املوضوع :سيرة ذاتية
أوال :بيانات شخصية:
االسم  /ليىل رمضان عبدهللا جويب
تاري خ الميالد 1973/8/16 :طرابلس
الوظيفة الحالية :عضو هيئة تدريس بقسم رياض األطفال  -كلية ر
الببية  -طرابلس.
الحالة االجتماعية :أنسه
الهاتف المحمول0915678203 – 0925678203 :
ر
ونl.jwiber@uot.edu.ly :
البيد االلكب ي
ً
ثانيا :المؤهالت العلمية:
"اسباتيجية ر
ر
مقبحة لتطوير منظومة اإلدارة المدرسية بليبيا
 مرحلة إعداد اطروحة الدكتوراه بعنوانوفق نماذج المنظمة المتعلمة"
الببية وعلم النفس شعبة العلوم ر
 دبلوم الدكتوراه قسم رالببوية والنفسية ،كلية اآلداب ،جامعة
الزاوية.2018 ،
 دبلوم الدكتوراه رالببية وعلم النفس " إدارة وتخطيط تربوي " ،كلية اآلداب ،جامعة طرابلس.2013 ،
ماجستب علوم التعليم " إدارة تعليمية " ،أ كاديمية الدراسات العليا جبور.2004 ،
ر
 بكالوريوس علوم ،قسم الرياضيات ،جامعة طرابلس للعام .2000 – 1999 بكالوريوس إدارة ،جامعة طرابلس العرب األهلية .2005 دبلوم علوم أساسية ،قسم الرياضيات .1995ً
الوظيف:
ثالثا :التدرج
ي
 منسق التوثيق والمعلومات بقسم رياض األطفال بكلية رالببية طرابلس من  2021/4/1ر
وحت اآلن.
 منسق الجودة بقسم رياض األطفال بكلية رالببية طرابلس من تاري خ  2021/6/1ر
وحت اآلن.
ر
االلكبون ف ليبيا من أغسطس  2020ر
وحت اآلن.
العرن للتعليم والتدريب
 رئيس المجلسي
ي ي
 رئيس لجنة المعادالت العلمية بكلية رالببية طرابلس  -جامعة طرابلس من ربيع  2018ر
وحت خريف
.2020

 رئيس الدراسة واالمتحانات بكلية رالببية طرابلس  -جامعة طرابلس من  2017/4/1ر
وحت
2021/4/1م
 رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم من سبتمب  2019رحت اآلن
 رالمشف العام بالمجلة الليبية لعلوم التعليم.
 عضو اللجنة المشكلة بناء عىل قرار السيد أ .د رئيس جامعة طرابلس رقم ( 151لسنة  2019م)المؤرخ ف  20يناير  2019 /م بشأن إعداد ر
التعليم باألقسام العلمية بكليات
مقبح توحيد البنامج
ي
ي
ر
الببية  /جامعة طرابلس.
العلم تحت رقم (( )201921003555الصادرة بتاري خ:
 عضو يف الرابطة الدولية للباحثي
2019/11/5م
 رئيس لجنة تسيب االمتحانات النهائية بكلية رالببية طرابلس عىل مدار عدة فصول دراسة ابتداء من
ر
ربيع  2017إىل ربيع .2019
حت  2017الخاصة بطلبة كلية ر
 رئيس لجنة إعداد قاعدة البيانات من  2011رالببية طرابلس وإحالته
إىل الجامعة
النسان من  2017/7/1إىل اآلن.
الرياض
الليت
 االم ري العام باالتحادي
ي
ي
 محاض بكلية رالببية طرابلس من  2016/2/16إىل اآلن.
الببية العملية بكلية ر
 منسق رالجامع .2017 -2016
الببية طرابلس للعام
ي
برقدالي سنة .2016-2015
العاىل إلعداد المتدربات
 عضو هيئة تدريس متعاون بالمعهدر
ي
 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية رالببية العجيالت .2016
 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية اآلداب صباتة .2015 - 2014العاىل إلعداد المتدربات بطرابلس من .2013 - 2010
 عضو هيئة تدريس متعاون بالمعهدي
الخبية من  2012ر
حت اآلن.
 رئيس مجلس االدارة بجمعية فرسان المحبة لإلعمال رر
ان عيىس .2011 - 2010
 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية الببية ي عضو بالمكتب التنفيذي باالتحاد العام لكرة اليد بليبيا ورئيس لجنة اتحاد كرة اليد النسائية من 2009ر
حت .2011
المعلمي طرابلس من  2006ر
حت 2010
 عضو هيئة تدريس متعاون بمركز إعداد وتدريبر
 عضو بمكتب االتصال الخارج والتعاون الدوىل من  2005رحت 2007
ي
ي

 مدير مكتب الشئون االدارية بمكتب التفتيش والمتابعة بمكتب التعليم طرابلس من  2003رحت
2007
 مدير مركز التدريب والتطوير بالجمعية الوطنية لرعاية الشباب من  2000رحت .2005
 نائب مدير معهد المهن الشاملة بغوط الشعال من  2001رحت .2003
 رئيس مكتب النشاط المدرس بغوط الشعال من  1997رحت 2001
ي
رابعا األنشطة التدريسية:
المرحلة الجامعية األوىل تدريس المقررات التالية:
الببية المقارنة  -التخطيط ر
اإلدارة التعليمية والمدرسية  -ر
الببوي -اقتصاديات التعليم  -طرق البحث -
التنظيم  -طرق تدريس الرياضيات -
الوسائل التعليمية  -تكنولوجيا اإلدارة  -مشكالت إدارية السلوك
ي
طرق تدريس العلوم -إدارة رياض األطفال – مدخل إىل ر
الببية المقارنة – المشكالت السلوكية عند
األطفال – حلقات نقاش.
خامسا المشاركة ف المؤتمرات والمجالت العلمية:
العلم الث ال ث بكلي ة العجيالت بورق ة علمي ة بعنوان " است ت ت ت ت تتتخ تتدا التعلي
 المش ارك ة يف المؤتمري
ر
اإللكتون لمواجهة مشكالت التعلي " بكلية ر
الببية العجيالت بتاري خ .2021/5/25
ر
اإللكتونيتة ف ت ميتة الك تا تات

 رنش ورق ة بحثي ة بعنوان " دراس ت ت ت ت ت ت تتة اتاقليتة است ت ت ت ت ت تتتختدا اليقتا ت
التتتدريست ت ت ت ت ت تيتتة للطتتال ت المعل بكليتتة ر
الت يتتة رابلس انمو " يف المجل ة الليبي ة لعلوم التعليم فباير
.2020
للمعلمي بورق ة علمي ة بعنوان" :ا ت تتاقلي ت تتة تو ي
العلم الث ال ث
 المش ارك ة يف المؤتمرر
ي
ر
الجيومتي والسبورة الذكية ف تيصيل التالميذ" والذي رأشفت عليه مراقبة التعليم ووحدة التفتيش

لوحت تتة

الببوي تاجوراء بننظيم ورعاية وحدة األوقاف والش ئون االس المية تاجوراء ف ر
ر
الفبة من  – 4مارس
ي
.2019
العلم لدراسة واقع توىل المرأة الليبية المناصب القيادية الرياضية بورقة بحثية
 المشاركة يف المؤتمري
قليها "

بعنوان ":معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي ف المؤسسات الرياضية وسبل التغل
بمدينة طرابلس ف ر
الفبة 2018 / 12 / 23 -22م فندق باب البحر.
ي
 المشاركة ف المؤتمر للتعليم ف ليبيا بورقة بعنوان " تصور رمقتح لتعزيز دور اإلدارة المدرسية ف
ي
ي

ت مية السلوك اإلبداع لدى معلم المرحلة الثانوية بم طقة رابلس التعليمية " بمدينة مرصاته
ف ر
الفبة من  29 -28مارس 2018 /م.
ي

 المشاركة ف المؤتمر الليت الدوىل للهندسة الكهربائية والتقنيات بورقة بعنوان " تصور رمقتح
ي
ي
ي
لمواءمة مخرجات التعلي التقن باحتياجات سوق العمل ف ليبيا" بمدينة طرابلس ف ر
الفبة من -3
ي
غب ر
الشعية إىل ليبيا تحديات وتداعيات ببحث
/ 7مارس-- 2018 /المشاركة يف ورشة عمل الهجرة ر
غت ر
وتأثتها قىل العالقات الليبية "بمدينة
الشقية معاناة إنسانية وأزمة قالمية
ر
موسوم ب " الهجرة ر
طرابلس / 14-13 :نوفمب2017 /م
العلم األول بعنوان إدارة األزمات يف ليبيا الواقع والمأمول بورقة بعنوان "
 المشاركة يف المؤتمري
ر
الكتى "
تصور مقتح لتعزيز دور إلدارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية بمدي ة رابلس ر
بمدينة البيضاء ف ر
الفبة من  15-13مايو 2017 /م.
ي
ً
ً
مؤهلي علميا وتربويا بورقة بعنوان" المشكالت
معلمي
 المشاركة يف المؤتمر األول من أجل إعدادر
ر
الت ية رابلس ف تطبيق ر
الن تواجه لبة كلية ر
ر
الت ية العملية من وجهة نظر الطال المعل "
تيج ف ال رتة من  12-11مارس. 2017 /
بمدي ة ر
 بحث مقدم بحث بعنوان "تصور رمقتح لمواجهة انعكاسات العولمة الثقااية قىل قي الموا ة
لدى الشباب ال لسطين" (المشاركة ف اليوم الدراس :رؤى ر
مقبحة للنهوض بمستقبل الشباب
ي
ي
فلسطي
الفلسطيت( وذلك يوم  2016/11/8بجامعة
ر
ي
 بحث بعنوان " تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية بمدي ة رابلس ف ضوءر
اإلدارةاإللكتونية " ر
نش بمجلة " مسارات علمية " مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية صباتة
العلم مع جامعة صباتة والمؤسسة العربية لالسنشارات العلمية وتنمية الموارد
العلمية بالتعاون
ي
ر
البشية ،العدد األول -ديسمب  2016م .
 -بحث بعنوان " :التوحد :ماهيته أسبابه وأسالي

التعامل معه " .ر
نش بمجلة " مسارات علمية "

العلم مع جامعة صباتة والمؤسسة
مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية صباتة العلمية بالتعاون
ي
العربية لالسنشارات العلمية وتنمية الموارد ر
البشية ،العدد األول ديسمب  2016م .
التوحد ف ليبيا (الواقع

العلم األول حول اضطراب ي
 المشاركة بحضور فعاليات المؤتمري
والمأمول) المنعقد بمدينة طبق ف ر
الفبة  / 2-1نوفمب  2016م
ي
ر
العلم األول تحت
اإللكتونية (م هومها أهدااها اساليبها) المؤتمر
 ورقة بحثية بعنوان :اإلدارةي
الفبة  / 27-26نوفمب  2014 /كلية ر
اإللكبون ف ر
ر
الببية العجيالت
شعار التعليم
ي ي
 بحث بعنوان " رالعلم االول تحت شعار (كلية
الت ية العملية ودورها ف إقداد المعل "المؤتمر
ي
الببية الزاوية خالل ر
الببية وآفاق المستقبل) المنعقد بكلية ر
ر
الفبة من  24 -23أبريل 2014 -م.

 سادسا األنشطة التدريبية واللجان وورش العمل وال دوات:العلم :عناضها وكيفية كتابتها"
 المشاركة يف المحاضة العلمية الموسومة ب " المقدمة يف البحثي
واألكاديميي.
احثي
ر
عىل منصة الب ر
 حضور دورة تدريب المدر ربي  TOTعىل منصة إدراك إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا وذلك يف: 5يونيو .2020
 حضور دورة مايكروسوفت أوفيس  365عىل منصة إدراك إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا وذلكيف 5 :مايو .2020
اإللكبونية عن طريق ر
ر
االنبنت بعنوان بناء الهياكل واللوائح
 حضور الدورة التدريبية عىل منصة سديماإلدارية والتنظيمية بتاري خ  2021 /4 /28تحت رقم .496952
اإللكبونية عن طريق ر
ر
االنبنت بعنوان القائد الناجح بتاري خ
 حضور الدورة التدريبية عىل منصة سديم 2021 /4 /28تحت رقم .501784
اإللكبونية عن طريق ر
ر
االنبنت بعنوان اتخاد القرارات
 حضور الدورة التدريبية عىل منصة سديمباستخدام القبعات الست بتاري خ  2021 /4 /28تحت رقم .498697
ر
والت
 حضور ورشة تدريبية عن بعد بعنوان "ر
تجهب الوسائل التعليمية الخاصة برياض األطفال" ي
ُ
ر
المعلمي عن بعد.
اإللكبونية لتدريب
قدمت عن طريق جمعية مداد القلم
ر
 تدريب عدد  400مدرب ومدربة عىل مهارات التواصل وذلك ضمن رمؤش عمران ومبادرة القرن 21
عب تطبيق Zoomيوم الجمعة الموافق 2021/3/19
العرن عب تطبيق  Teemsيف كيفية
 تدريب عدد  350متدرب ومتدربة عىل مستوى أقطار الوطني
ر
االلكبونية وذلك يف 2021/3 / 29-28
تصميم الورقة االمتحانية
 المشاركة ف ندوة علمية بعنوان " مراحل البحث العلم ف حياة الباحث " رالعرن
بإشاف المجلس
ي
ي ي
ي
ر
االثني الموافق 2021/4/5
ون بصفة إدارة الجلسة وذلك يوم
ر
للتعليم والتدريب اإللكب ي
 المشاركة ف ورشة عمل رالعرن للتعليم والتدريب
بإشاف الجمعية الليبية لعلوم التعليم والمجلس
ي
ي
ر
ر
ر
"المؤشات الدالة عىل صعوبات
والت كانت بعنوان
ون واإلتحاد العام لنقابات
ر
اإللكب ي
المدربي العرب ي
التعلم عند طفل الروضة " وذلك يوم الخميس الموافق .2021/7/8
ر
بصفت رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية
 توقيع اتفاقية تعاون ربي الجمعية الليبية لعلوم التعليمي
والمركز العرن للتدريب والتنمية ر
البشية يف مرص بتاري خ 2020/8/1م
ي

ر
بصفت رئيس مجلس
 توقيع اتفاقية تعاون يف مجال التدريب ربي الجمعية الليبية لعلوم التعليمي
ر
ون  /3ديسمب 2020/م
اإلدارة بالجمعية والمجلس
العرن للتعليم والتدريب االلكب ي
ي
 المشاركة ف نشاطات االسبوع العلم والثقاف العرن الذي رالعرن للتعليم
يشف عليه المجلس
ي
ي
ي
ي
ي
ر
ون وذلك يوم الخميس الموافق 2020-12-3م بمداخلة بعنوان :تطوير اإلدارات
والتدريب االلكب ي
ر
اإللكبونية.
التعليمية يف ليبيا يف ضوء استخدام اإلدارة
 مدرب عضو بالمركز العرن للتدريب والتنمية رالبشية يف مرص
ي
العرن
التدريت بعنوان :المهارات القيادية واإلدارية " الذي يعقده المركز
 المشاركة يف البنامجي
ي
البشية بمرص ف ر
للتدريب والتنمية ر
الفبة من 2020/9/ 19 - 13
ي
 مدرب تنمية ربشية من البورد الكندي 2020
بشية من مؤسسة الفقه للتنمية ر
 مدرب تنمية رالبشية .2020
ي
ر
ر
ون  Wonder Share Quiz Creatorمن جمعية مداد
 مدرب محبف يف برنامج االختبار اإللكب ياإللكبونية لتدريب المعلمي عن بعد ف ر
ر
الفبة من2019/4/11 – 2019/2/28 :م.
القلم
ر
ي
ر
والموهوبي بمدينة بنغازي
المتفوقي
للمعلمي بمركز
الجيومبي
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحةر
ر
ر
االثني الموافق 2019/12/31
يوم
ر
ر
المتفوقي اجدابيا يوم الثالثاء
للمعلمي بمركز
الجيومبي
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحةر
ر
الموافق2019/1/1 :م
ر
والموهوبي بالجبل األخرص
المتفوقي
للمعلمي بمركز
الجيومبي
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحةر
ر
ر
يوم األربعاء الموافق 2019/1/2م
معلمت " ف ر
ر
الفبة من / 30-14
معلم " من أجلك
التدريت بعنوان " مهارات من أجلك
البنامجي
ي
ي
ي
ر
ج االندلس.
2015/11م بمكتب شؤون الببية والتعليم ي
األوىل بعنوان( :معوقات تطبيق معدالت األداء بالتعليم الثانوي وكيفية التغلب
 الورشة التدريبيةي
عليها)  2015/5/ 18-17م بوزارة التعليم بليبيا .بصفة محاض يف الورشة
 دورة تدريبية ف مجال التحليل االحصان باستخدام البمجية . SPSSبجامعة طرابلس ف رالفبة من
ي
ي
ي
حت  2015/3/5م بكلية ر
9/2/2015م ر
الببية طرابلس.
ر
الدوىل تكامل مخرجات التعليم
اتيج ضمن فعاليات المؤتمر
 ورشة تدريبية بعنوان التخطيط االسب يي
مع سوق العمل ف القطاع العام والخاص ،عمان األردن ف ر
الفبة من  4/28إىل 2014/5/1
ي
ي

 ورشة تدريبية بعنوان تخطيط الموارد رالدوىل تكامل مخرجات التعليم
البشية ضمن فعاليات المؤتمر
ي
مع سوق العمل ف القطاع العام والخاص ،عمان  -األردن ف ر
الفبة من 2014/4/28م
ي
ي
الدوىل تكامل مخرجات التعليم
 ورشة تدريبية بعنوان إعداد الخطط التنموية ضمن فعاليات المؤتمري
مع سوق العمل ف القطاع العام والخاص ،عمان األردن ف ر
الفبة من  /4/28إىل 2014/5/1م
ي
ي
الدوىل تكامل مخرجات التعليم
 ورشة تدريبية بعنوان جودة التعليم والتدريب ضمن فعاليات المؤتمري
مع سوق العمل ف القطاع العام والخاص ،عمان ،األردن ف ر
الفبة من  4/28إىل 2014/5/1
ي
ي
 دورة اإلعداد القيادي " التنظيم المؤسس ي خطوة أوىل للنجاح " ف رالفبة من 2006/4/7-3
ي
 الدورة التدريبية ف مجال  Photoshopبالجمعية الوطنية لرعاية الشباب ف رالفبة من / 7/26
ي
ي
 2005إىل 2005/8/7م.
ر
المعلمي بطرابلس بعنوان صحة
للملتف األول للمرأة الليبية المنعقد بقاعة نقابة
 رئيس اللجنة العليار
المرأة بلياقتها البدنية تحت شعار " حب ووفاء لزيادة العطاء "وذلك ف ر
الفبة من  4إىل 2018/12/6
ي
لمعلمات ر
الببية البدنية
العلم لدراسة واقع توىل المرأة الليبية المناصب
العلم المؤتمر
 عضو اللجنة العلمية بالمؤتمري
ي
يوم السبت واألحد الموافق 2018/12/23-22م طرابلس.
القيادية الرياضية ي
ر
والموهوبي جادو يوم
المتفوقي
للمعلمي بمركز
الجيومبي
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحةر
ر
ر
األربعاء الموافق  2018/11/22م.
ر
والموهوبي رببهونة يوم
المتفوقي
للمعلمي بمركز
الجيومبي
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحةر
ر
ر
السبت الموافق 2018/11/3م.
ر
الت نظمتها إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم بعنوان " معوقات
 المشاركة يف الورشة التدريبية يتطبيق معدالت األداء بالتعليم الثانوي وكيفية التغلب عليها " بصفة محاض وذلك 2017/5/17م
 التنسيق ربي وزارة التعليم ومركز البحوث واالسنشارات والتدريب يف جامعة طرابلس لعدد ثالثالفبياء المعملية " يف سنة  2017م
دورات يف " -أساسيات ر
 المشاركة يف تدريب  90منسق للدراسة واالمتحانات ببلدية سوق الجمعة وذلك يف " الطرق الحديثةألساليب التقويم والقياس " 2017/4/4م.
 رئيس لجنة اإلعداد لالحتفال بتخري ج سبع دفعات لكلية رالببية طرابلس من ربيع  2014ر
حت ربيع
2017
االشاف عىل تأسيس رابطة خريج كلية ر
 عضو ف لجنة رالببية لسنة 2017
ي
ي

ر
ر
اس من ربيع 2016
 رئيس لجنة االشاف عىل االمتحانات النهائية بكلية الببية طرابلس للفصل الدر ير
حت خريف2017
ر
اس خريف  2015م وربيع
 عضو يف لجنة المفاضلة للطلبة الجدد بكلية الببية طرابلس للفصل الدر ي 2016م
اس  2015 -2014م
 عضو يف لجنة تكريمر
المعلمي المتحص رلي عىل تقدير ممتاز للعام الدر ي
للملتف الثالث للجمعيات األهلية ف ر
ر
الفبة 2015/12/29 -27م
 عضو يف اللجنة التنظيميةي
 عضو باللجنة العليا لتنظيم مهرجان السياحة بليبيا 2005 .مسابعا :تراتي ف األنشطة المختل ة:
 حصوىل عىل رالبتيب األول يف مجال الكرة الطاولة للمعلمات عىل مستوى شعبية طرابلس لسنة
ي
2005
ر
ج األندلس.
حصوىل عىل البتيب األول يف تنظيم العمل اإلداري بالمسابقة األوىل عىل مستوى ي
ي
ر
لتمبي يف كل األعمال المكلفة بها.
حصوىل عىل أكب من  75شهادة شكر وتقدير من جهات مختلفة ر
ي
متوفرة عند الطلب.

والس قليك ت ت ت ت ت ت ت ت تال

االسم  /ليىل رمضان جو يب
التوقيع......................./
الموافق 2021 /07 /12 :م

