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:البيانات الشخصية
ا.سم: ابتسام محمد مسعود الهمالي
.تاريخ ومكان ا1ي0د: 25.4.1987، طرابلس، ليبيا
الجنسية: ليبية
طرابلس- جامعة  ا;داب  بكلية  ا?جتناع  علم  بقسم  تدريس  هيئة  الحالية:  عضو  الوظيفة 
.ليبيا
الدرجة الحالية: محاضر
:ا1ؤه0ت العلمية
ليسانس آداب- قسم علم ا?جتماع - جامعة طرابلس 2008 - 2009 -
.اQجازة العالية (اNاجستير) في علم ا?جتماع - جامعة طرابلس 2016 -
:الوظائف العلمية
(اشتغلت كمعيدة بقسم علم ا?جتماع جامعة طرابلس (2012 - 2016 -
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس، ومنسق دراسة وامتحانات بقسم علم ا?جتماع (  2016 -
2020 -)

(منسق الدراسة وا?متحانات بكلية ا;داب فرع السواني (2020 -
:العمل اIهلي
.عضو في جمعية علم ا?جتماع بأمريكا 2018 -

:دورات تدريبية
.لتحليل البيانات في العلوم ا?جتماعية SPSS تجيد استخدام البرنامج ا?حصائي -
Level: A1 - 2Higher Elementary, University of Tripoli متحصلة على شهادة -
Language Cantre.

والبحث - العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  الحاسوب،  تطبيقات  مبادئ  في  تدريبية  دورة  شهادة 
.العلمي، جامعة طرابلس، ادارة الدراسات العاليا والتدريب

 
:البحوث العلمية ا1نشورة
توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في برنامج الدراسات العليا "بحث ميداني على عينة من -
تحت الزاوية  جامعة  ا;داب  لكلية  الثاني  للمؤتمر  مقدم  طرابلس"،  جامعة  ا;داب  كلية  طmب 



شعار:  العلوم اBنسانية وقضايا ا;جتمع الليبي من العزلة إلى التفاعل خ)ل الفترة:  15 -  16.
2018 .7.

بحث مشترك مع د.  يوسف امحمد صالح منصور، بعنوان: "دور وسائل اBع)م في معالجة -
القيم لدى الشباب "  بحث ميداني على عينة من ط)ب كلية الفنون واBع)م بجامعة طر ابلس،
ومعالجة شعار:  اBع)م  تحت  سرت  بلدية  الجديد  اBع)م  تطوير  ;ركز  اcول  للمؤتمر  مقدم 
.اcزمات ا;حلية والعربية بمنظور أكاديمي ومهني خ)ل الفترة: 5- 6. 9. 2018
بحث مشترك مع د.  يوسف امحمد صالح منصور، بعنوان: "أداء اcستاذ الجامعي وتقييمه -
من وجهة نظر ط)ب كلية اmداب جامعة طرابلس، بحث ميداني على عينة من ط)ب قسم علم
شعار:  التعليم تحت  التربية  لكلية  الثالث  العلمي  للمؤتمر  مقدم  السواني"،  فرع  اqجتماع 
.الجامعي أصوله وتطبيقاته" خ)ل الفترة: 20- 21. 6. 2018
من - عينة  على  ميداني  العليا"  بحث  ادراسات  برنامج  في  الحديثة  التعليمية  الوسائل  توظيف 
ا;قام الثاني  العلمي  ;ؤتمر  مقدم  جنزور"،  الليبية  باcكاديمية  التطبيقية  العلوم  مدرسة  ط)ب 
ببرلu-  أ;انيا تحت شعار:  استراتيجيات التكوين والتعليم وتقنيات العمل لبناء اcمن الحضاري
.للدول_ الواقع ا;أمول، خ)ل الفترة 30-29. 3. 2020
بمدينة - اcسر  من  عينة  على  ميداني  "  بحث  mبنائها  الذات  تشكيل  في  الليبية  اcسرة  دور 
واستراتيجيات العلمي  شعار:  البحث  تحت  اBفتراضي   الدولي  للمؤتمر  مقدم  العزيزية"، 
.التكوين ودوره في تحقيق التنمية الشاملة بالوطن العربي، خلل الفترة 6- 7. 8. 2022

 
:ا3شاركات العلمية الغير منشورة
التعليم الجامعي ودوره في تماسك النسيج اqجتماعي للمجتمع الليبي، "  بحث ميداني mراء -
ط)ب كلية اmداب السواني جامعة طرابس"، مقدم للمؤتمر السنوي اcول للجمعية الليبية لعلم
.اqجتماع خ)ل الفترة: 9- 10. 3. 2019
التداعيات اqجتماعية الناتجة عن لعبة البوبجي "  بحث ميداني على عينة من الشباب بمدينة -
uب اqجتماعية  العلوم  شعار  تحت  بتوزر-  تونس،  ا;قام  اcول  الدولي  ا;ؤتمر  طرابلس"، 
.التصورات وا;مارسات مقتربة نسقية عابرة خ)ل الفترة: 19-18. 12. 219-2018

 
:ا=شراف على مشاريع التخرج
الصعوبات التي تواجه ا;رأة العاملة في تنشئة ابنائها "بحث ميداني على عينة من عضوات -
.هيئة التدريس بكلية اmداب السواني جامعة طرابلس"، 2018- 2019

 

 


