
 السيرة الذاتية 

 

 ـ  المعلومات الشخصية : أواًل 

 الحداد علي أحالم أحمد /االسم 

 1972طرابلس / مواليد 

 متزوجة/ الحالة االجتماعية 

 ليبية / الجنسية 

 الهضبة ـ أبو سليم / العنوان الحالي 

 

   /ؤهل العلميالم

كلية العلوم  UKM / الماليزيةالجامعة الوطنية /  العلوم االجتماعية و االنسانيةدكتوراه في 

 ف  2014االجتماعية واإلنسانية

 

 /  الرسالة بعنوان

Fostered Female Orphans Returned To Orphanages: 

Social – Psychological adjustment Problems 

And The Roles Of Social Workers 

 

الدراسات العليا ، المرحلة التمهيدية للحصول علي درجة اإلجازة الدقيقة الدكتوراه ،  ابلوم

 . ف2006/ قسم الخدمة االجتماعية / كلية اآلداب / جامعة طرابلس 

 .ف 4002جامعة طرابلس ، / كلية اآلداب / في الخدمة االجتماعية ماجستير 

 

 /  الرسالة بعنوان

 والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وبرامج الرعاية االجتماعيةالعالقة بين اإلعالنات 

 في مجال رعاية الطفولة

 / الماجستير درجة اإلجازة العالية  المرحلة التمهيدية للحصول علي/ دبلوم الدراسات العليا 

 . ف 2001 – 2002/ قسم الخدمة االجتماعية / كلية اآلداب / جامعة طرابلس 

 
 

 

 
 



قسم الخدمة االجتماعية / كلية اآلداب / جامعة طرابلس / بكالوريوس في العلوم االجتماعية 

 .ف 1995 -1996"  طب مجتمع " 

 

 / الخبرة في العمل 

 خبرة أكثر من عشرين عاماً في مجال التعليم

 ف  1996  - 2007 من سنة  الثانويالتعليم  مرحلة في تدريس خبرة سنوات عشرة

 ف 2004 – 2008من سنة " تعاون " التدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة 

 – 2006من سنة " تعاون " فرع السواني /  قسم الخدمة االجتماعية/ التدريس بكلية اآلداب 

 ف 2004

تحصلللع علللي التعيللين عضللو يي للة تللدريس فللي جامعللة طللرابلس كليللة اآلداب قسللم الخدمللة 

 ف 2007فرع السواني سنة / االجتماعية 

 منسق الدراسة واالمتحانات بقسم الخدمة االجتماعية  ف 2008 – 2009

 ف منسق المشاريع بقسم الخدمة االجتماعية 2010 – 2013

 انات بقسم الخدمة االجتماعيةف منسق الدراسة واالمتح 2014 – 2016

 ف منسق المواد العامة بالكلية 2018 - 2020 

    الخدمة االجتماعية منسق التدريب الميداني بقسم ف2020 - 2022

 :ودراسات   /مشاركات

( اإليللدز) فللي مجللال التوعيللة حللول فيللروس نقللب المناعللة البشللري  ةالمشللاركة بللدورة التدريبيلل -

  2002واالمراض المنقولة جنسياً 

 2002حول تفعيل دور الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي  ةالمشاركة بدورة التدريبي -

 مشلكالت بعنلوان بحل    ( UKM )الماليزيلةالوطنيلة  الجامعلة فلي السلنوي المؤتمربل شلاركع  -

 4002 مواجهتها في االجتماعي االخصائي ودور لأليتام والنفسي االجتماعي التكيف

 4002( USM )  الماليزية مجامعة العلو في السنوي المؤتمرب شاركع  -

شاركت بورقة بحثية في  الميمرما الييول  ا وو  يوو ريياعياخ الم ييراخ والميمعااخ اللى يية   ي    -
   0208نوفمبا / 81-9ا ساة والمجتملاخ اإلنسانية الذي أقيم 



التدريب االيددرا وانا اسهادعها تدماة يهدراتعدهيا ا د  املوقاخ جيودة ) دراسة مييان  بلنوان   -
نشا ف  مج ة   وم والتابيية   الايادرة  يل الجم يية ال يبيية / ن بحث مييا ( الخرترااالجتيهعهر

   0200ارس مليبيا  الليد الثامل / واستااريجياخ التيريس  اليار الوطنية بنغازي 

اال تياجييياخ التيريبيييية لخييي ا ال يمييية االجتماعيييية المتييييربيل بالمجييياو     ) دراسييية مييانيييية بلنيييوان  -
  نشيا في  مج ية   يوم والتابيية   الايادرة (ميية وجيودة التل ييم الميرس  والت  رسهم في  رحىييت رن

ليبييييا اللييييد الثيييامل ميييارس /  يييل الجم يييية ال يبيييية واسيييتااريجياخ التييييريس  الييييار الوطنيييية بنغيييازي 
0200   

انتشيييار ريييياطاة رليييياط  الم يييييراخ بييييل ر ميييييذ الميييييارس ودور ال يميييية  )دراسييية مييانييييية بلنييييوان  -
  نشييييا فيييي  مج يييية   ييييوم والتابييييية   الاييييادرة  ييييل الجم ييييية ال يبييييية (االجتماعييييية فيييي  مواجهتهييييا 

  0200مايو   التاسعليبيا الليد / واستااريجياخ التيريس  اليار الوطنية بنغازي 
 

 : تدريسها سبق التي المواد

 / الفرد خدمة  -المجتمع تنظيم  - االجتماعية الرعاية في مقدمة   - االجتماعية الخدمة في مقدمة      

 االجتماعية الخدمة   -التعاون مجال في االجتماعية الخدمة -االجتماعية المؤسسات إدارة -الجماعة خدمة

االصالح  مجال في االجتماعية الخدمة -الطفولة مجال في االجتماعية الخدمة -  الطبي المجال في

 البح  طرق  -االسرة  مجال في االجتماعية الخدمة -الشباب  مجال في االجتماعية الخدمة -والتأييل 

   -البي ة  مجال في االجتماعية الخدمةمبادئ االقتصاد  –مفاييم ومصطلحات انجليزية  -االجتماعي

 
  
 

  الخدمة قسم السواني فرع اآلداب كلية طرابلس جامعة في تدريس يي ة عضو :     الحالية الوظيفة

 : تدريسها سبق التي المواد

 

 

Ahlam7072@yahoo.com    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


