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 البيانات الشخصية :
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 atjnaazzi@gmail.com/ الشخصي  البريد االلكتروني

 N.azzi@uot.edu.lyالبريد الجامعي / 

 1252105290هاتف / 

 

 المؤهالت العلمية :

 اإلجازة الجامعية )الليسانس( تربية وعلم النفس  كلية اآلداب  جامعة الزيتونة ) ناصر األممية سابماً (  0224

دبلوم عالي في التربية وعلم النفس ) تخصص مناهج وطرق تدريس ( لسم الدراسات العليا كلية اآلداب جامعة 5110

 طرابلس 

 جامعة طرابلس   )مناهج وطرق تدريس ( التخصص الدليك -اإلجازة العالية  ) الماجستير ( تربية وعلم النفس   5101

 

 شهادات أخرى:

 BRITISHCOUNCILاعتماد مركز اللغات جامعة طرابلس   grade(B)اللغة االنجليزية  5101*

 .برمجة الحاسوب ومعالجة النصوص  المدرسة الحديثة لتعليم الحاسوب  0221*

 

 الخبرة العلمية :

 7991–7999   طرابلسموظفة بصندوق الضمان االجتماعي /. 

 7999 -3172   موظفة إدارية بمسم الشؤون اإلدارية والمالية بمصلحة التخطيط العمراني. 

  جامعة طرابلس/ بكلية اآلداب السواني متعاون عضو هيئة تدريس  3177ربيع 

 جامعة طرابلس/ بكلية التربية لصر بن غشيرمتعاون  عضو هيئة تدريس  3173 -  3177سنة. 

  بلساجامعة طر/ بكلية التربية طرابلس) لار(  عضو هيئة تدريسومستمرة :3172سنة 

 ( بتاريخ    3312صدور لرار التعيين  تحت رلم   ) م  33/1/3172 

  م . 3172/ 9/ 71مباشرة العمل: تاريخ أول 

mailto:atjnaazzi@gmail.com


 المشاركات العلمية :

تحت شعار ) جودة تكوين المعلم بين تحديات الوالع ورؤى كلية التربية قصر بن غشير  العلمي األول  مؤتمرال (0

 –نحو منحنى جديد لكليات التربية في ليبيا  "بحثية بعنوان الورلة ( ال3173 –مايو  33 – 31 )التطوير

 ."سياسات اإلعداد والمبول  في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة 

 

المملكة األردنية الهاشمية بعنوان " المدرسة العربية : الوالع والرؤى  جامعة جرش السابع العلمي المؤتمر (5

العوامل المؤدية إلى زيادة فعالية المعلمات بمنطمة  "البحث الممدم بعنوان (  3172مايو  71-72)  المستمبلية "

 " .  طرابلس في استخدام استراتيجيات التدريس الفعال

 

 مجلة علمية نصف سنوية عنوان البحث / /  الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس (1
 م3171العدد األول يونيو  والمأمول (التوافق النفسي واالجتماعي لدى فئة المسنين بالمجتمع الليبي ) الواقع      

 

د نحو منحنى جدي عنوان البحث :  2012سبتمبر  21ـ 11 الملتقى العلمي األول للمعلمين / تاجوراء  (4

 . الستراتيجيات التدريس في ليبيافي ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
 

 لبنان –للبنانية الدوليةجامعة اال  IACQA 2019لضمان جودة التعليم العالي تاسعالدولي ال المؤتمر العربي (2

      في ضوء بكليات التربية في ليبيا إعداد المعلم الجامعي والع " ( البحث الممدم بعنوان   2/3179/ 77ـ9 ) 

 .معايير الجودة 
 

( البحث الممدم بعنوان : تمييم تفعيل  3179/  71/  1ـ 1) المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ـ جامعة سرت (9

 ( Service  performanceاألداء الخدمي التعليمي بكلية التربية طرابلس باستخدام نموذج األداء الفعلي ) 
 

( بحث بعنوان : والع تطبيك  3133/  3/  32ـ 33) لكلية التربية ـ جامعة سرت لثانيالمؤتمر العلمي ا (7

 لثمافية والرياضية بمدارس التعليم األساسي  وعاللتها بتكوين شخصية التالميذاألنشطة ا
 
 

 مؤسسات المجتمع المدني :عضوية 

 لحماية ورعاية المسنين  عضو بمجلس إدارة منتدى الحكمة.0

 .للمناهج واستراتيجيات التدريسعضو بالجمعية الليبية  . 5

 عضو بالجمعية الليبية للعلوم النفسية والتربوية .1 

 .عضو بجمعية ) داج (  للثرات الثمافي   .4

 االنجليزية    -العربية   اللغات المجادة :

 .(  صحيفة الشطالمشاركة بكتابة مماالت ثمافية في مجلة  ) ملكات  (   و  ) بعض اإلسهامات  :


