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.مستمرةبصفة

سمير سعيـد الغالي

المعلومات الشخصية
بالمملكة المتحدةقلـوستـرشيـرجامعـة 

تحصلت على درجة الدكتوراه في مجال التسويق أطروحة بعنوان

(خلق الهوية السياحية لليبيا)

2007–2014

األكاديمية الليبية للدراسات العليا

تحصال على درجة الماجستير في التسويق رسالة بعنوان 

(دور االعالن في التسويق السياحي)

2002–2004

تحصلت على بكالوريوس إدارة أعمالالمعهـد الوطنـي لإلدارة 

1995–2000

العلميةالمؤهالت 

الخبرة العملية 

عة عضو هيئة تدريس قار بقسم الدراسات السياحية كلية اآلداب جام-

.حتى األن2015/06/01من اإعتبارطرابلس 

اد بجامعة محاضر متعاون بكل من كلية السياحة و الضيافة و كلية االقتص-

.و جامعة طرابلس األهلية و جامعة القدس األهلية

اعتبارا مدير مكتب المتابعة بشركة الضمان لالستثمار -

.2015حتى مايو2014يوليو من -

على  Marks & Spencerللخدمات لدى أسواق  ICMعملت بشركة -

ترة ما بين بالمملكة المتحدة في الفتشلتنهاموظيفة إعداد و تجهيز بمدينة 

.21.05.2014حتى 29.08.2012

http://www.integratedcleaningmanagement.com/locati

ons.html

العالمية لإلدارة المهرجانات  Compass Group UKعملت ب -

عالمي الرياضية على وظيفة استقبال و ضيافة خالل سباق الخيول ال

.2014سنة تشلتنهامبمدينة 

http://www.compass-group.co.uk/

http://www.integratedcleaningmanagement.com/locations.html
http://www.compass-group.co.uk/


و 01.06.2006عملت بشركة الضمان للتسيير الفندقي في الفترة من -

رئيس قسم بحوث)حيت شغلت الوظائف التالية 05.11.2006حتى 

(.العائليةجنزورالترفيهي بقرية 2006عضو بلجنة صيف -التسويق 

و حتى 25.05.1995العائلية في الفترة جنزورعملت بقرية -

–موظف بالمكتب األمامي)حيث شغلت الوظائف التالية 30.05.2006

–سجل العمالء بوحدة الصرف و التحصيل –مراجع اإليرادات اليومية

رئيس –مندوب عن القرية بلجنة تحصيل الديوان لدى أمانة المالية سابقا 

(.2004مشرف السوق الصيفي لسنة –لجان جرد لعدد من السنوات 

قي سابقا محاضر متعاون مع إدارة التدريب بشركة الضمان للتسيير الفند-

.2006سنة 

واد محاضر متعاون مع بعض المعاهد العليا الخاصة لتدريس بعض الم-

.2005و حتى 2004اإلدارية من سنة 

عملت إداري لدى شركة سفاري وكيل معتمد للعديد من العالمات -

جبنة –Fricoجبنة –Safareعصير )التجارية العالية منها 

President ) 2005حتى 2004في الفترة من.

نجوم على وظيفة إداري في 5عملت لدى مطعم الصياد ذات مستوى -

.2002و حتى 1999الفترة من 

طنية عملت مشغل حاسب آلي بإدارة الخدمة الوطنية أثناء فترة الخدمة الو-

.1995و حتى 1993في الفترة من 

:مجال التدريب

دد من مدرب متعاون مع مركز حلول للتدريب و االستشارات تم تنفيذ ع-

.2019( ماجستير مهني مصغر–تسويق دولي )الدورات التدريبية 

مدرب معتمد من المعهد االمريكي للتعليم التطبيقي بتاريخ -

20/06/2018.

اسية متحصل على الماجستير المصغر في العالقات الدولية و الدبلوم-

.2017االمريكية بتاريخ اكتوبرإتالنتاجامعة باعتماد 

البورد باعتماد إعداد مدرب دولي محترف TOT))متحصل على دورة -

.2017االمريكي الكندي بتاريخ اكتوبر 



عضوية فخرية بجمعية قدراتي إلدارة الموارد البشرية بتاريخ -

17/08/2017.

العربية لالستشارات و التدريب باالكاديمةمدرب دولي و عضو -

(ATSCP )2016.

و بشركة الخبراء العرب للتدريب و االستشاراتمتعاون مدرب دولي -

.2016مركز علم بال حدود للتدريب منذ 

هر عضو فريق المدربين بمهرجان التدريب بالجنوب بمدينة سبها ش-

.2016أغسطس 

شهر عضو فريق المدربين بمهرجان التدريب بالشرق بمدينة بنغازي-

.2016نوفمبر 

و عضو فريق المدربين بمهرجان التدريب بمدينة الزنتان شهر ماي-

2017.

مدرب متعاون مع مركز حروف للتدريب لتدريب سلسلة من المحالت-

.2017( بصريات طرابلس–أديداس –هوليدي سنتر )

موزارةمدرب متعاون مع شركة الشبكة  لتدريب سلسلة محالت -

.2017للحلويات 

كولشسترأشهر بمدرسة 9متحصل على شهادة دورة لغة إنجليزية  لمدة -

و حتى 12.11.2006للغات بالمملكة المتحدة في الفترة من 

07.07.2007.

متحصل على شهادة دورة أكاديمية لإلعداد للدراسات الدقيقة بجامعة-

و حتى 09.07.2007بالمملكة المتحدة في الفترة من قلوسترشير

09.09.2007.

يب متحصل على شهادة دورة لغة إنجليزية مستوى متوسط مركز التدر-

.2006التابع لشركة الضمان للتسيير الفندقي سنة 

.2005ة سنجنزوردورة في استخدام الحاسب اآللي بمقر القرية العائلية -

سيير دورة في اإلدارة لدى مركز القبس بمركز تدريب شركة الضمان للت-

.1998الفندقي سابقا سنة 

االتصال التواصل: مهـارة

العمل بروح الفريق: مهـارة

إجادة استخدام الحاسوب : مهـارة

و برامجه و شبكة المعلومات 

الدولية



أنشطة أخرى

والهوايـاتات ـ  اإلهتمام

مطالعةال

السفــر

رنـتـتـاألن

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر األول للسياحة في ليبيا بتاريخ-

27/09/2017  .

لتكون من ضمن الدراسات المنشورة 2014دراستي سنة اختيار تم -

.قلوستشيربصفحة جامعة 

http://insight.glos.ac.uk/faculties/beps/research/pages/sam

iral-ghalli.aspx. 

سبتمبر بالمملكة المتحدة منقلوسترشيرعضو جمعية المسوقين بجامعة -

2013.

ترشيرقلوسعضو مؤسس و نائب رئيس جمعية الطلبة المسلمين بجامعة -

.2008سنة 

المملكة بكادرفلدي مشاركة ضمن برنامج اليوم الثقافي الليبي بجامعة -

حول السياحة في ليبيا ( presentation)المتحدة من خالل تقديم عرض 

.2010سنة 

سنة رقلوسترشيالمشرف على برنامج اليوم الثقافي الليبي بجامعة -

2008.

http://insight.glos.ac.uk/faculties/beps/research/pages/samiral-ghalli.aspx

