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االنشطة والخبرات الميدانية            
 

   سنة  24خبرة في مجال التدريس األساسي والمتوسط 

   عضو فريق مركز اقرأ للتنمية البشرية سبها ...سابقا 

 سبها  الستين بمنطقةانتخابات لجنة  مراقبة 

  سبها \مراقبة انتخابات المجلس البلدي   

  مراقب انتخاب عميد بلدية سبها 

  عضو لجنة التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الستين\ 
 ....سابقاسبها 

 الوطنية  البرامج براديوكمدربة تنمية بشرية في عدد من   ستضافةاال
عن التنمية  -استشارة على الهاتف  -أسرية  )همساتسبها مدينة 

 ..... وغيرها ( من البرامج المهتمة بالتنمية البشرية و.-البشرية 

 االجتماعية   التوعية 

 حضور المؤتمر التأسيسي للمجلس األعلى للمرأة 

  برنامج قدوة \الحياة مدرب   متدربين في جمعية صناع 

  في تدريب دورة مهارات االتصال التعاون مع مركز مهارات للتنمية
 الفعال لموظفي جامعة سبها

  التعاون مع مركز مهارات للتنمية في تدريب دورة اعداد معلمات
 رياض االطفال بمؤسسة سفير المعرفة تراغن

  التعاون مع المركز الطبي بسبها لتدريب الكادر الوظيفي 

  مدرسة لطالب  ن حول لعادات المكتسبة واألصدقاءتيإلقاء محاضر
 الخلود للتعليم األساسي 

 ضدورة التمري تالتغير لمنتسباأهمية  إلقاء محاضرة توعية عن  
 سبها\

   البشرية لمكتب التنمية  حملة تطوير التعليم أعدادالمشاركة في\ 
 سبها  

  برنامج "صباحك سكر " راديو المشاركة كضيف متخصص في
 بسبها فزان 

  سبها \القاء محارضة تدريبية لمعلمات رياض االطفال 

 ان زمقدم برنامج جواهر تربوية براديو فمعد و 



  األمهات بمنطقة \عن الملف الشامل لمشاكل األطفال تقديم محاضرة  
 اغنتر

  تدريب مجموعات شبابية حول التغير والتطوير الذاتي بالتعاون مع
 التجمع الوطني فران

  القاء محاضرتين توعويتين اجتماعيتين بالتعاون مع البيت االصيل 

 ون مع جمعية شباب الوطن ة  نسائية بتراغن  بالتعاتدريب مجموع
   اغنتر

 المشاركة في برنامج تدريب إلدارة المشاريع تقديم منظمة اكتيد 

  القاء محاضرة عامة بعنوان دور التسامح في النهوض بالمجتمع

 سبها \الليبي 

 قاء محاضرة تعريفية لمفهوم التنمية البشرية بمنطقة غدوة  بالتعاون ال

 قدوةمع جمعية شباب غدوة 

  جامعة سبها حول ادارة \تدريب مجموعة طالب كلية الطب البشري

 الضغوطات

 المشاركة في تدريب قادة مؤسسات المجتمع المدني تقديم منظمة اكتد 

  طرابلس\حضور دورة تدريب قادة فرق العمل 

 االستضافة في برنامج بيت العيلة على راديو رمضان بمدينة سبها 

 المناظرة للحوار  رؤيا المشاركة في تدريب فريق نادي 

  تدريب مجموعة نسائية حول النجاح الشخصي في شهر رمضان

 سبها \المبارك بالتعاون مع البيت االصيل 

 ريب حضور دورة تدريب مدربين مقدمة من االكاديمية العربية للتد

 بالتعاون مع شركة خبراء للتدريب 

 تقديم ورقة عمل في حوارية دور الشباب في بناء التنمية والسلم 

  عضو مؤسس في منظمة صاحبات االعمال الليبيات ورئيس المكتب
  )سابقا(التنفيذي لفرع الجنوب

  صاحبة فكرة ورئيس فريق عمل البرنامج التدريبي المتميزون
 للشباب 

  اذاعية لبرنامج العيلة راديو رمضانمعد ومقدم دورة 

 متدرب معتمد بمركز جامعة سبها للتدريب والطوير 

 بعنوان اعداد قادة فرق اعطاء ورشة تدريبية لشباب سبها السالم 
 العمل
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