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 التعليم

 2021سنة  %83.45جامعة طرابلس / كلية العلوم بتقدير عام  –شهادة االجازة العالية الماجستير كيمياء غير عضوية 

 2014( سنة  %96جامعة الزاوية/كلية التربية بتقدير ممتاز)  – بكالوريوس كيمياء

 2010مدرسة المعمورة بتقدير ممتاز سنة  – الثانوية علوم الحياةشهادة 

 

 الخبرات المهنية

 عضو هيئة تدريس – الوظيفةاسم 

 ليبياكلية العلوم /جامعة طرابلس/  –اسم الجامعة 

  2019حتى سنة  2016قمت باإلشراف على تنزيل مواد طلبة البكالوريوس من سنة 

  2019حتى سنة  2016من سنة كمساعد لعضو هيئة التدريس  قمت بتدريس معامل الكيمياء العامه 

 ت بنشر ورقة بحثية في مجلة مقAcademic Journal of Chemistry   والتي كانت  مشرفي الرسالة رفقة  2021سنة

 -Synthesis and Characterization of Novel Θ-Type Zirconium Phosphate)بعنوان 

Crystalline Cerium Phosphate/ Polyaniline, Polyindole, Polycarbazole,  

Polyaniline-co-Polyindole, and Polyaniline-co-Polycarbazole Composites) 

 Sadek K Shakshook,S.K. , Fituri. A. El-Akari,F.A. and Najat A. Abozaid,(2022), α-Vanadyl phosphate- 

crystalline cerium phosphate nanocomposite self-uupport polymerization of aniline, indole, carbazole and 

their co-monomers. New York Congress, January15-16,2022.pp345-350 

 المهارات

  وورد و بوربوينتاستخدام برامج 

 استخدام شبكة اإلنترنت 

 العمل الجماعي 

 بداعالقدرة على اإل 

 اللغات

 متقدم( )لغة ام ،   : اللغة العربية
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  ()لغة ثانية ، متوسط   : اإلنجليزية العامهاللغة 

 الهوايات واالهتمامات

 نة س ليبيا متحصلة على شهادة حفظ القران الكريم كامال والمعتمدة من الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية

  %87.87بتقدير عام ممتاز بنسبة  2015
  متحصلة على شهادةICDL  والصادرة عن  المعتمدة دولياTRAINPROG ACADEMY  المرخصة في

 االمريكية.  DELAWAREالمجال التعليمي المهني في والية 

 ةدبلوم البرمجة اللغوية العصبيه المقدم من موقع كوكب المعرف متحصلة على. 

  180عضوة في مشروع القراءة العربي الضخم أصبوحة  –القراءة  

  مشرفة سابقة لدى مشروع غير وأصلح العربي 

  2021يوما من التدريب المكثف بتقدير جيد جدا سنة  30شهادة إجتياز ورشة عمل تحت عنوان التفكير الناقد ل 
  ألقاها المدرب الدولي بشار عبد الحميدشهادة مشاركة في دورة فن اإلقناع والتأثير باألخرين والتي 

  شهادة حضور دورة بعنوان مهارات التواصل ولغة الجسد للمدرب الدولي بشار عبد الحميد 

  مشاركة بنصوص في كتاب ورقي مشترك مع مجموعة من كتاب العرب بعنوان ديجافو الصادر حديثا  –الكتابة

 2021عن دار الرواية للنشر والتوزيع /عمان  سنة 

 ليبيا شهادة إجتياز دورة أساسيات الكتابة من أكاديمية تكوين للتدريب والتطوير / 

 

 

 


