
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا العلوم/ الفاتح 9111 البكالوريوس

 ليبيا أكاديمية الدراسات العليا طرابلس 4002 الماجستير

 

 ليلى رمضان عبدالله جويبر االسم الرباعي
 ليبية الجنسية أنثي الجنس م9191/ 8/ 91 تاريخ الميالد
 4099/ 4/ 91 تاريخ الحصول عليها محاضرة الدرجة العلمية

 4002 تاريخ الحصول عليها ماجستير الدرجة األكاديمية
 إدارة تعليمة التخصص رياض األطفال القسم كلية التربية طرابلس جهة العمل
 م4091/ 4/ 91 تاريخ التعيين: 09 قرار التعيين

 00498191198401 الهاتف المحمول
 l.jwiber@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 جنزور العنوان الحالي

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 حتى اآلن. 6102من  كلية التربية طرابلس  عضو هيئة تدريس

 6102 - 6102سنة  بكلية التربية العجيالت. عضو هيئة تدريس متعاون

 .6102-6102سنة  المعهد العالي إلعداد المتدربات برقدالين  عضو هيئة تدريس متعاون

 6102-6102 بكلية اآلداب صبراتة  عضو هيئة تدريس متعاون

 .6102-6101من  بالمعهد العالي إلعداد المتدربات بطرابلس  عضو هيئة تدريس متعاون 

 6101حتى  6112من  بمركز إعداد وتدريب المعلمين طرابلس  عضو هيئة تدريس متعاون 

 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

EPSE301 6102حتى  6102 طرق بحث 

EPSE303 6102حتى  6102 وسائل تعليمية 

CS401 6102 إدارة تعليمية 

KN410E 6161 التربية المقارنة 

KN304 6160 تصميم برامج رياض األطفال 

KN403 6160 مهارات التواصل 

KN200 6160 إدارة رياض األطفال 

KN300 6160 المشكالت السلوكية للطفل 

CT400 6102 إدارة وتخطيط تربوي 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الدورةاسم 

 كدك بتركياجامعة  دبلوم القيادة التربوية
حتى  0/2/6166من 

61/2/6166 

 6160 مدرب دولي من البورد الكندي مدرب معتمد

 6161 المركز العربي للتنمية البشرية مدرب معتمد

 6102/ 2 مؤسسة الفقي للتنمية البشرية مدرب معتمد

   

البرنامج التدريبي بعنوان " مهارات من أجلك 

 بمكتب شؤون التربية والتعليم حي االندلس. معلمي " من أجلك معلمتي "
 21-02في الفترة من 

 م 00/6102/

دورة تدريبية في مجال التحليل االحصائي 

 طرابلس.بكلية التربية  SPSSباستخدام البرمجية 
حتى  2/6/6102في الفترة من 

 م2/2/6102
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة
الخاصة بطلبة كلية التربية  6102حتى  6100لجنة إعداد قاعدة البيانات من 

 طرابلس وإحالته الى الجامعة.
 6102 رئيس لجنة

 020رقم )اللجنة المشكلة بناء على قرار السيد أ . د رئيس جامعة طرابلس 

م بشأن إعداد مقترح توحيد 6102/ يناير /  61م ( المؤرخ في 6102لسنة 

 البرنامج التعليمي باألقسام العلمية بكليات التربية / جامعة طرابلس .

 6102 عضو اللجنة

ى مدار عدة عل لجنة تسيير االمتحانات النهائية بكلية التربية طرابلس

 فصول دراسة
 7170الي  7102ربيع ابتداء من  لجنةرئيس 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني
 حتى اآلن 4091 الجمعية الليبية لعلوم التعليم رئيس مجلس اإلدارة

 حتى اآلن 8/4091 المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني المدير اإلقليمي
 حتى اآلن 4049 نقابات المدربين العرب فرع ليبيا رئيس اتحاد

 9/99/4040م وحتى 9/2/4099من  طرابلسجامعة  –كلية التربية طرابلس  رئيس الدراسة واالمتحانات
 4040 وحتى 4098من  كلية التربية طرابلس جامعة طرابلس رئيس لجنة المعادالت العلمية

 م إلى االن9/9/4099من  االتحاد الليبي الرياضي النسائي االمين العام
 4049حتى  4094من  جمعية فرسان المحبة لإلعمال الخيرية اإلدارةيس مجلس رئ

 4099-4091للعام الجامعي  كلية التربية طرابلس منسق التربية العملية

 6102/مايو/ 0 باألردن البلقانجامعة  التعليم والتدريبجودة 

 6102/مايو/ 0 باألردن البلقانجامعة  الموارد البشريةتخطيط 

 6102/مايو/ 0 باألردن البلقانجامعة  الخطط التنمويةإعداد 

 6102/مايو/ 0 باألردن البلقانجامعة  االستراتيجيالتخطيط 

 2/2/6102حتى 0/2/6102 ليبيا )فندق الودان(منتدي  االستراتيجيالتخطيط 

دورة اإلعداد القيادي " التنظيم المؤسسي خطوة 

 أولي للنجاح "
 م. 2/6112/  2-2في الفترة من  المعهد القومي لإلدارة

 مكتب التعليم حي االندلس دورة في حزمة األوفيس
حتى  02/2/6112في الفترة من 

2/2/6112 

 بالجمعية الوطنية لرعاية الشباب Photoshopالدورة التدريبية في مجال 
الي  62/2في الفترة من 

 م. 2/2/6112
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تحاد رئيس لجنة او  عضو بالمكتب التنفيذي
 كرة اليد النسائية

 4099حتى  4001من  لكرة اليدالليبي االتحاد العام 

 4009حتى  4001من  بمنطقة غوط الشعال عضو بمكتب االتصال الخارجي والتعاون 

 مدير مكتب الشئون االدارية
لدية التعليم ب فيمكتب التفتيش والمتابعة 
 طرابلس

 .4009حتى  4001من 

 4001حتى  4000من  الجمعية الوطنية لرعاية الشباب مدير مركز التدريب والتطوير
 4001حتى  4009من  غوط الشعال المهن الشاملةنائب مدير معهد 

 4009حتى  9119من  غوط الشعال رئيس مكتب النشاط المدرسي

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

تطوير االتصال االداري لمديري المدارس الثانوية 
 بمدينة طرابلس في ضوء اإلدارة اإللكترونية

 4091 9 9 مجلة " مسارات علمية "

 4091 9 9 مجلة " مسارات علمية " وأساليب التعامل معه –أسبابه  –التوحد: ماهيته 
 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

  االنجازتحت  مدرسيةال إلدارةل االجرائي لدليال

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

إسطنبول الدولي األول للعلوم  مؤتمر
 االجتماعية واإلنسانية

 إسطنبول
التحول الرقمي وأثره في أداء مؤسسات 

 رياض األطفال في ليبيا
/ مارس/ 99حتى  91

 م4044

المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية جامعة 
 سرت

 سرت

واقع توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في 
اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسي 

سوق الجمعة من وجهة مراقبة التعليم ب
 المعلمين نظر

44 – 41  /4  /
 م4044
 

بن  لكلية التربية قصر العلمي الثاني مؤتمرال
 غشير

 طرابلسجامعة 
دور اإلدارة المدرسية في الدفع بمعلمي 
 الرياضيات الستخدام األلعاب االلكترونية

/ أغسطس/  8- 9
 م4049
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الثالث لكلية التربية المؤتمر العلمي 
 الزاوية جامعة-العجيالت

 التربية العجيالتكلية 
التعليم االلكتروني لمواجهة  ماستخدا

مشكالت التعليم بجامعة الزاوية في ظل 
 والمأمول )الواقع" جائحة كورونا 

م41/1/4049  
 

المؤتمر األول من أجل إعداد معلمين 
 مؤهلين علميًا وتربوياً 

 التربية تيجيكلية 
المشكالت التي تواجه طلبة كلية التربية 

ة من العملي طرابلس في تطبيق التربية
 وجهة نظر الطالب المعلم

 4099/ مارس/99-94
 م.
 

اليوم الدراسي: رؤى مقترحة للنهوض 
 يبمستقبل الشباب الفلسطين

 فلسطين
تصور مقترح لمواجهة انعكاسات العولمة 
الثقافية على قيم المواطنة لدى الشباب 

 الفلسطيني
8  /99  /4091 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

  .2/00/7103( الصادرة بتاريخ: 710370119222عضو في الرابطة الدولية للباحث العلمي تحت رقم ) -

  

 الشهادات اإلضافية:

 الجهة المانحة نوع الشهادة
تاريخ 

 االستحقاق

 4044 ألمم المتحدةانية والمنظمة الدولية لمتطوعي اإلنسالسالم العادل وامجلس  فخرية علياشهادة 

 4044 جمعية الصبي المجاهد فخريةدكتوراه 

 فخريةدكتوراه 
السابع للسالم واكاديمية سفراء المحبة والسالم وحقوق األنسان التجمع 

واإلتحاد الدولي للدفاع عن حقوق االنسان ولجنة المصالحات الدولية 
 مؤسسة يوسف العالمية لحقوق اإلنسانو مية مملكة السالم الدولية واكادي

4044 

 4049 السالم العالمي للدبلوماسية الشعبيةاتحاد  بامتياز فخريةدكتوراه 

 شرفية علياشهادة 
واالستشارات بالتعاون مع جمعية  السلوى للتسويق والتدريبأكاديمية 

 الصبي المجاهد
 م4040
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 4040 الدولية لمتطوعي األمم المتحدةالمنظمة  فخريةدكتوراه 

 شرفية عليا مشتركةشهادة 
الدولية للسالم والتنمية البشرية المستدامة والمنظمة الدولية االكاديمية 

 لمتطوعي األمم المتحدة
4091 

 4091 العالمية لألمل والسالم من أجل األنسان واألوطان مصرالمنظمة  سالم مشتركةسفير 

 4040 الدولية لإلبداع والعلوم اإلنسانية والسالم بين الشعوبالجامعة  التميز واإلبداعدرع 

 4049 أغصان الزيتون للقيم اإلنسانيةمنظمة  شرفية علياشهادة 

فخرية مع مرتبة دكتوراه 
 الشرف

 4044 وخواطر للمثقفين العربهمسات أكاديمية 

 4049 السالم والثقافة والعلوملة جم فخريةدكتوراه 

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

    

 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

 الجمعيات العلمية:العضوية في 

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

 4091 رئيس مجلس اإلدارة  حي االندلس الجمعية الليبية لعلوم التعليم

 

    :                   توقيع عضو هيئة التدريس                                              
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