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 **ةــــــــــــــــــالسيرة الذاتي**

 الشخصية: :البياناتأوال- 

 ابومنجل أمحمداالسم: وداد محمد 

 .جامعة طرابلس-كلية الزراعة -المنزليبقسم االقتصاد قار  هيئة تدريس عضو ة:الوظيفة الحالي

 .م2016

 .ليبية -الجنسية:

 .مسلمة -الديانة:

 .نسةآ -الحالة االجتماعية:

 wedad.13322@gmail.com -:االلكترونيالبريد 

 W.abomenjl@uot.edu.ly -:البريد الجامعي 

  0926659889الهاتف النقال:

 :الدراسيةالموهالت تانيا- 
  م1995جامعة طرابلس -كلية الزراعة -علوم االغدية بكالوريوس. 

 م2009جامعة طرابلس - كلية الزراعة   -علوم االغدية يرماجست. 

  عنوان رسالة الماجستير)دراسة الجودة الميكروبيولجية للنقانق )المرقاز(المتداولة في

 .أسواق مدينة طرابلس(

 Study of the Microbiological Quality of Sausages 

(Merqaz) Circulating in the Markets of the City of Tripoli) 
 ؛التخصص مجاالت االهتمامثالثا 

 ام  علوم األغذية  التخصص الدقيق غذاء وتغذية مجاالت االهتمام التغذية التخصص الع

 .العالجية

 رابعا :التسلسل الوظيفي . 

 م1994جامعة طرابلس من مهندسة بقسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة . 

 5-30-م1996بقسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة طرابلس  ثساعد باحم-

 .م2016

  م1997لسنة  نطرىلو العمليتدريس مقررات الجزء  فيالقيام بالتعاون. 

 (حفظ األغذية،أسس غذاء وتغذية،مبادئ إعداد التجريبيالغداء ،جماعات  طهي،

 .المنزلية(غذاء،أدارة الوجبات 

  م2016-2012متعاونة بقسم االقتصاد المنزلي من. 

  م2014متعاونة في المعهد العالي في الغيران. 

  م2015متعاونة بكلية الفندقة والسياحة. 

  م2016-6-1محاضر مساعد بقسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة طرابلس منذ. 
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 : اللجان والمهام اإلدارية-خامسا 

  الدراسة واالمتحانات بقسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة طرابلس  لجنةعضو

 ..م2014

  رئيس لجنة المختبرات والمعامل بقسم االقتصاد المنزلي  كلية الزراعة جامعة طرابلس

 .م2013

  م2015على مستوى كلية الزراعة جامعة طرابلس  الخريجين لجنةعضو. 

  في قسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة  التدريب الصيفي لجنةعضو

 .م2016طرابلس

 التدريب الميداني في قسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة طرابلس  لجنة ءعضو

 .م2014-2019

  االبحات في المزراعة في قسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة  لجنةعضو

 .م2017طرابلس

 م2015كلية الزراعة جامعة طرابلس على المعارض بقسم االقتصاد  اإلشراف  لجنة عضو 

  الزراعة جامعة طرابلس كلية المنزلياالقتصاد  لتسليم المواد الخاصة بمعم لجنةعضو 

 2006سنة 

 2006سنة  المنزليعلى الزيارات الميدانية لبعض المصانع لطلبة االقتصاد  اإلشراف 

 .م 2007/

  بقسم االقتصاد المنزلي  الغذائيةبعض العناصر  فيمؤتمر تدعيم االغدية  في نظيمتعضو

 .م2006طرابلس كلية الزراعة جامعة 

  م2009سسة سنة أالمت والتغذيةالجمعية الليبية للغداء  يفعضو. 

 م2013الزراعة جامعة طرابلس  كليةبقسم علوم االغدية  يةاألغذتحليل بعض بة المشارك. 

 إالم تعدية ،المجتمع  تعدية ،الوجبات أدارةالمقررات التالية )تدريس  في عضو متعاون 

 ،تحليل األغذية( العالجية لتغذية،افئات  تعدية ،والطفل 

  قسم وستشفى الكلى بين المستشفيات )مستشفى الجالء للوالدة وم لجنة تنسيق عضو

 .م2013المرضى  تغذيةمجال  فيكلية الزراعة جامعة طرابلس لي االقتصاد المنز

 يل بعض االغدية لطلبة الدراسات الخاصة بالقسم االقتصاد لعلى تح اإلشراف عضو ف

 .م2013 كلية الزراعة جامعة طرابلسالمنزلي 

  م2016-2015 لطلبات المدارس تتقفيةالمشاركة في إلقاء محاضرات. 

 .سادسا:االبحات العلمية المشورة 

  مشروبات الطاقة على صحة المراهقين ورقة  علمية بعنوان)معرفة مدى خطورة

 .م2020نشرت في مجلة السالم الدولية للعلوم اإلنسانية والتطبيقية والشباب(

 (ورقة علمية بعنوانIdentification of the nitrate and nitrite content in 

leafy vegetables from the city of zliten)  نشرت في مجلة العلوم الزراعية

 .م2021والبيئية والبيطرية 

 م2018تأليف كتاب منهجي بعنوان أدارة الوجبات المنزلية تحت النشر جامعة طرابلس. 

 من ناحية  األساسيتالميذ مرحلة التعليم  أمهاتى وقياس مست)بحت بعنوان  يالمشاركة ف

 .م2014الزاويةفي مستشفي شارع  اإلفطارتناول وجبة 
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 المشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية. -:سابعا

عقد  الذيحضور اليوم التخصصي االول للنقابة العامة إلخصائى التغذية طرابلس الكبرى -

 .م2018-3-3خ بتاري

-19حضور اليوم العلمي لتغذية األطفال الذي نظمته الجمعية الليبية للغذاء والتغذية بتاريخ -

 .م1-2019

 .م2021حضور المؤتمر االول الذي نظمته  مجلة  للغذاء والتغذية بتاريخ  شهادة -

 .م 2019بمستشفى طرابلس الطبي  األطفالتغذية  حولحضور اليوم العلمي شهادة -

 .م1998دورة في الحاسب اآللي بالمدرسة الحديثة-

 .م2000بجامعة طرابلس  اآلليدورة في الحاسب -

 .م2009االنجليزية بمركز اللغات بجامعة طرابلس دورة في اللغة -

 .م2021دورة في اللغة االنجليزية متقدم في مركز الظهرة -

 .م2021نكست  أكاديميةدورة محادثة اللغة االنجليزية في مركز -

شهادة اجتياز دورة تدريبية في المهارات التقنية في كتابة الرسائل العلمية في مركز البحوث -

 .م2021والتدريب بجامعة طرابلس  واالستشارات

شهادة اجتياز دورة تدريبية في أنظمة سالمة الغذاء غي المنشاة الغذائية في مركز البحوث -

 .م2021واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس 

 .م2021شهادة تدريبية في مجال التغذية العالجية من مستشفي شارع الزاوية -

 .م2020العالجية من مركز ليزر كير تدريبية في التغذية شهادة -

 العضويات في الهيئات والجمعيات العلمية .-تامتا:

 الجمعية الليبية للغذاء والتغذية .-

 .نقابة أخصائي التغذية-

 تدريس الجزء العملي

 .األنشطة التدريسية واإلشراف البحثي-تاسعا:

منها )مبادئ إعداد الغذاء تدريس الجزء العملي لبعض المقررات بقسم االقتصاد المنزلي -

،حفظ األغذية،الغذاء التجريبي , الغذاء التجريبي ،تحليل األغذية،طرق خبيز ،طهي 

 .جماعات،أدارة الوجبات المنزلية(

عن طريق  أوبقسم االقتصاد المنزلي سواء بصورة كاملة  تدريس مقررات شعبة التغذية-

:أسس غذاء وتغذية ،مبادئ إعداد الغذاء،حفظ األغذية المنزلية،تغذية فئات  المشاركة وهي

خاصة،تغذية المسنين،سالمة األغذية،تغذية أم وطفل ،تغذية في مراحل الحياة،تغذية 

األغذية،تقيم الحالة الصحية لألغذية،االجهزة المنزلية،الغذاء  .عالجية،تحليل

 .م2020-2016التجريبي
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التخرج لطلبة مرحلة البكالوريوس لطلبة قسم االقتصاد المنزلي كلية  اإلشراف على بحوث-

 .الزراعة

 .اإلشراف علي الجانب العملي لطلبة الماجيستر لطلبة قسم االقتصاد المنزلي-

 عاشرا:رسائل الشكر والتقدير.

 .م1998رسالة شكر وتقدير من رئيس قسم االقتصاد المنزلي -

الزراعة نظير االلتزام والحضور والمشاركة في نشاطات رسالة شكر وتقدير من كلية -

 الكلية.

 م.2003رسالة شكر وتقدير من رئيس قسم االقتصاد المنزلي -

 م.2005رسالة شكر وتقدير من رئيس قسم االقتصاد المنزلي نظير تنظيم معرض القسم -

عرض الكلية رسالة شكر وتقدير من عميد الكلية بقسم االقتصاد المنزلي للمشاركة في م-

 م.2016

نظير المشاركة في تجارب بقسم علوم األغذية رسالة تزكية من الدكتور يوسف الشريك -

 .م2013 األغذيةعملية لتحليل بعض 

 .2014 (5رسالة تزكية من رئيس القسم في مجال الغذاء والتغذية )-

 

 

 وداد محمد أمحمد ابومنجل                                       

 عضو هيئة تدريس بقسم االقتصاد المنزلي كلية الزراعة                                

 

 

 

 


