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2001-2000

جامعة طرابلس

ليبيا

علم النبات

الماجستير

2009-2008

جامعة طرابلس

ليبيا

علم النبات

الخبرات المهنية




معلمة علم األحياء العام بمرحلة التعليم المتوسط ،ثانوية تاقرفت بنات \ طريق المطار -طرابلس لمدة أربع سنوات من
الفترة  2004إلى .2008
عضو هيئة تدريس متعاون بقسم األحياء  -كلية التربية \ طرابلس وتدريس مقرر علم النبات العام لمدة  4فصول متتالية
.2009 -2008
فني تحاليل في مجمع عيادات طريق المطار -طرابلس من ( )2003ولمدة سنتين.

الخبرة التدريسية
تدريس مقررات :علم النبات العام  IIلمدة  6فصول متتالية  ،2012-2011علم فسيولوجي نبات لمدة فصلين  ،2013علم
الطحالب لمدة ثالث فصول  ،2015 -2014علم الفطريات لمدة  8فصول متتالية  ،2019 -2016علم تصنيف نبات لمدة 6
فصول متتالية .2019 -2017

خدمة المجتمع
 عضو مشارك في الدورة التربوية المتقدمة إلعادة تأهيل المعلمين والمعلمات التي أقيمت في المعهد العالي (مجد العرب)
حي األندلس \ طرابلس.2010 ،
 العمل التطوعي ب اإلشراف على حملة التوعية من خالل المتصفح الرسمي لقسم األحياء بكلية التربية \ طرابلس على
وسيلة التواصل االجتماعي لتوعية كل طالب القسم والكلية وأولياء األمور بكيفية اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية لجائحة
فيروس (  )Covid- 19وسبل الوقاية منه.

األنشطة الالمنهجية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو مشارك في لجنة اإلشراف على سير االمتحانات النهائية بكلية التربية من  2016حتى اآلن.
منسق النشاط بقسم األحياء خالل الفترة ( )2014-2013واإلشراف على فعاليات اليوم المفتوح للقسم.
منسق الدراسة واالمتحانات بقسم األحياء من سنة  2016حتى اآلن
رئيس اللجنة اإلعالمية للجمعية الليبية لعلوم التعليم ،من  2019حتى اآلن.
عضو مشارك في الجمعية الليبية ألصدقاء الصيد الحرفي ،من  2019وحتى اآلن.
سفير مناعة المجتمع بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ،سنة .2020

األوراق العلمية


ورقة علمية (منشورة) بعنوان :عزل الفطريات المرافقة لشعر فروة رأس األطفال (خريف  )2017وتم النشر بمجلة كلية
التربية\ طرابلس ،العدد الثاني عشر ،ص.20-12 :
http://lan1.uot.edu.ly/upload/1552160390-03822.pdf

األساتذة المشاركين بالورقة العلمية :أ .أمال إنبية عضو هيئة تدريس قار بقسم األحياء  -كلية التربية \ طرابلس.
أ .الطاهر المصري عضو هيئة تدريس متعاون.
 ورقة علمية (غير منشورة) بعنوان :عزل وتعريف فطريات الحليب المجفف المعروض في بعض االسواق المحلية لمدينة
طرابلس ،الزالت في طور اإلعداد والتجهيز للنشر.

اإلشراف على مشاريع التخرج
اإلشراف على بعض طلبة مشاريع البكالوريوس بكلية التربية \ طرابلس في عدد من المواضيع أهمها:
 -1الخصائص المورفولوجية واألهمية الطبية للنباتات التابعة للفصيلة الخيمية والشفوية في ليبيا.
 -2دراسة الغطاء النباتي لبعض المواقع البيئية الطبيعية لمنطقة سوق الجمعة\ طرابلس.
 -3دراسة تصنيفية لبعض النباتات بمزرعة كلية الزراعة\ جامعة طرابلس.
 -4دراسة تصنيفية لبعض النباتات الزهرية المتطفلة في ليبيا.
عدد االستشهاد برسالة الماجستير  5مرات من قبل الطلبة في بعض المشاريع البحثية ومن قبل بعض األساتذة بقسم األحياء
كلية التربية \ طرابلس.

ورش العمل
.1
.2
.3
.4
.5

ورشة عمل بعنوان( :تعلم المهارات األساسية في  )Microsoft Office Excelالتي نظمها قسم الحاسوب بكلية التربية
\ طرابلس.2018 ،
ورشة عمل بعنوان( :استخدام العدسة الميكرومترية وكيفية معايرة المجهرر الضروئي وإدرا( (  )Scale barالتري نظمهرا
قسم األحياء بكلية التربية.2018 ،
ورشررة عمررل بعنرروان( :اسررتخدام مهررارات برنررام  power pointفرري العمليررة التعليميررة) والترري نظمهررا مركررز التعلرريم
االلكتروني عن بعد بالجمعية الليبية لعلوم التعليم خريف .2019
ورشة عمل بعنوان( :كيفية استخدام البريد الجامعي) والتي نظمها مركز التدريب والتطوير للتعلريم عرن بعرد بجامعرة سربها،
سنة .2020
ورشة عمل بعنوان( :االستفادة من التخزين السرحابي )Google Drive ،والتري نظمهرا مركرز التردريب والتطروير للتعلريم
عن بعد بجامعة سبها ،سنة .2020
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الدورات التدريبية




















دورة تدريبية في مجال المختبرات التي نظمها قسم المختبرات والتحاليل الطبية ومصرف الدم بمركز طرابلس الطبي
خالل الفترة :من  2002\2\1ف إلى  2002\3\1ف.
دورة تدريبية في مجال المختبرات التي نظمها قسم المختبرات والتحاليل الطبية بمستشفى الخضراء \ طرابلس خالل فترة
 8أشهر للعام  2003ف.
دورة تدريبية منهجية تربوية متقدمة في تخصص العلوم األساسية التي نظمتها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين
المهني بشعبية طرابلس (سابقاً) بمقر المعهد العالي إلعداد المعلمين \ طرابلس خالل الفترة  1370\10\15إلى
 1371\6\15و.ر.
دورة تدريبية في مجال الحاسوب للمعلمات ( )Windows xp – Word-Excelالتي نظمها مركز المستقبل للتدريب
والتطوير /حي األندلس -طرابلس خالل الفترة 2007 \8 \5 :إلى  2007\9\4ف.
دورة تدريبية في مجال محو أمية الحاسوب التي نظمتها شركة الدروب للتعليم والتدريب في الفترة من  2009\8\13إلى
 2009\9\10ف.
دورة تحضيرية في قواعد اللغة االنجليزية ( )English Grammarالتي نظمتها شركة العال المستمر للتعليم والتدريب
والجودة ( )Ocsmaبمقر نيوكاسل للغة االنجليزية حي األندلس /طرابلس  Beginner Iمن 2014\2\1 :إلى
 2014\3\15ف.
دورة تحضيرية في قواعد اللغة االنجليزية ( )English Grammarالتي نظمتها شركة العال المستمر للتعليم والتدريب
والجودة ( )Ocsmaبمقر نيوكاسل للغة االنجليزية حي األندلس  /طرابلس  Beginner IIمن الفترة2014\3\24 :
إلى  2014\5\3ف.
دورة تدريبية في قواعد اللغة اإلنجليزية التي نظمها المركز الوطني للغات الحية بمقره الكائن بجامعة طرابلس
 Lower Elementaryفي الفترة ما بين  2016\10\4إلى .2017\1\12
دورة تدريبية مكثفة لمنسقي الدراسة واالمتحانات حول كيفية استخدام تقنية المنظومة االلكترونية إلتمام عملية التنزيل
االلكتروني وتسيير العملية التعليمية ،والتي نظمها قسم الدراسة واالمتحانات بكلية التربية \ طرابلس ،لمدة أسبوع:
 2019\12\7إلى .2019\12\13
دورة تدريبية مكثفة بعنوان :مهرارات اسرتخدام برنرام ( ،)Microsoft power pointواسرتخدام تطبيقرات الجوجرل فري
العملية التعليميرة التري نظمهرا قسرم الدراسرة واالمتحانرات بالتعراون مرع مكترب المعلومرات والتوثيرق بكليرة التربيرة -طررابلس
للرفرررع مرررن الكفررراءات التدريسرررية فررري المجررراالت التقنيرررة ألعضررراء هيئرررة التررردريس فررري الفتررررة مرررن2019\2\3 :م إلرررى:
2019\2\7م.
دورة تدريبية مكثفة في استخدام مهارات برنام ( )Microsoft Excelالتي أشرف على تنظيمها قسم الرياضيات بكلية
التربية\ طرابلس لمدة أسبوع 2019\12\14 :إلى .2019\12\20
دورة تدريبية في كيفية إعداد المتدربين ( )TOTالتي نظمتها الجمعية الليبية لعلوم التعليم بإشراف مدير مركز التميز
الليبي للتدريب واالستشارات في الفترة ما بين 2019\1\1 :إلى  2019\2\13بمقر كلية التربية \ طرابلس.
دورة تدريبية في التصحيح اإللكتروني واالختبارات اإللكترونية التي نظمتها الجمعية الليبية للمناه واستراتيجيات
التدريس بالتعاون مع كلية التربية – طرابلس في الفترة من 2019\2\26 :إلى2019\2\28 :م.
دورة تكوينية للتعليم عن بعد حول استعمال تطبيق ( )Microsoft Teamsوالتي نظمتها مبادرة من داري نقري
صغاري من تونس الشقيقة لمدة أسبوع في .2020

دورات مكثفة (بالتعليم عن بعد) التي نظمها مركز  IACببريطانيا






أساسيات البحث العلمي ونشر األوراق العلمية في المجالت العلمية المحكمة ،كيفية كتابة الدراسات السابقة في البحث
العلمي ،البحث الكمي والبحث الكيفي ،إشراف د .خالد ربيع ،سنة .2020
تكتيكات حل أسئلة امتحان األيلتس ( ،) Listening، Reading،Writingإشراف د .محمد عبد السالم ،سنة .2020
قواعد اللغة اإلنجليزية (( )Grammar Tenses in Englishاألزمنة المختلفة) ،إشراف د .مؤمن الخالدي ،سنة
.2020
أساسيات التحليل اإلحصائي ( ،)Statistical analysisإشراف د .إسماعيل عجينة ،سنة .2020
كيفية الكتابة األكاديمية لرسائل الماجستير ،إشراف د .خالد ربيع سنة .2020
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المهارات الفنية






اللغة العربية :هي اللغة األم .اللغة االنجليزية :مستوى جيد جدا كتابة وقراءة.
إجادة برام الحاسوبMicrosoft office word, Microsoft office power point, Microsoft office ( :
.)Excel, Internet explorer
القدرة على االندما( ضمن فريق عمل كامل واألداء الجيد تحت ضغط العمل وقابلية التعلم بسرعة والتمتع بقدرة جيدة
على بناء العالقات االجتماعية البناءة.
التصوير الفوتوغرافي ،صناعة األفالم القصيرة والفوتوشوب.
كتابة الخواطر والنثريات ،قراءة الشعر القديم والحديث.
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