
 السيرة الذاتية                                   

                                                  Cv                                          

                                                                              

 ليلي عبد السالم محمد الواعر .  -األسم الرباعي : -

 طرابلس . /  م 1966 -المواليد  : -

 ليبيا. طرابلس .   -مكان االقامة : -

    -الدرجة العلمية : -

 طرابلس ..جامعة 1991ليسانس  الجغرافيا .. -

  (مساعد محاضر) 2010ماجستير في الجغرافية السياحية   -

 \التخصص الدقيق\2022 \فيا ونظم المعلومات الجغرافية دكتوراه بقسم الجغرا -

 جغرافية سياحية .

( سنة من سنة 20استاذة بقطاع التعليم االساسي والمتوسط لمدة ) -الخبرة العلمية : -

 . 2010الي 1991

 . 1998 كلفت بالدراسة واالمتحانات تعليم متوسط عام  -

لجنة مراجعة تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية  أعضاء كأحدكلفت في التعليم  -

 .2000طرابلس المركز 

تم اصدار قرار   2015الي 2011استاذة متعاونة بقسم السياحة جامعة طرابلس من  -

 .1/6/2015. التعين جامعة طرابلس / قسم الدراسات السياحية

 . 1998 كلفت بالدراسة واالمتحانات تعليم متوسط عام  -

لجنة مراجعة تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية  أعضاء كأحدكلفت في التعليم  -

 .2000طرابلس المركز 



  -شاركت في عدة معارض منها : -المشاركات العلمية : -

 معارض تتبع التعليم االساسي والمتوسط . -

ومشاركات بمعرض طرابلس طرابلس ,معرض قسم الدارسات السياحية جامعة  -

 الدولي

. كلية 14/7/2007 حاصلة على شهادات من دورات تدريبة في الحاسب اآللي -

 الهندسة جامعة طرابلس.

 .2017 – 2013خريف للطالب من التخرج  مشاريعاالشراف علي العديد من  -

 ب قسم السياحة من ضمن  لجنة المناقشات .تقيم العديد  من مشاريع التخرج للطال -

تكليف من رئيس قسم الدراسات السياحة  للعمل ضمن لجنة الدراسة واالمتحانات  -

2017. 

 2018منسقة مشاريع التخرج بالقسم fتكليف من رئيس القسم  -

تم منحي شهادة خبير في االدارة بناء علي توصية االدارة العامة للتدريب بمنظمة  -

 . 2019للثقافة والتعليم والتعلم  المعرفة 

شهادة حضور مشاركة ورشة عمل نظم المعلومات ودورها في دعم القرار بالمشاركة  -

وأهميته كركيزة اساسية في تحويل الخطط الي  دور التعليم السياحي\ورقة عمل 

برامج تنفيذية والتعاون والتنسيق بين المؤسسات التعليمة في مجال تبادل المعلومات 

 .  2021\3\23 \ لبيانات الخاصة بالقطاع السياحيوا

ميدانية للمواقع واالماكن السياحية ضمن متطلبات المواد الدراسية  بعدة زياراتالعمل  -

 بقسم السياحة وهي جغرافية سياحية وسياحة بيئية .

ومن ضمن اصدقاء االنشطة األخرى:  المشاركة في العديد من االعمال التطوع  -

 .البيئية وحملة توعية لنرتقي الي االفضل  

 طرابلس .مدينة القاء محاضرات  ثقافية وتوعوية  بالعديد من المدارس ب -

 القاء محاضرة توعية  بعنوان الوعي السياحي , بجامعة طرابلس . -



ة في تخصص السياحة البيئية وكيفية توظيفها ميالرغبة في استكمال دراستي العل -

 تغاللها  الي االفضل واالمثل .واس


