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جامعة بنغازي
نموذج سيرة ذاتية خاص بموظفي جامعة بنغازي
اإلسم رباعي :

عزالدين يونس حسن علي

البريد اإللتررنني azoadel44"gmail.com :

المؤهالت العلمية:
المؤهــــــل
دكتوراه في اآلداب
ماجستير
دبلوم دراسات عليا
ليسانس في اآلداب

إسم الجهة المانحة
للمؤهل

السنة

3102
جامعة المنصورة
جامعة بنغازي
2005
جامعة بنغازي قسم 2000_2001
التاريخ
جامعة عمر المختار
2000

مجال الرخصص
التاريخ األوروبي الوسيط
التاريخ األوروبي الوسيط
التاريخ األوروبي الوسيط
التاريخ

الخبرة العملية:
طبيعة العمل
رئيس تحرير

أسم وعنوان جهة العمل
مجلة جامعة بنغازي العلمية

اللجان المتلف بها
اسم اللجنة
تقييم بعض البحوث
لجان خاصة
عضو اللجنة العلمية
رئيس لجنة
تطوير مهارات البحث
العلمي
االشراف على اعداد
تقرير
مدير مكتب ضمان
الجودة وتقييم االداء
3102-3102

طبيعة الوظيفة
رئيس تحــرير

طبيعة عمل اللجنة
تقييم بعض البحوث الخاصة بالترقية ألعضاء هيأه التدريس
لجان خاصة بتنظيم ورش عمل حول قضايا ومشاكل البحث العلمي
خاصة باألشراف على االنتاج العلمي للجامعة
رئيس اللجنة الخاصة بتقييم الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية إلدارة الجامعه
عضو اللجنة الخاصة باالشراف على برنامج تطوير مهارات البحث العلمي لطلبة
الدراسات العليا بالجامعة
المشاركة ضمن فريق جامعة بنغازي الخاص باعداد تقرير حول استكشاف
تحديات التعليم العالي في ليبيا الذي اشرفت عليه وحولته المفوضيه االوروبيه
عضو اللجنة المكلفة باعداد تصور النشاء جامعة بنغازي للعلوم التطبيقية

1

اسم اللجنة

طبيعة عمل اللجنة

رئيس اللجنة

رئيساللجنة الخاصة بوضع استراتجية جامعة بنغازي 3133-3102

الدنرات الرريبية :
إسم الدورة
دورة تدريبية لدراسة اللغة االنجليزية في الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات السابقة:عشر سنوات في المجال األكاديمي.األمين المساعد لنقابة أعضاء هيأة التدريس بكلية اآلداب والعلوم  /المرج-التدريس بعدد من الجامعات والكليات الليبية .

 البحوث المنشورة:النظام السياسي ندنره في النمو االقرصادي في جنوة خالل القرنين الثاني عشر نالثالث عشر الميالدي-كليةالرربية المرج -المجلة الليبية العالمية -العدد الرابع -ديسمبر 5102
الرجارة الجنوية مع شمال غرب أفريقية في القرن الثاني عشر الميالدي -كلية االداب ن العلوم المرج مجلةالعلوم نالدراسات االنسانية-العدد الرابع  -ديسمبر .5102
 معاهدة سنة  275هـ 0575-م بين السلطنة الحفصية نالجمهورية الجنوية نأثرها على الربادل الرجاريبينهم -جامعة عمر المخرار مجلة المخرار العلمية – العدد الحادي نالثالثون _خريف 5102
_ الماهرات الرجارية بين جنوة بالد المغرب ,مجلة كلية االداب جامعة المنصورة 5105
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