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 الشهادات العلمية
تاريخ الحصول  التخصص

 عليها

واملوقعاملانحة املؤسسة  الدرجة العلمية  

قسم  -كلية الزراعة -جامعة طرابلس بكالوريوس BSc 1987 االقتصاد املنزلي

 االقتصاد املنزلي

مناهج وطرق تدريس 

 االقتصاد املنزلي

13/3/ 2006  MSc  ماجستير  -كلية االداب -عة طرابلسجام 

 قسم التربية وعلم النفس

2016 /18/5 التعليم في االقتصاد املنزلي  PhD   دكتوراه الدراسات كلية  –جامعة القاهرة  

قسم اصول التربية –العليا للتربية   

 

 العملية المؤهالت 
 الخبرة العلمية السنة

 وحتى االن  2020

 وحتى االن 2019

2018 -2020 

2018-2019 

2018-2019 

2018 

2008 

 رئيس الدراسات العليا والتدريب بقسم االقتصاد املنزلي

 بقسم االقتصاد املنزلي   منسق الجودة 

 عضو لجنة تطوير العملية بكلية الزراعة عن قسم االقتصاد املنزلي

 عضو بلجنة النشاطات العلمية بقسم االقتصاد املنزلي 

 بلجنة الدراسة واالمتحانات بقسم االقتصاد املنزلي عضو 

 جامعة طرابلس -كلية الزراعة -قسم االقتصاد املنزلي، محاضر 

 جامعة طرابلس -كلية الزراعة -قسم االقتصاد املنزلي،محاضر مساعد 

 
 
 

 

  السيرة الذاتية
C.V 
 

  بيانات الشخصيةال

mailto:alzarrogn@gmail.com


2007-2008 

1988-2006 

1997-1998 

 متعاون بكلية اعداد املعلمين بابي عيس ى الزاوية 

 جامعة طرابلس –الزراعة  كلية –قسم االقتصاد املنزلي ، مساعدة باحث 

 متعاونة بكلية الفندقة والسياحة 

 اهتمامات تدريسية

 املقرر  الخبرة التدريسية

 

 

 

 

 

 طلبة الدراسات الجامعية

 اساسيات مالبس

 تربية ملبسية 

 اسس التصميم

 التصميم والتنسيق الداخلي 

 أعمال فنية

 االجهزة واالدوات املنزلية 

، اعداد االغدية حفظملقررات)الجانب العملي 

  الغذاء، ادارة الوجبات(

 االرشاد في االقتصاد املنزلي 

 مبادي االقتصاد املنزلي ، 

 س والتقويم في االقتصاد املنزلي القيا 

 التخطيط واالدارة االسرية

 الشراف على مشاريع التخرج ا

 

 االخري  املهنيةواملهارات الخبرات الدورات و 

 

 التدريب السنة

11-13/1/2022 

19-30/12/2021 

1989- 1990. 

 م.1993-2001

 بمركز البحوث واالستشارات دورة تعزيز قدرات اعضاء هيئة التدريس في مجال الجودة

 دورة التعليم االلكتروني بمركز البحوث والتدريب واالستشارات بجامعة طرابلس

 وسطة ملعلمات االقتصاد املنزلي إعداد ومراجعة الكتب املنهجية للمعاهد املت

 على معارض قسم االقتصاد املنزلي لعدة سنوات االشراف  

 .word. Power point)هارة استخدام الحاسوب ) م

 .مهارة استخدام الشبكة العنكوبتيه

 .متوسطة كتابة وقراءة لغة االنجليزية لامهارة استخدام 

 

 (ورقات بحثية ، ندوات المؤتمراتالمساهمات العلمية )
 

 عنوان البحث السنة

2022 

 

2022 

يرة ودورها في تمكين املراة ورقة بحثية نشرت بمجلة السالم الدولية للعلوم أهمية املشروعات الصغ

 م.2022مارس   12العدد  االنسانية والتطبقية العلمية 

 تحت النشر دراسة نظرية (التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس الجامعي )همية أ



2201 

23-7-2019 

 

2016 

 

28/7/2008 

1997 

1996 

نشرت بمجلة جامعة السالم الدولية للعلوم االنسانية ورقة بحثية  ،العاملة  رشيد استهالك املراءةت

 م. 2020والتطبيقية 

ضمن النشاطات قدمت محاضرة ي متطلبات ومعايير ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العال

 العلمية بقسم االقتصاد املنزلي. 

نشرت بمجلة عالم  بحثية  ورقة ي ليبيااملتغيرات العاملية واملحلية وانعكاساتها على التعليم الجامع

 .التربية بجمهورية مصر

مقدمة الى مؤتمر التخطيط للتعليم ورقة مفهوم وأهمية وأهداف التخطيط للتعليم والتدريب 

 . رعاية وزارة التخطيطب 2008المنعقد بطرابلس  والتدريب 

 املنتجين اللجنة التنظيمية ملشرفةالسالمة املنزلية بالتعاون مع منظمة الطاقة  املقيمة بقاعة  ندوة

 .املشرفهالتنظيمية السالمة املنزليه املقيمة بكلية الزراعة اللجنة ندوة 
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