
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا / الفاتحاالجتماعية العلوم 9117 البكالوريوس

 ليبيا طرابلس كلية اآلداب جامعة 0225 الماجستير

 ليبيا كلية اآلداب جامعة طرابلس 0292 الدكتوراه

 عفاف خليفة محمد الترهوني االسم الرباعي
 ليبية الجنسية أنثي الجنس م9175 تاريخ الميالد
 0297/ 0/ 91 تاريخ الحصول عليها محاضرة الدرجة العلمية

 0292 تاريخ الحصول عليها دكتوراه  الدرجة األكاديمية
 تربية وعلم نفس التخصص رياض األطفال القسم كلية التربية طرابلس العملجهة 

 08/99/0227 تاريخ التعيين: 8/8/0227 قرار التعيين
 2195090080 الهاتف المحمول

 a.afaf@uot.edu.ly الجامعي بريدال
 طرابلس العنوان الحالي

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الزمنيةالفترة 

 إلى من

 0227 – 0229 كلية اآلداب جامعة طرابلس موظفة بمكتب الدراسات العليا

 0222 -9118 كلية اآلداب جامعة طرابلس  اآلداببمكتب التسجيل كلية موظفة 

 الخبرات التدريسية:

 

 الدورات التدريبية:

 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة
 0202 األول لكلية التربية طرابلس بالمؤتمر في لجنة الصياغة عضو 

 0200 الدولي للجمعية الليبية لعلوم التعليمالمؤتمر  محكم

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

EPSE301 طرق بحث  

KN401  واجتماعيوإرشاد نفسي توجيه  

KN205 النفس االجتماعي علم  

EPSE101  النفس العامعلم  

KN304  فرديةفروق  

KN403 مهارات التواصل  

KN200 إدارة رياض األطفال  

KN205 لمشكالت السلوكية للطفلا  

KN307  تعلمصعوبات  

KN305 عقليةعاقة ا  

EPSE202  نفس تربويعلم  

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 0202 مانشسترجامعة  في الرخصة الدولية للحاسب االليدورة 

 0200 المعلميننقابة  في مهارات كتابة البحث العلمي ةدور
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 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني
 0291حتى  0298 طرابلس جامعة  –كلية التربية طرابلس  مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

 0200 - 0202 قسم رياض األطفال منسق النشاط
 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:العــــلمــياإلنـــتـــاج 

 سنة النشر العدد جهة النشر عنوان البحث

 م0200/ مارس/ 97حتى  95 االول إسطنبول التحول الرقمي وأثره في أداء مؤسسات رياض األطفال في ليبيا

    

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

   

   

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

    

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

  

  

 الشهادات اإلضافية:
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 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

   

   

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

    

    

 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

 

 :                         هيئة التدريس توقيع عضو                                              
 

 

 

 


