
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البيانات الشخصية

 آمنة فرج علي المغزازي  االسم الرباعي

 ليبية الجنسية أنثى الجنس م طرابلس 5691 تاريخ الميالد

 م9156/  55/ 7 تاريخ الحصول عليها محاضر      الدرجة العلمية

 م 9151/  1/  01 تاريخ الحصول عليها دكتوراه     الدرجة األكاديمية

 رعاية   التخصص التربية وعلم النفس   القسم كلية التربية / جامعة طرابلس   جهة العمل

 م9156 :تاريخ التعيين 5771  قرار التعيين

 1659592591  الهاتف المحمول

 a.amnnah@uot.edu.ly  الجامعي بريدال

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس

mailto:a.amnnah@uot.edu.ly
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 :العـلمية المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 م 5661 البكالوريوس

 م 5667ليسانس 

 الجامعة المفتوحة/دراسات إسالمية 

 المفتوحةالجامعة / قانون 

 ليبيا

جامعة /كلية العلوم االجتماعية  م 9112 الماجستير
 .طرابلس 

 ليبيا

 ليبيا جامعة طرابلس/ الخدمة االجتماعية  م 9151 الدكتوراة

 :الخبرات المهنية

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

الشهداء ، مدرسة السالم بمكتب تعليم مدرسة العال ، مدرسة أم  وأخصائية اجتماعية  ....معلمة 
 أبو سليم

 / 5669م إلى  5611

 م 9117م إلى  5669 إدارة التفتيش التربوي   مفتشة تربوية 

التفتيش  بإدارةرئيس قسم العلوم االجتماعية 
 (رئيس خبراء)

 م 9151م إلى  9117 إدارة التفتيش التربوي  

 م 9156م إلى  9151 إدارة التفتيش التربوي  (رئيس خبراء)رئيس قسم التعليم األساسي 

م  9199إلى  9156 كلية التربية / جامعة طرابلس  عضو هيئة تدريس قار 
 ومستمرة 

 

 طرابلس  العنوان الحالي
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 :الخبرات التدريسية

 :الدورات التدريبية

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

 اإلدارة المدرسية 

 سيكولوجية اللعب

 م 9191

 م 9191

Ct301  م 9195 إرشاد وتوجيه نفسي وتربوي 

 م 9195 علم نفس اجتماعي 

Epsy401 م وإلى الوقت الحالي9199م إلى 9191 صحة نفسية 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 م 9151 طرابلس  فن تحديد األهداف

 م 9151 طرابلس  التميز الوظيفي

 م 9155 سطرابل دبلوم القراءة السريعة

 التخطيط االستراتيجي المؤسسي

 التخطيط االستراتيجي الشخصي

 

 قوة اإلرادة وجذب فرص النجاح

 

 التخطيط التشغيلي 

 طرابلس

طرابلس باعتماد األكاديمية الدولية 
 للتدريب

طرابلس باعتماد األكاديمية الدولية 
 الشخصي والتطوير القيادي للتدريب

طرابلس األكاديمية الدولية للتدريب 
 الشخصي والتطوير القيادي

 م 9159

 م 9159

 

 م 9159

 

 م9150
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 :اللجان المكلف بها

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

بوزارة / وضع قانون لرعاية الشباب الليبي  إعداد قانون رعاية الشباب   
 الشباب

 م 9199
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 :المهام اإلدارية

 التكليفتاريخ  المؤسسة المنصب المهني

 م 9117  إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم العام رئيس قسم العلوم االجتماعية

 م  9151 إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم العام رئيس قسم التعليم األساسي

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

 سنة النشر المجلد العدد النشرجهة  عنوان البحث

مجلة  التكبيل االجتماعي للمرأة 
الجامعة 
 األسمرية

   

المجلة  العنف االجتماعي ضد المرأة أشكال 
الليبية لعلوم 

 التعلم

 م9199  السادس

مجلة  اآلثار االجتماعية للشائعات وطرق مقاومتها
 األصالة

 م9119  الخامس

المشكالت الناتجة عن استعمال تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات وآليات التعامل معها 

مجلة 
 القرطاس

 م9199  عشرون 

 :الكتب المنشورة

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

 م9191 بنغازي / دار الكتب الوطنية الشباب بين التحديث والحداثة 

   

 :المشاركة في المؤتمرات
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 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 (المدينة \البلد )
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

 ا

المؤتمر الدولي األول للصحة النفسية 
 والعالج النفسي

 

 ليبيا/ طرابلس 

 

تقنيات العالج باستخدام تقنيات 
 البرمجة اللغوية العصبية

 

 م 9199أكتوبر 

 :االهتمامات البحثية

 التخصص الموضوع

  .والمرأة .... والشباب ...التعليم: مجاالت 

  

 :الشهادات اإلضافية

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

ممارس معتمد في عالج الصدمات 
 النفسية والخوف المرضي

 م 9159 معهد رايسر األميركي    

ممارس معتمد في البرمجة اللغوية 
 العصبية

 م 9151 المركز الكندي للتنمية البشرية 

ممارس معتمد في تحليل الشخصية 
 من خالل خط اليد

  

 :الجوائز المتحصل عليها

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة
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 :براءة االختراع

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

 

 

 

 

 :الخدمات المجتمعية

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

الحملة التطوعية األولي في 
األخصائي االجتماعي والدور )ليبيا

 القيادي في المجتمع

الحي السكني المجاور :طرابلس 
 لمستشفى الخضراء

 م 5665

إعطاء محاضرات تنشيطية لرفع 
 مستوى أداء األخصائيين االجتماعيين 

تجمعات داخل مراقبات تعليم  
 ومدينة زواره...طرابلس

 م 9116

 م 9116

تدريب معلمي ومعلمات بلديات *
/ حي األندلس/ عين زارة/ تاجوراء)

حول التواصل داخل البيئة (بوسليم
 التعليمية 

القيام بدورات تدريبية تطوعية بمدينة *
 طرابلس وزليتن والخمس 

دورات تدريبية لطلبة كلية الهندسة *

 تجمعات حسب المراقبات 

 

 

 الخمس/ طرابلس / زليتن 

 

 طرابلس

  م 9159

 

 

 م  9150

 

 م  9151
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 في التفوق الدراسي

البرنامج التوعوي لألخصائيين *
 النفسيين واالجتماعيين 

تدريب مديري مدارس التعليم *
 األساسي حول التعليم وقت األزمات

تدريب العاملين بإدارة الجودة في *
التعليم العام ، وأخري بالمركز الوطني 

إعداد التقارير )لالمتحانات حول
 (والمكاتبات الرسمية

المشاركة في أعداد قادة العمل *
 التطوعي بدورات تدريبية 

 

العديد من البرامج التدريبية التطوعية *
 في مختلف المناطق 

 

 مراقبة تعليم حي األندلس

 

 مراقبة تعليم صبراتة

 

المركز الوطني /إدارة الجودة 
 لالمتحانات

 

وكالة الجهود التطوعية بوزارة الشباب 
 .ومكان المشاركة مدينة الخمس 

 

 طرابس

 

 م  9151

 

 م  9156

 

 م9191

 

 

 م9199

 :العضوية في الجمعيات العلمية

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

توقيع عضو هيئة                                               
 .............امنـــــــــــــــــــــــة:...................التدريس
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