
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 نجاة عمي غزالة االسم الرباعي

 ليبية الجنسية انثى الجنس 8691 تاريخ الميالد

 1188 تاريخ الحصول عميها ماجستير الدرجة العممية

 1118 تاريخ الحصول عميها محاضر الدرجة األكاديمية

 عمم المغة التطبيقي التخصص المغة االنجميزية القسم /جامعة طرابمس جهة العمل

 2014 19/1 تاريخ التعيين: 1182 قرار التعيين

 16801110102 1619619890 الهاتف المحمول

 n.ghazala@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 حى دمشق  /طرابمس  العنوان الحالي

 منوذج السرية الراتية لعضو هيئة تدزيس

mailto:n.ghazala@uot.edu.ly
mailto:n.ghazala@uot.edu.ly
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 العـممية: المؤهالت

 البمد الجامعة \الكمية  سنة الحصول عميه المؤهل

 طرابمس  /ليبيا  بالقاطع   /جامعة ناصر 8669/1997 البكالوريوس

 ليبيا جامعة طرابمس 1188 الماجستير

 / / / الدكتوراة

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

  21               8    جامعة طرابمس اد محاضراست

8                   2 

   

 

 

 

 

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

EN 214  81                                1 2استماع ومحادثة 

EN 220  2                              81 1استماع ومحادثة 
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 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 

 المجان المكمف بها:

 الفترة الزمنية المهام المجنة

 8    /1 مساعد  الدراسة واالمتحانات

   / لجنة الطعون

 لجنة التسميم

 عضو

 عضو

6/    8 

6/   81 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكميف المؤسسة المنصب المهني

 1181             طرابمس    /كمية التربية  الدراسة واالمتحانات

محكم في لجنة تحكيم لممناظرات    
 لمبطولة الوطنية في ليبيا

والمنظمة  /المجمس الثقافي البريطاني 
 الميبية  لممناظرات

          1189 

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــممــي

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الدورةاسم 

دورة تدريبية الساتدة المغة           
 االنجميزية من القنصمية البريطانية بطرابمس

     /قارنت شهادة لتدرٌب المدرسٌن      
      Garnet 

  جامعة طرابمس

 

 طرابمس                   \'مدرسة السيدة زينب 

 

1182  

1110                        
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 سنة النشر المجمد العدد جهة النشر عنوان البحث

 المغة فصول فى االستماع مهارة تدريس        
 االهداف بين:  العامة المدارس فى االنجميزية
 والتنفيذ المنهجية

مجمة 
 القرطاس 

80  1111 

     

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

   

   

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
 مكان المؤتمر

 المدينة( \)البمد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

    

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

  

  

 الشهادات اإلضافية:

 

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

غة ادة لتدرٌس اللمتحصلة على شه

   ساتدة  من القنصلٌةلالاالنجلٌزٌة  
 1182 جامعة طرابمس 
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 البرٌطانٌة بطرابلس
 شهادة لتدرٌب المدرسٌن  

شهادة شكر وتقدٌر من االتحاد 

  الرٌاضً االول للمراءة اللٌبٌة
شهدة حضور ومشاركة للملتقى    

 الخامس للنادي اللٌبٌى
شهادة من الجمعٌة اللٌبٌة للمناهج 

واستراتٌجٌات التدرٌس فً دورة 

  االختبار االلكترونً
االكادٌمٌٌن والخبراء  شهادة من منطمة

 اللٌبًٌ

شهادة حضور لدورة اعداد  

 (TOT(المدربٌن

 

 

 وزارة التعميم

 االتحاد الرياضي لممراءة

 النادي الميبي لمتكممين المغة االنجميزية

 الجمعية الميبية لممناهج

 

 منظمة االكاديمين والخبراء

 

 

1110 

1181 

1189 

1186 

 

1189 

1186 

 الجوائز المتحصل عميها:

 تاريخ الحصول عميها البمد الجهة المانحة نوع الجائزة

الجمعية الميبية )ليبيا      شهادات 
منظمة االكاديمين  لممناهج
النادي الميبي  , والخبراء

, لمتكممين المغة االنجميزية
, االتحاد الرياضي لممراءة

 (وزارة التعميم , جامعة طرابمس

 1189 ليبيا

1189 

1181 

1186 

1111 

 

    

 براءة االختراع:
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 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

 

 

 

 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 العضوية في الجمعيات العممية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

نجاة عمي :..توقيع عضو هيئة التدريس                                              
 ..............................غزالة
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