
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 منال عمر ساسي مادي  االسم الرباعي 

 ليبية  الجنسية  أنثى الجنس  م 1978/ 11/8 تاريخ الميالد 

 م 19/10/2016 تاريخ الحصول عليها  دكتوراه  الدرجة العلمية 

 م 2017/ 1/11 تاريخ الحصول عليها  محاضر  الدرجة األكاديمية 

 إدارة تعليمية  التخصص  التربية الخاصة القسم  كلية التربية طرابلس  جهة العمل

 م 1/3/2008 تاريخ التعيين:  1413 قرار التعيين 

 0926851762 الهاتف المحمول

 Man.madi@uot.edu.ly الجامعي   بريدال

 قرجي / الشارع الغربي  العنوان الحالي

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة

mailto:Man.madi@uot.edu.ly
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 العـلمية:  المؤهالت

 البلد  الجامعة  \ الكلية  سنة الحصول عليه  المؤهل 

 ليبيا  جامعة طرابلس القاطع ) ب (  م 2001ـــــ   2000 ليسانس 

 ليبيا  جامعة طرابلس م 2007/ 20/6 الماجستير 

 مصر  جامعة القاهرة  م 19/10/20016 الدكتوراة 

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الزمنية الفترة 

 إلى  من 

 م 2019 م 2017 كلية التربية طرابلس  رئيس قسم التربية الخاصة 

الدراسة واالمتحانات بقسم التربية   منسق
 الخاصة

 م 2021 م 2020 كلية التربية طرابلس 

 م 2023 م 2021 كلية التربية طرابلس  منسق التربية عملية بقسم التربية الخاصة

 

 اسم المقرر  رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

TN101  م 2008 أصول تربية 

TN201  م 2008 طرق تدريس عامة 

SE204  م 2011م ــــــ 2009 مهارات تأهيلية 

SE105  م 2011م ــــــ 2009 إعاقة سمعية 

SE200  م 2019ـــــ  2017 إعاقة عقلية 
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 الخبرات التدريسية: 

 الدورات التدريبية: 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام  اللجنة 

 م 2012 عضو  لجنة سير االمتحانات بالكلية 

 م 2018 عضو  لجنة تقييم االنتاج العلمي 

 المهام اإلدارية: 

 تاريخ التكليف  المؤسسة  المنصب المهني 

   

   

SE305  م 2022م ـــــ 2017 اضطرابات نطق وكالم 

SE209  م 2021 مؤسسات اجتماعية إدارة 

SE102  م 2022م ـــــ 2021 تربية صحية مدرسية 

SE207 م 2022م ـــــ 2021 مهارات تواصل 

SE208  م 2022م ـــــ 2021 لغة إشارة 

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  اسم الدورة 

 م 2018 مركز الصفا للصحة النفسية  دورة تدريبية للتأهيل النطقي  

 م 2019 مدرسة جمعية النور للمكفوفين  دورة تدريبية لطريقة برايل 

 م 2021 مركز أويا أكاديمي  دورة الحاسب اآللى 

مدرسة األمل لتعليم وتأهيل الصم   دورة لغة إشارة 

 وضعاف السمع 
 م 2021
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 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر  المجلد  العدد  جهة النشر  عنوان البحث 

     

     

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر  دار النشر  اسم الكتاب 

   

   

 المشاركة في المؤتمرات: 

 اسم المؤتمر 
مكان المؤتمر  

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  عنوان البحث 

    

 االهتمامات البحثية: 

 التخصص الموضوع 

  

  

 الشهادات اإلضافية: 

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة 
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 الجوائز المتحصل عليها: 

 تاريخ الحصول عليها  البلد  الجهة المانحة  نوع الجائزة 

    

    

 براءة االختراع: 

 التاريخ  جهة التسجيل  عنوان براءة االختراع 

   

   

 الخدمات المجتمعية: 

 تاريخ المشاركة  مكان المشاركة  المشاركة نوع 

   

   

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ  نوع العضوية  مقر الجمعية  اسم الجمعية 

    

    

 

 :................................ توقيع عضو هيئة التدريس                                              
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