
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 

 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

جامعة  كلية الفنون واالعالم م2000 البكالوريوس

 طرابلس

 ليبيا

 آمال ميالد البوعيشي زريبة االسم الرباعي

 ليبية  الجنسية اثني الجنس م11/1/1973 تاريخ الميالد

 م2012 تاريخ الحصول عليها هدكتوار الدرجة العلمية

 م1/4/2020 تاريخ الحصول عليها أستاذ مشارك الدرجة األكاديمية

 فنون تشكيلية رسم وتصوير  التخصص التربية الفنية  القسم طرابلس/التربية كلية  العملجهة 

 م11/1/2007 تاريخ التعيين: م2007لسنة  1121 قرار التعيين

 0926772203 الهاتف المحمول

 a.zriba@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 يونيو11محلة المجد طريق  العنوان الحالي

 

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 ليبيا جنزورالعليا الدراسات أكاديمية  م2006 الماجستير

جامعة الجميلة كلية الفنون  م2012 هالدكتورا

 اإلسكندرية 

 مصر

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 م2014-م2013 طرابلس/ التربية كلية الفنية قسم التربية رئيس 

 م2018-2022

 م2017-م2015 طرابلس/ التربية كلية منسق الجودة بقسم التربية الفنية 

 م2014-م2013 طرابلس/ التربية كلية  الفنية التربيةمنسق الدراسة واالمتحانات بقسم 

 الفنية التربيةمنسق البحوث واالستشارات بقسم 

 

 م2022 طرابلس/ التربية كلية

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

ART101  م2022-2007 1رسم حر 

ART202 م2022-م2007 2رسم حر 

ART103  مم2007 1طباعة منسوجات 

ART102  مم2007 1تصميم أسس 

ART302  م2007 علم الجمال والنقد الفني 

ART301  م2022-2007 هندسي رسم 

ART303 م2022-2007 1مائي تصوير 

ART303 م2022-2007 2 مائي تصوير 

ART408 م2017 رسم بالحاسوب 

ART106 م2015-2014 تشريح فني 

ART308 م2014 نقد فني 

ART401  م2022-2007 1تصوير زيتي 
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 الخبرات التدريسية:

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

عضو اللجنة العلمية وتطوير المناهج 

 )خاص بالجودة وتقيم األداء(بالقسم 

متابعة كل ما يخص األمور العلمية 

 كاديمي بالقسم والبرنامج األ

 م2022

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 م2022-2018م/2014-2013 طرابلسالتربية كلية  الفنيةالتربية قسم رئيس 

 بقسم واالمتحانات الدراسة منسق

  الفنية التربية

 م2013-2014 طرابلس التربية كلية

 م2014 طرابلس التربية كلية  الفنية التربية بقسم الجودة منسق

 بقسم واالستشارات البحوث منسق

  الفنية التربية

 م2022 طرابلس التربية كلية

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

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

 التصوير من مختارة نماذج في والموضوعي الذاتي

  المعاصر الليبي

 المجلة

العلمية 

 جمعيةب

 م2016 2 5

ART404 م2022-2007 2 زيتي تصوير 

ART100 م2007 تاريخ فن قديم 

ART209 م2017 اشغال معادن 

ART307  م2008-2007 1تصميم اعالني 

ART204  م2007 1تصميم وزخرفة 

ART402  م2008-2007 تربية عملية 

ART405  م2022-2007 مشروع تخرج 

 االنعقادتاريخ  مكان االنعقاد اسم الدورة

 م2014 طرابلسالتربية كلية  دورة الجودة بخصوص البرامج بالقسم

 م2014 طرابلس التربية كلية لتوصيف البرنامج بالقسم الجودة دورة 
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 التربية أمسيا

 طريق عن

  الفن

مجلة علوم  الرؤية الجمالية للطبيعة في التصوير الليبي المعاصر 

 وفنون

 م2016 28 1

 التصوير في وتطوره الطبيعي المنظر تصوير

  الحديث األوروبي

 المجلةالعلمية

لجمعية 

   أمسيا

 م2015 1 4

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

 م2018 دار بورصة الكتب للنشر والتوزيع    التشكيلي والفن العربي الخط فى(  اإلبداع منارة) 

دار التيسير للنشر والتوزيع  العربي والخط التشكيلي الفن فى الماسة

 والطباعة 

 م2016

 للفنان القوية المضامين دالالت و الحرفي التناغم

 كركوكلي رجب العراقي

 م2017 مطبعة جولدن للطباعة واالعالن

 م2017 اتيليه مصر  العربي والخط التشكيلي الفن فى مصر إتيليه

 الفنان أعمال فى البصري واإليهام التشكيلية الرموز

  الرعاد محمد

مؤسسة النيل والفرات للطبع والنشر 

 والتوزيع 

 م2019

دار يسطرون للطباعة والنشر  منصور فاطمة أعمال فى الفنية النصوص بنية

 والتوزيع

 م2019

 م2016 دار الكتب المصرية  العربي والخط التشكيلي الفن فى الماسة موسوعة

 للفنون اإلبداع مركز يصدرها (  5 العالم فناني إتيليه)  موسوعة

 مصر بجمهورية واآلداب

 م2019

 م2018 والتوزيع بورصة الكتب للنشر   العالم فناني يليهتإ موسوعة

 أعمال فى البصرية الصورة في المألوف غير إدراك

   حجر سلوي

 م2019 مؤسسة النيل والفرات 

للفنانة  الحروفية الدالالت وقوة التشكيل روعة

  المرافي تهانية يناألرد

 م2019 ردندار النشر والتوزيع باال

 في اللونية والتباينات التصويري اإلخراج فانتازيا

 زين خديجة السعودية الفنانة اعمال

 م2020 دار النشر تكوين 
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 نصر عطاف اعمال في الفنية األساليب وروعة فلسفة

  العظمة

 م2020 مطبعة سوريا

 م2021 (أغادير)   Agadir   مرواخ مغربي فن..  الصبرا  

 م2020 (أغادير )  Agadir  ثقيف سعاد وجدانيات

وادي عبقر للطباعة والنشر/جابر   واكتشاف بداية سعيد هدي الفن مع

 الزهيري 

 م2021 

 حدة الجزائريةالتشكيلية  الفنانة( وإنسانية فن) 

  الزغبي

 م2021 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 

 والفن العربي الخط فى( المبدعون ملتقي)  موسوعة

  التشكيلي

 واآلداب للفنون اإلبداع مركز

  مصر جمهورية

 م2018

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

  الفن طريق عن التربية أمسيا جمعية

 (  الثقافات وحوار اإلبداع بعنوان )

 نماذج في والموضوعي الذاتي اكتوبر 6مصر 

 الليبي التصوير من مختارة

  المعاصر

 م2016

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

 في للمشاركة ومشاركة تدريب شهادة

 بمدينة الدولي خليجية ليالي فعاليات

  مصر الشيخ شرم

 م2021 بمصر والبحوث لالستشارات كيمبريدج مركز

 المركز من الفني واالبداع التميز وسام

  من التشكيلي الفن لرواد الدولي

 مصر بجمهورية والتنمية للتدريب مصر اكاديمية

  العربية

 م2020

 العالمي االتحاد من شكروتقدير شهادة

  تونس فرع العرب التشكيلين للفنانين

 م2021 ( تونس فرع )العرب التشكيلين للفنانين العالمي االتحاد

 النيل ملتقي من شكروتقدير شهادة

  التشكيلي للفن الدولي

 م2022 التشكيلي للفن الدولي النيل ملتقي

 اتحادمن  وتقدير شكر شهادة

 الرباط فرع المغاربة التشكيليين

 م2021 الرباط فرع المغاربة التشكيليين اتحاد

 م2021 االماني  المانيا من المتميز للفنان دبلوم شهادة

 معرض في للمشاركتى تقدير شهادة

  الهند بدولة بمومباي الفني

 م2021 الهند 
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 م2022  والسالم للثقافة سوريا صدي اكاديمية من  المبدعة الشخصية شهادة 

 الثقافي والمركز درويش محمود مجموعات رابطة من  شكروتقدير شهادة

 العالم في العرب التشكيلين الفنانين رابطة ومدير الدولي

 م2022

(  للسالم دعوة)  الدولي المعرض لمشاركتي فعاليات  السالم فنان شهادة

 بالمغرب األلوان سحر لمنتدي

 م2022

 تقدير شهادة

 

 م2021 مصر والثقافة للفنون اسكندرية كاميرا نادي معرض

متحدون من اجل )  الدولي المعرض فعاليات لمشاركتي شهادة تميز 

 البيرو البرازيل(  السالم

 م2022

 م2022  الهند( ثورة الحب)  الدولي المعرض فعاليات لمشاركتي تقدير شهادة

 م2021 المغرب السبعة للفنون العالمية المنظمة من   أمريكا الدولي العالمي الفن شهادة

 السبع للفنون العالمية المنظمة   تركيا الدولي العالمي الفن شهادة

W- o- s- a-7 المغرب 

 م2021

 م2021  المانيا جنيف  المتميز للفنان تقدير شهادة

 م2022   والسالم والثقافة للفنون أرابيسك جمعية شكروتقدير ةشهاد

( قلبنا الكبير)  الدولي المعرض فعاليات لمشاركتي تقدير شهادة

  باريس فرنسا

 م2022

لمشاركتي في مهرجان صور من الماضي التحاد  شهادة تميز 

العالمي للفنانين التشكيليين العرب )الواليات المتحدة 

 األمريكية (

 م2022

 م2021  والسالم للثقافة الفنون مجمع  مميزة فخرية شهادة

بدولة (المرأة  يوم)  الدولي المعرض فعاليات لمشاركتي تقدير شهادة 

  النرويج

 م2020

 لمراكب األول الدولي المعرض فعاليات لمشاركتي  كناقدة وفنانة تشكيلية  تقدير شهادة

  مصر الشمس

 م2022

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

 لدعم العالم فناني ملتقي رئيس  الذهبي مصر وسام يمنح

 تحيا وحملة الفنانين

 م2022مصر

 م2022 مصر

 للفنانين العالمي االتحاد من   فني ناقد أفضل جائزة بمنح تكريمي

   التشكيلين

 م2022 مصر

 اإلبداعية المهارة بوسام تكريمي

  المتميزة

 م2022 مصر  االبداع آفاق منتدي
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 الموسم العرب فنان لقب جائزة

   السادس

 للفنانين العالمي االتحاد من

  العرب التشكيلين

  م2021 مصر

 مركز مع العالم فنانين ملتقي  واالبداع التميز درع

 والدراسات للبحوث كركوك

   االستراتيجية

 م2021 العراق

 التنمية لقادة الدولية المنظمة واالبداع الفن اوسكار

  والسالم المستدامة

 م2021 -

 م2021  المانيا  المانيا في السالم اكاديمية  السالم فنان شهادة

 Jakarta اندونيسيا جاكرتا  الخيال مسابقة في الذهبية الجائزة

lndonesia 

  م2021 اندونيسيا

 للريشة الواسطي يحي جائزة منحي

  واالبداع

 م2020 -  العرب للكتاب الدولي االتحاد

 علي لحصولي فخرية دكتوراه منحي

 المؤسسة معرض في األول الترتيب

  الدولي

 للثقافة العالمية المؤسسة 

 والفنون

 م2021 مصر

 والفنون للثقافات بانوراما من  والتميز االبداع درع 

  والسالم والمحبة

 م2022 ليبيا

 مهرجان في الفعالة للمشاركة   التميز شهادة مع التميز درع

 رابطة بمجموعة العالمي ألوان

  لإلبداع حكاية

 م2022 مصر

  الثقافة درع

  

 اكتوبر انتصار اكاديمية من

 والتدريب للثقافة

 م2022 مصر 

لوحة ألجمل التميز وسام   المغاربة التشكيليين اتحاد فرع 

 الرباط فرع

 م2021 المغرب

 مهرجان في الفعالة للمشاركة الدرع األلماسي مرفق بشهادة تقدير 

 الدولي األول للفنون  اطالنتس

 م2022 -

 

 

 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

 العربية مصر بجمهورية  (الفن طريق عن التربية) أمسيا جمعية

 أكتوبر 6 بجامعة

عضو بالجمعية من 

 دولة ليبيا 

  م2016



8 

 

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

 

 

 

 

 

 


