املوضوع /سرية ذاتية
ً
أوال :بيان ـ ــات شخصيـ ــة:
االسم  /ليلى رمضان عبدهللا جويبر
تاريخ امليالد 6791 / 8 / 61 :طرابلس.
الوظيفة الحالية :عضو هيئة تدريس بقسم معلم فصل  -كلية التربية  /طرابلس.
الحالة االجتماعية :أنسه
الهاتف املحمول9768198291 – 9728198291 :
البريد االلكترونيl.jwiber@uot.edu.ly :

ً
ثاني ــا :املؤه ــالت العلمي ــة:
 دبلوم الدكتوراه قسم التربية وعلم النفس شعبة العلوم التربوية والنفسية ،كلية اآلداب ،جامعة الزاوية.2968 ، دبلوم الدكتوراه التربية وعلم النفس " ادارة وتخطيط تربوي " ،كلية اآلداب ،جامعة طرابلس.2961 ، ماجستير علوم التعليم " ادارة تعليمية " ،اكاديمية الدراسات العليا جنزور.2992 ، بكالوريوس علوم ،قسم الرياضيات ،جامعة طرابلس للعام .2999- 6777 بكالوريوس ادارة ،جامعة طرابلس العرب األهلية .2998 -دبلوم علوم أساسية ،قسم الرياضيات  6778م.

ً
ثالثـ ــا :الت ــدرج الوظيف ـ ــي:
 عضو في الرابطة الدولية للباحث العلمي تحت رقم ()296726991888الصادرة بتاريخ.2967/66/8 : رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم.1

 املشرف العام باملجلة الليبية لعلوم التعليم. رئيس الدراسة واالمتحانات بكلية التربية طرابلس – جامعة طرابلس من 2969/2/6م إلى االن. عضو اللجنة املشكلة بناء على قرار السيد أ  .د رئيس جامعة طرابلس رقم ( 686لسنة 2967م ) املؤرخ في / 29يناير 2967 /م بشأن إعداد مقترح توحيد البرنامج التعليمي باألقسام العلمية بكليات التربية  /جامعة طرابلس .
 رئيس لجنة تسيير االمتحانات النهائية بكلية التربية طرابلس على مدار عدة فصول دراسة ابتداء من ربيع  2969اليربيع .2967

 رئيس لجنة املعادالت العلمية بكلية التربية طرابلس جامعة طرابلس من ربيع 2968وحتى اآلن. رئيس جلنة إعداد قاعدة البياانت من  1122حىت  1122اخلاصة بطلبة كلية الرتبية طرابلس وإحالته اىل اجلامعة. االمين العام باالتحاد الليبي الرياض ي النسائي من 2969/9/6م إلى االن. محاضر بكلية التربية طرابلس من 2961/2/61م إلى االن. رئيس مجلس االدارة بجمعية فرسان املحبة لإلعمال الخيرية من  2962حتى اآلن منسق التربية العملية بكلية التربية طرابلس للعام الجامعي .2969-2961 عضو هيئة تدريس متعاون باملعهد العالي إلعداد املتدربات برقدالين سنة .2961-2968 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية التربية العجيالت .2961 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية اآلداب صبراتة .2968-2962 عضو هيئة تدريس متعاون باملعهد العالي إلعداد املتدربات بطرابلس من .2961-2969 عضو هيئة تدريس متعاون بكلية التربية ابي عيس ى .2966-2969 عضو باملكتب التنفيذي باالتحاد العام لكرة اليد بليبيا ورئيس لجنة اتحاد كرة اليد النسائية من  2997حتى.2966
 عضو هيئة تدريس متعاون بمركز إعداد وتدريب املعلمين طرابلس من  2991حتى 2969 عضو بمكتب االتصال الخارجي والتعاون الدولي من  2998حتى 2999 مدير مكتب الشئون االدارية بمكتب التفتيش واملتابعة بمكتب التعليم طرابلس من  2991حتى .2999 مدير مركز التدريب والتطوير بالجمعية الوطنية لرعاية الشباب من  2999حتى 2998 نائب مدير معهد املهن الشاملة بغوط الشعال من  2996حتى 2991 -رئيس مكتب النشاط املدرس ي بغوط الشعال من  6779حتى 2996

ً
رابع ــا :األنشط ــة التدريسي ــة:
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املرحلة الجامعية األولى تدريس املقررات التالية :اإلدارة التعليمية واملدرسية -التربية املقارنة -التخطيط التربوي –
اقتصاديات التعليم – طرق البحث الوسائل التعليمية – تكنولوجيا اإلدارة – مشكالت إدارية – السلوك التنظيمي –
طرق تدريس الرياضيات – طرق تدريس العلوم .

ً
خامس ــا :املشارك ــة في ال ــندوات واملؤتم ـرات:
 املشاركة في املؤتمر العلمي لدراسة واقع تولى املرأة الليبية املناصب القيادية الرياضية بورقة بحثية بعنوان":معوقات ممارسة املرأة للسلوك القيادي في املؤسسات الرياضية وسبل التغلب عليها " بمدينة طرابلس في الفترة
من  2968/ 62/ 21-22م فندق باب البحر
 املشاركة في املؤتمر للتعليم في ليبيا بورقة بعنوان " تصور مقترح لتعزيزدور اإلدارة املدرسية في تنمية السلوكاإلبداعي لدى معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة طرابلس التعليمية " بمدينة مصراته في الفترة من / 27 -28
مارس 2968/م.
 املشاركة في املؤتمر الليبي الدولي للهندسة الكهربائية والتقنيات بورقة بعنوان " تصور مقترح ملواءمة مخرجاتالتعليم التقني باحتياجات سوق العمل في ليبيا " بمدينة طرابلس في الفترة من  /9-1مارس2968/م
 املشاركة في ورشة عمل الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا تحديات وتداعيات ببحث موسوم بـ " الهجرة غير الشرعيةمعاناة إنسانية وأزمة عاملية وتأثيرها على العالقات الليبية "بمدينة طرابلس /62-61:نوفمبر2969/
 املشاركة في املؤتمر العلمي األول بعنان إدارة األزمات في ليبيا الواقع واملأمول بورقة بعنوان " تصور مقترح لتعزيزدور إلدارة األزمات لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة طرابلس الكبرى " بمدينة البيضاء في الفترة من / 68-61
مايو 2969/م.

ً
ً
 املشاركة في املؤتمر األول من أجل إعداد معلمين مؤهلين علميا وتربويا بورقة بعنوان " املشكالت التي تواجه طلبةكلية التربية طرابلس في تطبيق التربية العملية من وجهة نظرالطالب املعلم " بمدينة تيجي في الفترة من /62-66

مارس 2969/م.
 بحث مقدم بحث بعنوان تصور مقترح ملواجهة انعكاسات العوملة الثقافية على قيم املواطنة لدى الشبابالفلسطيني (املشاركة في اليوم الدراس ي :رؤى مقترحة للنهوض بمستقبل الشباب الفلسطيني)
وذلك يوم  2961 / 66 / 8م بجامعة فلسطين.
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 بحث بعنوان " تطويراالتصال االداري ملديري املدارس الثانوية بمدينة طرابلس في ضوء اإلدارة اإللكترونية "نشر بمجلة " مسارات علمية " مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية صبراتة العلمية بالتعاون العلمي مع جامعة
صبراتة واملؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية ،العدد األول – ديسمبر  2961م.
 بحث بعنوان " :التوحد :ماهيته – أسبابه – وأساليب التعامل معه " .نشر بمجلة " مسارات علمية " مجلة علميةمحكمة تصدرها جمعية صبراتة العلمية بالتعاون العلمي مع جامعة صبراتة واملؤسسة العربية لالستشارات العلمية
وتنمية املوارد البشرية ،العدد األول – ديسمبر  2961م.
 املشاركة بحضور فعاليات املؤتمر العلمي األول حول اضطراب طيف التوحد في ليبيا (الواقع واملأمول) املنعقدبمدينة طبرق في الفترة  / 2-6نوفمبر 2961م
 ورقة بحثية بعنوان :اإلدارة اإللكترونية (مفهومها – أهدافها – اساليبها) املؤتمر العلمي األول تحت شعار "التعليم اإللكتروني ” في الفترة / 29 – 21 :نوفمبر  2962 /كلية التربية العجيالت.
 بحث بعنوان "التربية العملية ودورها في إعداد املعلم " املؤتمر العلمي االول تحت شعار كلية التربية وآفاقاملستقبل) املنعقد بكلية التربية الزاوية خالل الفترة من  22-21أبريل –  2962م
ً
سادس ــا :األنشط ــة التدريبي ــة:
 البرنامج التدريبي بعنوان " مهارات من أجلك معلمي " من أجلك معلمتي " في الفترة من  2968/66/ 19-62مبمكتب شؤون التربية والتعليم حي االندلس.
 الورشة التدريبية األولي بعنوان (معوقات تطبيق معدالت األداء بالتعليم الثانوي وكيفية التغلب عليها) -69 2968/8/68م بوزارة التعليم بليبيا .بصفة محاضر في الورشة
 دورة تدريبية في مجال التحليل االحصائي باستخدام البرمجية  . SPSSبجامعة طرابلس في الفترة من 2968/2/7حتى 2968/1/8م بكلية التربية طرابلس.
 ورشة تدريبية بعنوان التخطيط االستراتيجي ضمن فعاليات املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوقالعمل في القطاع العام والخاص ،عمان – األردن في الفترة من  2/28الي  2962/8/6م.
 ورشة تدريبية بعنوان تخطيط املوارد البشرية ضمن فعاليات املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوقالعمل في القطاع العام والخاص ،عمان – األردن في الفترة من  2/28الي  2962/8/6م.
 ورشة تدريبية بعنوان إعداد الخطط التنموية ضمن فعاليات املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوقالعمل في القطاع العام والخاص ،عمان – األردن في الفترة من  2/28الي  2962/8/6م.
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 ورشة تدريبية بعنوان جودة التعليم والتدريب ضمن فعاليات املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوقالعمل في القطاع العام والخاص ،عمان – األردن في الفترة من  2/28الي  2962/8/6م.
 دورة اإلعداد القيادي " التنظيم املؤسس ي خطوة أولي للنجاح " في الفترة من  2991/2 / 9-1م. الدورة التدريبية في مجال Photoshopبالجمعية الوطنية لرعاية الشباب في الفترة من  9/21الي  2998/8/9م.ً
سابع ــا :املشاركــة فــي اللج ــان وورش العمل
املختلف ــة :
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحة الجيومتري للمعلمين بمركز املتفوقين واملوهوبين بالجبل األخضر يوم األربعاءاملوافق2967/6/2:م
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحة الجيومتري للمعلمين بمركز املتفوقين أجدابيا يوم الثالثاء املوافق2967/6/6:م ورشة عمل لكيفية استخدام لوحة الجيومتري للمعلمين بمركز املتفوقين واملوهوبين بمدينة بنغازي يوم االثنيناملوافق2967/62/16 :م
 رئيس اللجنة العليا للملتقي األول للمرأة الليبية املنعقد بقاعة نقابة املعلمين بطرابلس بعنوان صحة املرأة بلياقتهاالبدنية تحت شعار " حب ووفاء لزيادة العطاء "وذلك في الفترة من  2إلى  2968 /62 /1م ملعلمات التربية البدنية.
 عضو اللجنة العلمية باملؤتمر العلمي املؤتمر العلمي لدراسة واقع تولى املرأة الليبية املناصب القيادية الرياضيةيومي السبت واألحد املوافق 2968 / 62 / 21-22م طرابلس
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحة الجيومتري للمعلمين بمركز املتفوقين واملوهوبين جادو يوم األربعاء املوافق:2968/66/22م
 ورشة عمل لكيفية استخدام لوحة الجيومتري للمعلمين بمركز املتفوقين واملوهوبين بترهونة يوم السبت املوافق:2968/66/1م
 املشاركة في الورشة التدريبية التي نظمتها إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم بعنوان " معوقات تطبيق معدالتاألداء بالتعليم الثانوي وكيفية التغلب عليها " بصفة محاضر وذلك 2969/8/69م.
 التنسيق بين وزارة التعليم ومركز البحوث واالستشارات والتدريب في جامعة طرابلس لعدد ثالثة دورات في "أساسيات الفيزياء املعملية " في سنة  2969م.
 املشاركة في تدريب  79منسق للدراسة واالمتحانات ببلدية سوق الجمعة وذلك في " الطرق الحديثة ألساليبالتقويم والقياس "  2969/2/2م
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 رئيس لجنة االعداد لالحتفال بتخريج سبع دفعات لكلية التربية طرابلس من ربيع  2962حتى ربيع 2969 عضو في لجنة االشراف على تأسيس رابطة خريجي كلية التربية لسنة 2969 رئيس لجنة االشراف على االمتحانات النهائية بكلية التربية طرابلس للفصل الدراس ي من ربيع  2961م .حتى خريف2969
 عضو في لجنة املفاضلة للطلبة الجدد بكلية التربية طرابلس للفصل الدراس ي خريف 2968م وربيع  2961م. عضو في لجنة تكريم املعلمين املتحصلين على تقدير ممتاز للعام الراس ي 2968-2962م. عضو في اللجنة التنظيمية للملتقي الثالث للجمعيات األهلية في الفترة  2998/62/27-29م. -عضو باللجنة العليا لتنظيم مهرجان السياحة بليبيا2998 .م

ً
ثامن ــا :ت ـراتيب فــي األنشط ــة
املختلف ــة :

 حصولي على الترتيب األول في مجال الكرة الطاولة للمعلمات على مستوى شعبية طرابلس لسنة  2998م حصولي على الترتيب األول في تنظيم العمل اإلداري باملسابقة األولي على مستوى حي األندلس حصولي على أكثر من  98شهادة شكر وتقدير من جهات مختلفة لتميزي في كل االعمال املكلفة بها .متوفرة عندالطلب.
والس ـ عليكم ـ ــالم
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