البيانات الشخصية
زهرة محمد علي كريم
االسم /
تاريخ الميالد 31/12/1991 /
العنوان  /بنغازي
تليفون 0944605264 /0919525842 /
البريد االلكتروني zahrakariem921@gmail.com /
الحالة اإلجتماعية  /متزوجة
الجنسية  /ليبية
المؤهالت الدراسية
 ليسانس قانون  /جامعة بنغازي  /عام  2016/2015م
 ماجستتير مننتي تي الدراستاد الدبلوماستية والةن/تلية  /معنتد
 2018 / mbnم
 طالبتتة دراستتاد عليتتا تتي الةتتانون التتدولي  /ركاديميتتة الدراستتاد
العليا  /بنغازي
الدوات التدريبية
 دورة علتتتتتو منأومتتتتتة رمتتتتتاديوس ش حجتتتتتز تتتتتت اكر  /تتتتتركة
الطيار للخدماد السياحية 2014 /
 دوراد متعتتتددة تتتي مجتتتا التنميتتتة الب تتترية  /الني تتتة العامتتتة
لل باب والرياضة 2017 /






 totإعتتتتتتتتداد متتتتتتتتدربين  /ا كاديميتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتة
دورة
لالست اراد والتدريب  2020 /ش ا ردن
دورة تتتتتتي منتتتتتتاراد الحاستتتتتتب االلتتتتتتو مركتتتتتتز يوستتتتتتبريدس
للتدريب عام 2019
اإللةتتتال ال/تتتوتي باللغتتتة العربيتتتة مةسستتتة محمتتتد بتتتن وا تتتد
آ مكتوم للمعر ة 2021
الف/حو علو قنواد التوا /االجتماعي مةسسة محمد بن
وا د آ مكتوم للمعر ة 2020

المشاركات





الم تتتتتتتاركة تتتتتتتي متتتتتتتةتمر ليبيتتتتتتتا لمكا حتتتتتتتة اإلرهتتتتتتتاب
اإللكتروني  /عام 2015
الم تتتاركة تتتي المتتتةتمر ا و للتطتتتوير المننتتتي المستتتتمر
2019 /
الم تتتتاركة تتتتي البرنتتتتامت التتتتتدريبي لتمكتتتتين ال تتتتباب تتتتي
المجالس البلدية2019 /
الم تتتتتاركة وتةتتتتتديم ور تتتتتة عمتتتتت عتتتتتن ال تتتتتركاد بتتتتتين
الةانون والواقع 2019 /

المهارات




الحاسب االلي -:
 .iالتعـتتتـام متتتع برامتتتـت الحتتتـاسب ا لتتتي ش Excel ،Word
 Power point،ـــ إجادة تامة
 .iiالتعـام مع برامـت الــ  Internetـــ إجادة جيدة.
اللغاد -:
 .iاللغة العربية ـــــ إجادة تامة ش قرالة  +كتابة  +تحدث .
 .iiاللغة االنجليزية ــــــ إجادة جيدةش قرالة  +كتابة .



مناراد رخرى -:
إجادة تحفيز مجموعاد العم بالم اركة علو المزيد من المجنود .
الةيادة والتنأيم .
تةديم المةتمراد
التةديم اإل اعي
ت/ميم عاراد
إدراة /فحاد المواقع االجتماعي .

الخبرات


ركة – الوأيفة :
 oاسم ال ركة  /ركة الطيار للخدماد سياحية
 oعنوان ال ركة  /بنغازي
 oمجا عم ال ركة  /سياحي
 oاالدارة التابع لنا  /المبيعاد  /الحجوزاد
 oالوأيفة  /الحجز علو منأوماد حجز ت اكر و نادق
 oترة العم  6 /ساعاد متوا/لة
 oو/ف الوأيفة
 الحجتتتتتز علتتتتتو منأومتتتتتة االمتتتتتاديوس الخا/تتتتتة
بحجز الت اكر
 الحجز علو منأومة برنيق الخا/ة بالحجز
 الحجتتتتتتتز علتتتتتتتو منأومتتتتتتتاد حجتتتتتتتز الفنتتتتتتتادق
السياحية

 زيتتتتتتارة ال تتتتتتركاد لتةتتتتتتديم ختتتتتتدماد ال تتتتتتركة
والحجوزاد الخا/ة بنا .


المةسسة – الوأيفة :
 oاسم المةسسة  /م/لحة االحوا المدنية
 oعنوان ال ركة  /بنغازي
 oمجا عم ال ركة  /االحوا المدنية
 oاالدارة التابع لنا  /الةانونية
 oالوأيفة  /تةديم است اراد قانونية
 oترة العم  6 /ساعاد
 oو/ف الوأيفة
 متابعتتتة ملفتتتاد إدارة الةضتتتايا الخا/تتتة بةضتتتايا
االحوا المدنية
 تةديم است اراد بخ/وص اختيار االسمال
 متابعة إحالة الجنسياد
 متتتتت كراد قانونيتتتتتة بخ/تتتتتوص قضتتتتتايا متعلةتتتتتة
بالم/لحة
•
o
o
o
o
o
o
o





المؤسسة – الوظيفة :
اسم المةسسة  /الني ة العامة لل باب والرياضة
عنوان ال ركة  /بنغازي
مجا عم ال ركة  /الرياضي وال بابي
االدارة التابع لنا  /الةانونية
الوأيفة  /عضو ي المكتب الةانوني لدى الني ة .
ترة العم  6 /ساعاد
و/ف الوأيفة
متابعة ملفاد إدارة الةضايا الخا/ة بةضايا الني ة
تةديم است اراد بخ/وص الموأفين
تحرير الةراراد .
م كراد قانونية بخ/وص إدارة الني ة

 تمثي اإلدارة الةانونية ي االجتماعاد الخارجية الخا/ة
بالني ة .


الن اطاد التطوعية :
 مؤسس لحملة ( حفرة) تطوعية لترميم الحفر
والتصداعات الموجودة في الشوارع
 عضو منظم باالحتفال باليوم العالمي للرياضة
 مؤسس حملة ( أنا قانوني ) لتوعية المواطن
بحقوقه وواجباته
 مؤسس فريق لالحتفال باليوم العالمي للقانون
 معد ومقدم برنامج عن القانون الدولي االنساني
لدى راديو رعد
 عضو لدى المنظمة الليبية لنشر القانون الدولي
اإلنساني
 مؤسس لبودكاست إنصات لنشر التقافة القانونية
 مؤسس لبودكاست مطارحة لنشر التوعية
االجتماعية

