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االسم  :عائشة محمد بن مسعود فشيكة
الشهادات الحاصلة عليها :

 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية.
 شهادة إتمام المرحلة اإلعدادية .

 شهادة إتمام المرحلة الثانوية 1973م .

 شهادة إتمام المرحلة الجامعية (ليسانس فلسفة واجتماع) 1977م.
 دبلوم مرحلة الماجستير 1984م .

 شهادة الماجستير 1996م  ،جامعة الفاتح  /ليبيا .
 إتمام السنة التمهيدية للدكتوراه 2003م  ،جامعة القاهرة .

 شهادة التوفيل ( TOFELاللغة االنجليزية)  ،القاهرة (2004م).
 شهادة الدكتوراه  ،جامعة القاهرة 2007م.

الخبرة العلمية :

 التدريس في المرحلة الثانوية من  1977إلى 1996م .

 المواد التي قمت بتدريسها  :الفلسفة والمنطق وعلم االجتماع .
 التدريس في الجامعة منذ 1996م.

 لجنة الخبراء ( السياسات االجتماعية ) مجلس التخطيط الوطني .2009

 فريق الخبراء في المشروع الوطني الستراتيجية النهوض بالمرأة .2014 – 2010
 فريق البحث مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية .2010

 فريق البحث المكلف بإعداد استراتيجية مغاربية في مجال الشباب.2010
 اللجنة العلمية بقسم علم االجتماع.

 منسق الدراسات العليا بقسم علم االجتماع.

 مؤسس ورئيس المجموعة الوطنية لألكاديميات .
 عضو مؤسس لمجموعة الحراك المدني ( العلمي ) بجامعة طرابلس .

الحضور والمشاركات العلمية :

 المؤتمر العالمي حول المرأة والتنمية  ،براغ 1981 ،م.
 ندوة المرأة والتدريب المهني  ،طرابلس 1992 ،م .

 الندوة الوطنية األولى حول التنمية االجتماعية  ،طرابلس 1993 ،م.

 العمل مع فريق خبراء األمم المتحدة حول مراكز تدريب المرأة وتقديم التقرير الوطني حول
هذه المراكز  ، 1997 ،طرابلس .

 مؤتمر المرأة اإلفريقية  ،طرابلس 2001 ،م .

 ورشة عمل المركز األفريقي لإلنماء والبحث التطبيقي  ،طرابلس 2002 ،م .
 ندوة المركز األفريقية حول " دور المرأة في االتحاد األفريقي " 2003 ،م.
 مؤتمر النيباد (الشراكة من أجل أفريقيا ) اإلسكندرية 2004 ،م .

 الندوة القومية حول التمكين االقتصادي طريق المرأة العاملة نحو صنع القرار (منظمة العمل
العربية)  ،القاهرة 2004 ،م .

 ندوة مركز دراسات المرأة الليبية  ،طرابلس 2005 ،م .
 المؤتمر السنوي لقسم علم االجتماع ( جامعة القاهرة 2007 ،م)
 مؤتمر حقوق المرأة وقضايا النوع االجتماعي .

كلية االقتصاد والعلوم السياسية " القاهرة "2008

 المؤتمر العلمي حول مشكالت الزواج والطالق في المجتمع الليبي .
أكاديمية الدراسات العليا .2009/4

 ورشة العمل حول تقرير التنمية اإلنسانية العربية .
أكاديمية الدراسات .2009/5

 ندوة تقرير المعرفة العربي .

المجلس الوطني للتطوير االقتصادي يناير .2010

 ندوة المتقاعدين أحوالهم ومطالبهم وتفعيل مشاركتهم .
أكاديمية الدراسات العليا .2010

 مؤتمر المعرفة االستعمارية والهويات في البالد المغاربية .
المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية .2010

 الندوة العلمية حول دور المرأة في مجال العمل األهلي والتطوعي .

الهالل األحمر الليبي .2010

 المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية  ،تونس .2010/
 تقديم محاضرة بعنوان  :دور المرأة الليبية في ثورة  17فبراير .2001/11/3
 ندوة المرأة والدولة المدنية  2011/11/23طرابلس .
 المرأة الليبية الثورة والذاكرة  2011/10/25مصراته.

 ورشة عمل الدعم النفسي واالجتماعي للنساء المعنفات في ليبيا  2011/12/11طرابلس .
 المؤتمر األول لمؤسسات المجتمع المدني ،طرابلس.

 المشاركة دور المرأة في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني 2012/1/11م.

 ورشة عمل حقوق اإلنسان  ،المهاجرين والالجئين  ،جامعة 52012/4/5م.
المشاركة  :سوسولوجيا الهجرة ( واقع النزوح ) .

 اليوم العالمي للتطوع  5ديسمبر 2013م ،جامعة طرابلس .

 المؤتمر العلمي األول حول دور العلوم االنسانية في معالجة قضايا المجتمع .
 كلية اآلداب – جامعة طرابلس مايو .2015

 الملتقى الدولي حول المركز القانوني والسياسي للمرأة في التشريعات المغاربية في ظل
التعديالت المستحدثة .

 الجزائر – اكتوبر .2015

 اجتماع الخبراء الليبيين – منتدى التعاون اإلنمائي والحوار – تونس  ،اكتوبر .2015
 اليوم العلمي حول المرأة في جامعة طرابلس ( بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ) 8مارس.2016

المؤلفـــات :

 كتاب  /المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي " دراسة ميدانية تقويمية لمراكز التنمية
الريفية في المشاريع الزراعية "  ،طرابلس  :منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

 ،سلسلة الدراسات المعاصرة (2004 ، )8م.

 التمكين ومؤشرات الحراك الوظيفي للمرأة الليبية العاملة  ،مجلة الدراسات االجتماعية  ،العدد
(.2009 ، )1

 عمل المرأة وانعكاساته على األسرة  ،مجلة منارة البحوث االجتماعية  ،العدد (، )5
2010م.

 نظرية الدور المفاهيم األساسية وأبعاد التحليل  ،مجلة كلية اآلداب  ،العدد (2009 ، )12م.

 النوع االجتماعي ( تحليل سوسولوجي للصراع بين األدوار وبحث عن محددات التكامل) ،
مجلة كلية اآلداب  ،جامعة طرابس  ،العدد (20145 )24م .

 التعليم والتنمية البشرية  ،مؤشرات عن تعليم المرأة الليبية – المجلة المغاربية  ،العدد ()17
2015م .

 علم االجتماع وقضايا المجتمع المعاصر – قسم علم االجتماع نموذجاَ  ،مجلة كلية اآلداب
 ،جامعة طرابلس  ،العدد ( )27ديسمبر 2015م.

عائشة محمد بن مسعود فشيكة .
أستاذ مساعد  /قسم علم االجتماع  /جامعة طرابلس  /ليبيا .

