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 لسيرة الذاتيةا

 حسين صهد  عبد الحميداالسم بالكامل: ريم عبد القادر 

 مختار بن قيس" ال" العنوان :البدرية قرب جامع البدري

 : البريد اإللكتروني 

:.husayn@uob.edu.ly reem 

       الجنسية : ليبية ،  الجنس : أنثى

 330001رقم البطاقة الشخصية :

 آنسةاالجتماعية:الحالة

 :هندسة مدنية التخصص

 اللغة اإلنجليزية–اللغات : اللغة العربية 

قبرص  / %، جامعة شرق المتوسط75ماجستير هندسة مدنية، تخصص هندسة جيوتقنية،  المؤهل العلمي:

 Effect of Date Seed-Ash Stabilization on the Behavior of Expansive Soil: عنوان الرسالةالشمالية،

،  "Shear strength of SUBKHA  soil- JULIANA area، مشروع التخرج"% 70بنسبة  بكالوريوس هندسة مدنية،

 . الليبية/ بنغازي  قسم الهندسة المدنية /األكاديمية/4من 3.4معدل )مرحلة الرسالة(طالبة دراسات عليا

 الحاسوب واللغة اإلنجليزية وغيرها  في  الدورات

األوتوكاد، ووالجداول اإللكترونية، و اإلنترنت،و الصيانة، الطباعة النوافذ و)دورات متنوعة في الحاسب اآللي 

 . (ICDL، والروبوت

فن االنجاز، فن إدارة الوقت، إدارة األزمة، تطوير الشخصية، )تطوير الذات،بشريةالتنمية  في ال و محاضرات دورات

المنارات األسرية في الحياة   إعداد مدربين في التنمية البشرية،أساسيات النهوض الواعي،  فن القيادة،التأثير، 

 2013-2007(.، تجديد الحياة، هالة الحبالزوجية

الفرق "رابطة قدامى المرشدات بنغازي"، الدورة التمهيدية للشارة  الدورة التدريبية للمهارات التربوية لقائدات 

الخشبية "جود دايم"، دورة في اإلسعافات األولية "فرقة الدليالت"، مخيم الصقل لاللتحاق بالمخيم العربي "جود 

 ، دورة إعداد قائدات. دايم"

دورة  في  دورة في إدارة الموارد البشرية تتبع الجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة +جمعية الشهيد المهدي زيو،  

دورة في المحاسبة تتبع مركز  ،تتبع منظمة العمل العربية إعداد مدربين في المشروعات الصغرى والمتوسطة

اإلدارة المحلية  دورة في ) )الترتيب األول على مدينة بنغازي ارة المحلية المعاصرة في طرابلسدورات في اإلداالنطالقة، 

 2010.الدورة بدرجة امتياز هذه تم اجتياز ""Organizational Learning Centre\ UKبريطانيا  المعاصرة/

معهد   + 2004 مركز تيبستيازي المركزي بالتعاون مع شركة داو. مستشفى بنغ تتبع دورات في اللغة اإلنجليزية

كلية  إدارة المشاريع الهندسية +في تقنية الحفر دورة، 2012المستوى األول  سيةدورة في اللغة الفرن ،2009 التوفيق

 . 2007تتبع كلية الهندسة دورة في معمل الهندسة الصحية بتونس ،2009شركة توتالالهندسة بالتعاون مع 
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والشرق   إفريقياأيام على مستوى شمال  10لمدة   دورات في اإلسعافات األولية، تمرين ميداني في إدارة الكوارث

متقدمة في اإلسعافات   دورة" YABC ، دورة في تغيير السلوك"الشباب كوسطاء لتغيير السلوكمدينة مصراتهاألوسط ب

دورة إعدادالمدرب الناجح/الهالل   ،الهالل األحمر الليبي، دورة اإلسعاف في حالة الطوارئ/الصليب الحمر/األولية

بالتعاون مع شركة والسالمة )مركز بنغازي الطبي دورة في األمن والسالمة)كلية الهندسة(، دورة في األمن  األحمر،

 2004(.داو

،محاضرات في  )المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي نسان والقانون الدوليدورات في حقوق اإل

مختار بن ال.دورة في األربعين نووية مسجد البدري ")الجمعية الليبية لحقوق الطفل و المرأة(و المرأة حقوق الطفل

متقدمة في إعداد مشاريع مؤسسات المجتمع  دورة في إعداد مشاريع مؤسسات المجتمع المدني /بنغازي, دورة  قيس"

في  بنغازي دورة متقدمة في إعداد  ."TOTولية"،  دورة إعداد مدربين في اإلسعافات األ2012المدني /طرابلس

 2013في  الزاوية. ."TOTولية"مدربين في اإلسعافات األ

اإلشراف على دورات هندسية لطلبة قسم تأسيس فريق "باقات العلم والثقافة" وإقامة دورات تنمية بشرية وإدارة و 

 2013-2012الهندسة المدنية.

،  "/جمعية أصدقاء مرضى السكريبسبب مرض السكري لألطفال المتضررين نفسيا   واالجتماعي دورة "الدعم النفسي

4/2013 

 . 5/2013دورة في اإلدارة المالية لمؤسسات المجتمع المدني. 

-10، دورات في اللغة االنجليزية تتبع األكاديمية الليبية/ بنغازي 08/2015 المستوى األول دورة في اللغة التركية

21/2013 "IELTS " دورة اإلعداد المتحان  6/2014-4من    

 . 11/10/2014-2014-09-10  تتبع مركز بنغازي للغات دورة مكثفة في اللغة اإلنجليزية

الترتيب  التدريبية/ أكاديمية الدكتور عبدالقادر العداقي.دورة في صناعة المدرب المحترف، و دورة إعداد الحقائب 

 2014 الثاني

   2018ليبيا  دورة في فن الديكوباج/المنظمة الدولية ألمزونات

 soliya 2020دورة لغة انجليزية عن بعد عن طريق برنامج 

-27حول ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي  2021للمؤتمرالدولي المشاركة كعضو في اللجنة التحضيرية 

28\02\2021 

 2021\ 03\15 دورة )العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية (

 2021\ 03\30دورة الخرائط الذهنية في توليد األفكار اإلبداعية 

 2021\04\04في رفع اإلنتاجية اإليجابية دورة 

 introduction to online dialogue facilitationدورة 

   30\04\2021 

 2021\07\03دورة في الترجمة التحريرية لغير المتخصصين 
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 الخبرة العملية 

 مدرسة خاصة المناهل"بن يونس"و مدرسة القدس سابقا  "البدرية"  -1

 مطبيعة العمل : تدريس رياضيات + لغة انجليزية2001/ 2/3إلى  2/2/2001

 عطني أبوشركة المباني الجاهزة / -2

 المشروع : النصب التذكاري ....منطقة جليانام9/2003/ 7إلى  7/7/2003من 

 مصراته""شارع  :مكتب طباعة العنوان  -3

 لطلبةالتخرج ل طباعة مشاريع :طبيعة العمل م16/3/2001إلى  6/3/2001من 

 بجامعة بنغازيمنطقة قاريونس \المدنية كلية الهندسة\ المدنية قسم الهندسة \العمل كمهندسة  - 4

الهندسة المدنية في شرح المسائل للطلبة و تصحيح    قسمساتذة  أمساعدة    طبيعةالعمل:  1/1/2009إلى  16/10/2004

 تقارير المعامل و مراقبة االمتحانات باإلضافة للمساعدة في التسجيل بالمنظومة واإلرشاد. 

 م 17/2/2011إلى  1/2009/ 1من قسم الهندسة النفطية -5

  ،+منسقة شؤون المعاملمتحاناتمديرة مكتب الدراسة واالمتحانات +مهندسة معمل الموائع+مراقبة االطبيعة العمل : 

 في ذات الوقت منسقة العالقات بين الشركات والجامعات األجنبية و بين كلية الهندسة /جامعة بنغازي 

 م 2011/ 6- 3/2011إدارة مخيم الهالل األحمر للنازحينمن  العمل في-6

 إذن صرف من المخازن، الخروج لهم و إذنباإلضافة إلى صرف  والالجئين النازحين إدخال قوائم طبيعة العمل : 

على دورات تنمية  اإلشراف تصميم استبيانات لتقييم العمل في المخيم،  المساعدة في اإلدارة المالية، واألذن الطبي،

  ي للنازحين،تقديم الدعم المعنو ،بشرية للنازحين، إقامة دورة في تحفيظ القرآن الكريم و أحكام التالوة للنازحين

في مركز بنغازي الطبي  2011/ 19/3م، يوم2/2011باإلضافة إلى العمل في وحدة البحث عن المفقودين قبل ذلك 

 لمساعدة األطباء وكذلك ترتيب األدوية في المخازن.

 international organization Handicapالمنظمة العالمية للمعوقين -7

 29/2/2012إلى  7/7/2011منشارع دبي خلف  مصحة المروة 

باشر ألكثر +تولي منصب المدير المطبيعة العمل:المساعدة في إدارة المنظمة "إدارة الموارد البشرية + إدارة مالية"

 من موظف داخل المنظمة. 

 بجامعة بنغازي  \كلية الهندسة\قسم الهندسة المدنية \ دسةالعمل كمهن -8

 2015/ 02/ 22إلى  2012/ 01/03طقة قاريونس من من

/قسم الهندسة المدنية مثل ميكانيكا التربة وغيره. التسجيل كمرشدة لمجموعة من   مل ا: مهندسة معطبيعة العمل

 الطلبة، اإلشراف على االمتحانات، مراجعة النتائج.

المجتمع المدني   العمل كمدربة بمحور بنغازي "المبادرة المدينة الليبية" في مجال إعدادمشاريع مؤسسات -9

2012 /2013 . 
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 2015 / / قبرص التركية المتوسطفي جامعة شرق " student assistantالعمل كـ "  -10

 طبيعة العمل : اإلشراف على الطلبة في معمل المساحة + استالم الواجبات من الطلبة في مكتب التسليم.

 بجامعة بنغازي  \ الهندسةكلية \قسم الهندسة المدنية \العمل كمهندسة - 11

 2017/ 07/ 01إلى  2016/ 01/04منطقة قاريونس من 

باإلضافة إلى اإلرشاد    advanced soil mechanicsالمساعدة في شرح مواد /قسم الهندسة المدنية : طبيعة العمل

 األكاديمي. 

 قسم الهندسة النفطية  -12

 07/2018/ 1م إلى  2017/  07/ 01من 

 شاد األكاديمي. تسجيل الطلبة في المنظومة واإلر مديرة مكتب شؤون الخريجين + مراقبة االمتحانات + العمل:طبيعة

 المجلة الليبية لألبحاث الهندسية -13

 31/01/2020ألى اآلن  1/07/2018من 

باستالم   قو اإلشراف والتنسيق و التنظيم في كل ما يتعلمن المشاركين طبيعة العمل : توضيح شروط قبول األبحاث 

 وتقييم و نشر األبحاث المستلمة .

 المعهد العالي للمهن الشاملة بنغازي   – 14

 18/11/2020إلى   1/7/2020من 

 طبيعة العمل  : عضو هيئة تدريس متعاون مع المعهد عن طريق الدراسة عن بعد

 2021\3\ 31الى  1/2/2020عامة / جامعة بنغاوي /الحميضة من  اإلدارة مكتب التعاون الدولي/   – 15

 طبيعة العمل: منسقة الجودة بالمكتب

 جامعة بنغازي   / مكتب رئيس الجامعة-   16

 إلى اآلن  2021\4\1مجمع الطيبات من 

   النشاطات

م (، نشاطات هاللية 1999نشاطات كشفية كإحدى قائدات الحركة العامة للكشافة والمرشدات بنغازي )تاريخ االنتساب 

م (،المشاركة في ندوة عن مكافحة المخدرات 8/2008كإحدى قائدات الهالل األحمر الليبي بنغازي)تاريخ االنتساب 

قيادة جولة ت األولية( لنساء الحي، تعلم وتعليم القرآن الكريم،م، إقامة )دورة في محو األمية+ دورة في اإلسعافا1996

معمل ميكانيكا التربة للطلبة الليبيين المقيمين في \قسم الهندسة المدنية \كلية الهندسة\في جامعة بنغازي

 الخارج"أمريكا". 

قات عامة"، عضو في عضو في المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي خالل فترة األحداث"عال

الجمعية الليبية لحقوق المرأة والطفل"عالقات عامة" عضو في منظمة نداء الحرية خالل فترة األحداث "إدارة 

وتخطيط و كذلك تعليم أطفال التوحد"، عضو في مؤسسة إسالم خالل فترة األحداث"قسم الدورات والندوات"، تلبية 

"في  ر بعنوان "التغير في المجتمع اإلسالمي ودور المرأةدعوة من مؤسسة نساء بر ليبيا لحضور مؤتم
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اسطنبول/تركيا، إقامة دورة بعنوان "حل المشاكل وصنع القرار +إدارة الوقت+ إدارة الموارد البشرية و فريق العمل+  

ليبيا بمدينة  للقيادات الشابة في  فن االتصال الفعال لموظفي كلية الهندسة، المساهمة في إعداد وتنظيم المؤتمر األول

التي تعمل في هذا البرنامج   WFPبنغازي، زيارة العائالت الفقيرة وملء استبيانات تابعة لمنظمة الغذاء العالمي 

، المشاركة في دورة إعداد العريفات لفرق الفتيات، تولي منصب رئيسة الجمعية  بالتعاون مع الهالل الحمر الليبي 

نة المعارض الهندسية لنفس القسم، عضو النفطية/كلية الهندسة /جامعة بنغازي+رئيسة لجالعلمية لقسم الهندسة 

في   الترشح لتولي دور .مشارك في الجمعية العلمية للهندسة الصناعية، تأسيس فرقة االستقاللية للهالل األحمر فتيات

  ،8/2013مصطلحات العلمية للقسمال  التطوع لتعليم طلبة قسم الهندسة المدنيةالمجلس المحلي لمدينة بنغازي، 

تدريب طلبة قسم الهندسة النفطية  وقسم  30/2015دقائق"  3المشاركة في مسابقة "فكرة رسالة الماجستير في 

، تقديم محاضرة عن كيفية المذاكرة والتخلص 04/2017على كيفية إلقاء مشاريع التخرج مجانا  الهندسة الميكانيكية

 . 2017/ 12ت لطلبة الهندسة النفطية االمتحانامن توتر 

 الهوايات 

ممارسة الرياضة    األلقاء والتدريب ، ، المطالعة والقراءة،و القصص القصيرة حب التعلم، كتابة الشعر والمقاالت

، التأمل، السفر والرحالت، االستكشاف، التخطيط،  ركوب الدراجات  وركوب الخيل و وخصوصا  رياضة المشي

 .نجليزيةالعربية و اإل عة باللغتين محاوالت االبتكار،تأليف الكلمات المتقاط

 : المهارات  

،  ، فن اإللقاءالعمل ضمن فريق والعمل بشكل منفرد، العمل تحت الضغوط، ، فن القيادة،فن إدارة الوقت، فن التخطيط

 القدرة على تحفيز اآلخرين، مهارات يدوية.

 : الرتب و الجوائز 

المرشدة البارزة ، الترتيب الثاني في مسابقة الجري على مستوى جامعة بنغازي، الفوز مرة و التعادل مرة  وسام 

أخرى في مسابقة الشطرنج /كلية الهندسة/ جامعة بنغازي، الترتيب الخامس في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم  

، درع تكريم للحصول على الترتيب الثاني في في ليبيا مسجد نور الرحمن، درع تكريم /المؤتمر األول للقيادات الشابة

 دورة صناعة المدرب المحترف.


