
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البيانات الشخصية

  

 

 

 علي الهمالي أحمد الترهوني االسم الرباعي

 ليبي الجنسية ذكر الجنس 0691 تاريخ الميالد

 5112 تاريخ الحصول عليها ماجستير الدرجة العلمية

 0/00/5109 تاريخ الحصول عليها محاضر األكاديميةالدرجة 

 علوم تعليم التخصص معلم فصل القسم كلية التربية طرابلس جهة العمل

 0/2/5100 :تاريخ التعيين 0102 قرار التعيين

 1652259250 الهاتف المحمول

 ali.altarhuni@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 

 طرابلس العنوان الحالي

 الصورة

https://uot.edu.ly/edt/staff/index.php?id=2017
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 :العـلمية المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا جامعة طرابلس –التربية  0602 البكالوريوس

 ليبيا اسات العليا طرابلسالدر أكاديمية  5112 الماجستير

    الدكتوراة

 :الخبرات المهنية

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من
 1999 إلى  1984  .طرابلس بشعبية بيروت وشهداء الثانوية الوحدة طالئع بمدرستي  األحياء لمادة مدرس

 0222إلى  0222من  اللجنة الشعبية للتعليم طرابلس –تعليم ابوسليم المركز   التشاركي التعليم مكتب مدير

 2007 إلى 0222 من للتعليم العامة الشعبية باللجنة التشاركي التعليم إدارة األساسي التشاركي التعليم قسم أمين

 0222 إلى 0222 من للتعليم العامة الشعبية باللجنة المنزلي التعليم شؤون إدارة والبرامج الدراسات قسم أمين

 0222إلى  0222من  العلمي والبحث للتعليم العامة الشعبية باللجنة األهلي للتعليم الوطنية اللجنة النتائج واعتماد التوثيق مكتب مدير

 .0200 إلى 0222 من  للتعليم العامة الشعبية اللجنة  الحر التعليم إدارة عام مدير

 0200إلى  0222 طرابلس التربية كلية متعاون تدريس هيئة عضو

 .م 2009 إلى 2007 من المعهد العالي مجد العرب متعاون تدريس هيئة عضو

 0200إلى  0222 زلطن التربية كلية متعاون تدريس هيئة عضو

 0202إلى  0222من  بترهونه الجمعة بسوق التربية كلية متعاون تدريس هيئة عضو

 إلى األن 0200من  كلية التربية طرابلس قار تدريس هيئة عضو
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 .الخبرات التدريسية 

 :الدورات التدريبية

 :اللجان المكلف بها

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من
CT 101 0200إلى  0222 ثقافة الطفل  

CT 401 0202إلى  0222 مشكالت سلوكية للطفل  
KN405 0202إلى  0222 حقوق الطفل  

EPSY 101 0222إلى  0222 اصول التربية  

EPSY 100 0222إلى  0222 علم النفس العام  

EPSY 302 0200إلى  0222 قياس وتقويم  

EPSY 303 0200إلى  0202 وسائل تعليمية  

CT 409 0200إلى  0202 مهارات تواصل  

CT 303 0200إلى  0200 صحة مدرسية  
KN102 0202إلى  0202 صحة وتغذية الطفل  
CT301 0202إلى  0202 إرشاد وتوجيه نفسي وتربوي  
KN403 0202إلى  0205 مهارات تواصل  

 االنعقادتاريخ  مكان االنعقاد اسم الدورة

 (ICDL) الحاسوب لقيادة الدولية الرخصة
 والتطوير التدريب مركزطرابلس 

 للتقنية الحاسوبية
0222 

 02/00/0222 مهورية مصر العربيةج -المتحدون للتدريب  وتدريب المدربين جمناهال وتصميم دورة

إعداد قيادات الصف الثاني لإلدارة والقيادة دورة 

 المعاصرة،
 0222 طرابلس

 الفترة الزمنية المهام اللجنة
 العلمية الكفاءة رفع لشؤون العلمية اللجنة

 وموظفي التربويين للمفتشين والمهنية

 التعليمية المؤسسات
 5112 عضو لجنة

 التعليم في الطالب تكلفة تقدير دراسة لجنة

 5112 رئيس لجنة بليبيا للتعليم العامة الشعبية باللجنة العام

 التربية بكلية العملية التربية دليل إعداد لجنة

 طرابلس
 5102 عضو لجنة

 التربية لكلية الداخلية الالئحة إعداد لجنة

 بطرابلس
 5102 رئيس لجنة
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 :المهام اإلدارية

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني
 0202إلى  0202من  كلية التربية طرابلس األطفال رياض بقسم واالمتحانات الدراسة منسق

 0202إلى  0202من  كلية التربية طرابلس األطفال رياض بقسم الجودة منسق

 0202إلى  0202من  كلية التربية طرابلس األطفال رياض بقسم عملي التربية منسق

 إلى األن 0200من  كلية التربية طرابلس فصل معلم بقسم والمعلومات التوثيق منسق

 (:من األحدث إلى األقدم: ) البحوث المنشورة:  العــــلمــياإلنـــتـــاج 

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث
 0202 0 2 مجلة كليات التربية بالزاوية المدرسة قبل ما مرحلة أطفال لدى التعلم عملية على وأثره اللعب

 منطقة مدارس ببعض البدنية التربية معلمي لدى الوظيفي الرضا

 المتغيرات بعض ظل في ابوسليم

 0200  02 مجلة علوم التربية

 :الكتب المنشورة

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

   

   

 :المشاركة في المؤتمرات

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 (المدينة \البلد )
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث
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 :االهتمامات البحثية

 التخصص الموضوع
 اقتصاديات التعليم .م 0222 لسنة الوطني التخطيط بمجلس والخاص العام التعليم اقتصاديات حول عمل ورقة

 اقتصاديات التعليم م 0222 لسنة بليبيا العام التعليم في الطالب تكلفة تقدير حول دراسة

 :الشهادات اإلضافية

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة
 0222 جمهورية مصر وتدريب المدربين جمناهال تصميم

 0222 ليبيا -طرابلس  الرخصة الدولية للحاسوب

 :الجوائز المتحصل عليها

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

    

    

 :براءة االختراع

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع
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 :المجتمعيةالخدمات 

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 :العضوية في الجمعيات العلمية

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

 ..........علي اهلمايل:..........توقيع عضو هيئة التدريس                                              
 

 

 

 

 

 


