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 13 البيانات الشخصية:

 رحاب نصرالدين عبدالرحمن التكالي االسم الرباعي

 ليبية الجنسية انثى الجنس 6/6/1990 تاريخ الميالد

 2022 تاريخ الحصول عليها محاضر مساعد الدرجة العلمية

 2021 تاريخ الحصول عليها ماجستير الدرجة األكاديمية

 رسم وتصوير التخصص التربية الفنية القسم جامعة طرابلس كلية التربية جهة العمل

 2012 تاريخ التعيين: 2217 قرار التعيين

 0914264601 الهاتف المحمول

 r.takalli@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 جرابة/ طرابلس العنوان الحالي

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس

mailto:r.takalli@uot.edu.ly
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 14 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا كلية الفنون واالعالم/جامعة طرابلس 2011 البكالوريوس

 ليبيا كلية الفنون واالعالم/جامعة طرابلس 2021 الماجستير

 15 

 16 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 2016 - 2013 جامعة طرابلس / كلية التربية  معيدة

 2022 التربية كلية/  طرابلس جامعة عضو هيئة تدريس

 17 

 18 الخبرات التدريسية:

 19 

 20 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

ART401  2013 1تصوير زيتي 

ART404  2022 2تصوير زيتي 

ART300  2022 2طباعة منسوجات 

CT107  2022 1تربية فنية 

CT108  2022 2تربية فنية 
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 21 الدورات التدريبية:

 22 

 23 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

منسق الدراسة واالمتحانات بقسم 
 التربية الفنية

 2022خريف  كلية التربية/ قسم التربية الفنية

 24 

 25 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

 الرسم والتصوير التراث الشعبي

 26 

 27 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

في  (الثللاللل )تحصلللللللللللللللل  عل  الترتيلل   •
المسلللابقة السلللنوية لجالب ال امعات في 
دورتها الثامنة عشلللر باسلللتضلللافة جامعة 

  23/4/2009العرب الجبيلللة في الفترة 
 في جان   )التصوير الزيتي(.

 الل نة الشعبية وفريق العمل الثوري ب امعة طرابلس

 سابقا()الفاتح 

 
 
 

23/4/2009 

 
 
 
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2014 مركز اللغات/ جامعة طربلس دورة لغة ان ليزية 

إدارة الدراسات العليا والتدري / جامعة  مبادئ تجبيقات الحاسوب
 طرابلس

2013 
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  في  )األول(الترتي   عل  تحصلللللل 
 ال امعات لجلبة السلللللللنوية المسلللللللابقة
 في المنعقدة عشللللرة( التاسللللعة )الدورة
 ب للامعللة وذللل  18/4/2010 الفترة

 .طرابلس

 األول مهرجان من مشلللاركة شلللهادة 
 ال امعات  لجالب التشللللللللللللل يلية للفنون 

-16 اللللفلللتلللرة فلللي اللللعللللللليلللللللا واللللملللعلللللللاهلللللللد
17/3/2010. 

 الوطنية ال معية من تقدير شلللللهادة 
 بمدينة المنعقدة والمواه  للمتفوقين
  -العملللللللاد ذات م مع - طرابلس
 .22/6/2010 ترة الف خالل

  الفنية المسللللللللابقة في ( الثال ) الترتي 
  ليبيا مسللللللللتو   عل  الرياضللللللللية لألندية
 التشللللللللللللل يليللة الفنون  م للال في 2010
 اللللزاويلللللللة بلللملللللللديلللنلللللللة أقللليلللمللللللل  واللللتلللي

1/8/2010. 
 

   شللللهادة شلللل ر وتقدير من مهرجان در
السللللللللللللليلللللاحي العلللللالمي للفنون والتراث 
كعربون وفلللال اللللمي أقيم  في ملللدينلللة 

  .27/9/2010الخمس بتاريخ 
  الخمس مهرجان في) االول (الترتي 

السلياحي  االجتماعي الثقافي الرياضلي
 .27/5/2013بتاريخ 

 في للمشلللاركة وتقدير شللل ر شلللهادة 
بلل لللللللامللعلللللللة  اقلليللم اللللللللمي الللمللعللر 

 الل نة الشعبية وفريق العمل الثوري ب امعة طرابلس
 )الفاتح سابقا(

 
 
 
 

 جامعة المرق / إدارة النشاط الجالبي
 والمعاهد ال امعات لجالب التش يلية لفنون ل األول مهرجان
  .العليا
 
 

 والمواه  للمتفوقين الوطنية ال معية
 
 
 
 

 الل نة األولمبية الليبية
 
 
 
 
 

 للفنون والتراث العالمي السياحي در  مهرجان
 
 
 

 السياحي االجتماعي الثقافي الرياضي خمسال مهرجان
 
 
 

 جامعة طرابلس/كلية التربية.

18/4/2010 
 
 
 
 
 

17/3/2010 
 
 
 
 

22/6/2010 
 
 
 
1/8/2010 
 
 
 
 
 

27/9/2010 
 
 
 

27/5/2013 
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 الثانية المكر   بمناسلللللللللللللبة طرابلس
 فبراير. من عشر السبع لثورة
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