
ةــرية الذاتيـالس  
 

 أوالً:البياناث األوليت: 
                                رة.الزٌنة كامل عبد هللا كا  :االسم

: لٌبٌةالجنسٌة  

                                   آنسة: االجتماعٌة لحالةا 

.                  

                            ثانيًا: املؤهالث العلميت:    

                 ة االجتماعٌة.قسم الخدم من بكالورٌوس-1
جٌد جداً. عام بتقدٌر االجتماعٌة،دمة الدراسات العلٌا فً الخ ماجستٌر مندبلوم  -2  

م.                                      2008،االجتماعٌةماجستٌر فً الخدمة -3  
    . م2011جداً، جٌد عام بتقدٌر ،االجتماعٌة دكتوراه من الدراسات العلٌا فً الخدمةدبلوم -4

                                              
 

        -:الدرجاث العلميت:ثالثا 
 .   م 2008 محاضر مساعد من -1
 م.2014من سنة  محاضر  -2

 م.2018أستاذ مساعد من  -3
                                             

:رابعًا: اخلربة العلميت  
م 2004من،طرابلس  جامعة ،)الجفارة(اآلدابكلٌة  ،االجتماعٌةمعٌدة فً قسم الخدمة  -1 

.م2008إلى  
.م2008،اآلدابكلٌة  هٌئة التدرٌس بجامعة طرابلس، عضو -2  

م.2013م،لل 2011 من ، )الجفارة(سم الخدمة اإلجتماعٌةالدراسة واإلمتحانات بقمنسق  -3  
فً إدارته منذ بداٌة فتح هذا  هٌئة التدرٌس فً قسم الدراسات السٌاحٌة،وعضو عضو-4

.م2008-8-30،إلى م2008-2-1القسم،من   



-م2009من  ، جامعة طرابلس ،)الجفارة( اآلدابمنسق النشاط الطالبً على مستوى كلٌة -5

.م2010إلى   
 طرابلس ،من خرٌف/ٌة التربٌة بكل _عضو هٌئة التدرٌس )قار( فً قسم رٌاض االطفال،6

،الى االن.2014  

م.2017إلمتحانات بقسم رٌاض األطفال خرٌف ة وا_منسق الدراس7  
م.2021م إلى خرٌف 2018 رٌف_رئٌس قسم رٌاض األطفال من خ8  

 
 

-خامسًا:األنشطت البحثيت واخلربة التدريسيت:  
 
 

 ،بمدٌنة طرابلس،تحت عنوان)الخدمةالعلمً الدولً شاركت بالحضور فً المؤتمر -1

.م2007-7-31-إلى-29والتحدٌات المعاصرة(من االجتماعٌة  
.م2012دبلوم فً البرمجة العصبٌة من المركز الكندي للتنمٌة البشرٌة-2  
االجتماعٌة((بالتعاون مع )) حقوق الطفل والخدمة التدرٌبٌة حولشاركت فً إنجاح الورشة -3

  .م2013الٌونٌسٌفمنظمة 
بالتعاون ( المقامة فً وزارة الشئون االجتماعٌة  TOT 4- ( شاركت فً دورة تدرٌب المدربٌن   

م.2004عنوان)حقوق الطفل وعدالة األحداث(،الٌونٌسٌف تحت   مع 
بعنوان )دور مؤسسات المجتمع المدنً فً تطوٌر وتحدٌث التعلٌم شاركت بورقة علمٌة  – 5

فً المؤتمر العلمً األول للجمعٌة اللٌبٌة للمناهج واستراتٌجٌات التدرٌس تحت فً لٌبٌا ( 

 طرابلس. م2021/ 7/ 1الى  6/  30 التعلٌم فً لٌبٌا نحو رؤٌة جدٌدة()عنوان 

بعنوان ) أثر تطبٌق االدارة االلكترونٌة على أداء مؤسسات رٌاض  علمٌة بورقة شاركت - 6

 فً المؤتمر العلمً الدولً األول للعلوم االجتماعٌة االطفال الخاصة ببلدٌة سوق الجمعة(

 .2022تركٌا مدٌنة اسطنبول ب فً المقام  االنسانٌة

متحصلة على دبلوم منتسوري الدولً العداد معلمً رٌاض االطفال تحت اشراف الجامعة  -7

 .2022االمرٌكٌة الكندٌة 

 

 
 
 



 بتدريسها:-سادسا:
ُ
-املىاد التدريسيت التي قمج  

 
مقدمة فً السٌاحة. _1  
.االجتماعٌةمقدمة فً الرعاٌة _2  

. االجتماعٌةمقدمة فً الخدمة _3  

..)العمل مع الجماعات(1,2,3,4,5,6خدمة جماعة_4  

)العمل مع األفراد(.4خدمة فرد _5  

فً مجال الطفولة. االجتماعٌةالخدمة _6  

الخدمة االجتماعٌة فً المجال التعلٌمً._7  

.دمة االجتماعٌة فً المجال األسرةالخ_8  

.الجتماعًواطرق البحث العلمً _9  

مقدمة فً علم االجتماع._10  

التنظٌم واإلدارة._11  

رعاٌة وتأهٌل المعاقٌن._12  

_علم النفس اإلجتماعً.13  

_علم النفس العام..14  

_سٌكولوجٌة الفئات الخاصة.15  

_اإلتجاهات الحدٌثة فً رٌاض األطفال.16  

 17 _حقوق الطفل فً المجتمع اللٌبً.
للطفل.التوجٌه واالرشاد النفسً  _ 18 

  19 االطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة._
 20_ثقافة طفل الروضة.

 21 _قانون وتشرٌعات ضمانٌة. 

التربٌة البٌئٌة للطفل._22  

  


