
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 سالم الجمل محمد أمحمد  االسم الرباعي

 ليبي الجنسية ذكر الجنس 1956 تاريخ الميالد

 2222 تاريخ الحصول عليها أستاذ مساعد  الدرجة العلمية

 2202 تاريخ الحصول عليها  دكتوراه الدرجة األكاديمية

 التربية الفنية  التخصص التربية الفنية  القسم كلية التربية طرابلس  جهة العمل

 2222 تاريخ التعيين: 2222 قرار التعيين

 2802202120 الهاتف المحمول

 a.aljamel@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 الهضبة  العنوان الحالي

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا كلية الفنون واالعالم طرابلس 0822 البكالوريوس

 ليبيا االكاديمية الليبية 2222 الماجستير

 ليبيا االكاديمية الليبية 2202 الدكتوراه

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 2228ــــــ  2222 كلية اآلداب ــــ صبراته عضو هيئة تدريس 

 2222ــــــ  2228 كلية التربية ــــــ طرابلس عضو هيئة تدريس 

 

 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

ART205 2220ـــــ  2222 الفنية غشاالاال 

ART207  2228ـــــ  2220 أطفال ومراهقينفنون 

ART301  2200ـــــ  2228 يسالهندالرسم 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2202 التربية ـــــــ طرابلسكلية  المصحف الغشريفتجليد 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 2228 أعمال المغشاركينتقييم  للفنون معرض جامعة طرابلس

 2228 الورقات البحثيةتنظيم  التحضيرية لمؤتمر كلية التربيةاللجنة 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 2226 اآلداب ــــــ صبراتهكلية  قسم اإلرغشاد السياحيرئيس 

 2228 التربية ـــــــ طرابلسكلية  قسم التربية الفنيةرئيس 

 2202 التربية ــــــ طرابلسكلية  مكتب النغشاطرئيس 

 األحدث إلى األقدم(: )منالمنشورة:  : البحوثالعــــلمــياإلنـــتـــاج 

 النشرسنة  المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

 2202 /// الخامس ة التربيكلية  مغشكالتالفنية والقدرة على تحديد الالغشخصية 

 الجمالية للفراغ الداخلي السكنيالمعالجة 
األكاديمية 

 الليبية
 2222/6 /// الثاني

 الوسيلة التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلمدور 
جامعة 
 الزيتونة

 2222/02 /// الثامن

 مناهج التربية الفنية في ليبياتطوير 
األكاديمية 

 الليبية
 2220/3 /// الرابع

 الكتب المنشورة:

 2200 الليبيةاألكاديمية  اإلنجليزيةاللاة 

 2226 اآلداب ـــــ صبراتهكلية  اآلليالحاسب 
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 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

/// /// /// 

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

 2226 الفنيةالغشخصية  صبراته كلية اآلداب مؤتمر 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

/// /// 

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

/// /// /// 

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

/// /// /// /// 

 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

/// /// /// 

 

 الخدمات المجتمعية:
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 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

/// /// /// 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

/// /// /// /// 

 

 .: ...............................التدريستوقيع عضو هيئة                                               
 

 

 

 

 

 


