميني الع
  

  

  



  

  



  

  

  

  

  سرية ذاتية
  

  عادل ابوبكر الطلحي   : االسم 

  لييب : اجلنسية 

  باحث .. كاتب  : املهنة   

Adel_1976_2010@yahoo.com 

:العضوية    

عضؤ اجلمعية الوطنية لرعاية الشباب*   

   لإلعاقةعضؤ اجلمعية الليبية * 

عضؤ املنظمة الوطنية للشباب *   

   مركز الدراسات والبحوثؤعض* 

   اجلمعية الدولية للبحاث الشباب عضؤ*

  اللجنة االفريقية للدرسات االجتماعيةعضؤ * 



  نظمة العربية اإلفريقية حلقوق املعاقني املن مؤسسنيم* 

  : املشاركة  يف املؤمترات و الندوات العلمية  

 . تنظيم  املنظمة العربية اإلفريقية  حلقوق املرأة .. ندوة  املرأة و القانون  •

.. ية  عنوان املشاركة  حقوق املرأة بني االتفاقيات و املعاهدات الدولية  و القوانني      و التشريعات الليب

2007   
عنوان املشاركة العنف باسم اإلسالم ظاهرة . تنظيم اجلامعة االمسرية .. ندوة اإلسالم ينبذ الطرف  •

   2005.  هدامة 

عنوان املشاركة مشكلة البطالة يف . تنظيم املنظمة الوطنية للشباب اللييب .. ندوة ماذا يريد الشباب  •

  2006. ليبيا 

عنوان املشاركة هجرة العقول الليبية . تنظيم املنظمة الدولية للهجرة .. ندوة هجرة العقول اإلفريقية  •

  2007. األسباب و احللول 

عنوان املشاركة . تنظيم الرابطة العامة االخصائيني االجتماعني .. املؤمتر الدويل للخدمة االجتماعية  •

  .2006. تاهيل املعاقني يف منظور اخلدمة االجتماعية 

دور .. تنظيم مجعية و اعتصموا لالعمال االنسانية عنوان الورقة .. الطباء الليبيني املؤمتر االول ل •

 2006االطباء يف الكشف عن اجلرائم اجلنسية يف ليبيا 

تنظيم مجعية و اعتصموا لالعمال االنسانية عنوان الورقة واقع .. املؤمتر الثاين لالطباء الليبيني  •

 2007التمريض يف ليبيا 

تنظيم االحناد العام للجمعيات االهلية عنوان الورقة اتمع االهلي .. م للجمعيات االهلية املؤمتر العا •

 2005. يف ليبيا املاضي و احلاضر 

عنوان الورقة .. تنظيم مركز العاملي لدراسات و احباث الكتاب االخضر .. املؤمتر العاملي للدميقراطية  •

 2006. الدميقراطية يف التصور االسالمي 

عنوان املشاركة التلوث . تنظيم مؤسسة القذايف للتنمية .. ؤمتر الدويل المن البحار واحمليطات امل •

 2005. النووي حقائق وارقام 

تنظيم نقابة املعلمني عنوان الورقة دور املعلم يف بناء املؤسسة العاصرة .. املؤمتر الوطين للتعليم يف ليبيا  •

2006 

عنوان املشاركة حق التفكري و التعبري يف ظل . ظيم جملس الثقافة العام تن.. ندوة حق التفكري و التعبري  •

 2007االتفاقيات و املعاهدات الدولية 

 ورقة عمل بعنوان التكامل ندوة الوحدة االفريقية من املنظمة الوحدة االفريقية ايل التحدي االفريقي •

 .االفريقي رؤية مستقبلية 

 2006عنوان املشاركة ازمة التنمية يف افريقيا ..  تنظيم جملس الثقافة العام  •

عنوان املشاركة حقوق املعاقني يف االتفاقيات و التشريعات .. قة اخلضراء حلقوق االنسانية ندوة الوثي •

 2006العربية 



تنظيم االحتاد للمنظمات التنمية عنوان املشاركة مؤسسة .. ندوة الدولية سياسات التحول و التنمية  •

 2008القذايف للتنمية و دورها يف االعمال التنموية  

 2008تنظيم مؤسسة الفكر العريب .  الدورة السابعة ندوة مؤسسة الفكر •

  و احباث الكتاب االخضر  تنظيم مركز العاملي لدراسات..املؤمتر العريب االول لالعالم  االلكتروين  •

 2006.  و القانون  املعلوماتية بني االخالقعنوان الورقة اجلرائم.. 

عنوان الورقة التعليم االلكتروين .. يم منظمة العمل العربية تنظ.. الندوة العربية للتعليم عن بعد  •

2007 

عنوان الورقة مشكلة املخدرات يف .. تنظيم اجلمعية الليبية ملكافحة املخدرات .. ندوة املخدرات  •

 2004منطقة اجلبل االخضر  

  2005تنظيم مركز العاملي لدراسات و احباث الكتاب االخضر .. ندوة حوار احلضارات  •

 عنوان املشاركة حقوق العمال يف التشريعات الليبية .. تنظيم رابطة املرأة .. دوة املرأة و العمل ن •

 .املرأة والكوتا رابطة املرأة العربية عنوان الورقة دراسة مقارنة بني كوتا يف تونس و اليمن ة ودن •

اطفال الشوارع و احلماية عنوان ورقة  ، جامعة الدول العربية ،العريب الطفولة واتمع املؤمتر  •

  2008االجتماعية 

 2009، مؤسسة اطفالنا ، عنوان الورقة جرائم االحداث يف ليبيا جرائم االحداث مؤمتر  •

 مركز حقوق املرأة ، عنوان الورقة العوامل االجتماعية و االقتصادية املسببة مؤمتر العنف ضد املرأة ، •

  2006للعنف ضد املرأة 

 

  مقاالت و دراسات منشورة 

  زواج املعاقني وما يترتب عليه •

 مذحبة خوجاىل ترويها ذاكرة األجيال •

 الثروة اليت جنهلها •

 العقول الليبية املهاجرة ثروة وطنية مهدورة •

 ييب والسلطة عن اى عالقة تتحدثون ؟املثقف الل •

 الفن املمتع والعامل اخلصب أدب األطفال •

 الوجه اآلخر لألمم املتحدة حماربة القيم والشرائع الدينية املرأة •

 موقف التشريعات الدولية من االختفاء القسرى •

  احلرية بني املنظور بني االسالمى والغريب •

 االغتراب يف فكر الصادق النيهوم  •

  يف فكر الصادق النيهوم املرأة •

 املعجزة يف فكر الصادق النيهوم  •

 إشكالية التقدم يف فكر مالك بن نيب  •

 مشكلة النهضة بني حممد علي و مالك بن نيب  •



 أزمة اهلوية يف دول املغرب العريب  •

 املرأة و الكوتا •

 احلركات اإلسالمية املعاصرة •

 التطرف اإلسالمي يف دول املغرب العريب •

  نصر حامد ابوزيدالتأويل عند •

 البحث العلمي يف الوطن العريب •

 مشروع االسالمي والعوملة  •

 وتغيب العقل املرأة  •

 املعرفة اسالمة  •

 

    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


