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كلية التربية طرابلس ب التدريسحوث العلمية ألعضاء هيئة الب. 1  

  عنوان الورقة العلمية  القسم  اسم الباحث  .م.ر
أسماء أعضاء هيئة  
  التدريس المرافقين 

سنة 
 النشر

  المجلة/المؤتمر 

  أ.د مصطفى علي الجهاني 1
اللغة العربية 
والدراسات  

  مية االسال
 2018  ---------   القاعدة الفقهية : "ال عبرة بالظن البين خطؤه"

مجلة كلية اآلداب،  
  جامعة مصراتة.

  د. إسماعيل مفتاح الوحيشي   2
اللغة العربية 
والدراسات  

  سالمية إلا

" المجرور لفظا المرفوع أو المنصوب محال في 
  النحو العربي"

 ---------  

 

2018 

 

مجلة السراج  
 المنير/ رابطة

  علماء ليبيا 

  د. إسماعيل مفتاح الوحيشي   3
اللغة العربية 
والدراسات  
  االسالمية 

 2018  ---------   وأثرهما في اإلعراب والمعنى"" القصد والنية 
مجلة السراج  
المنير/ رابطة 

  علماء ليبيا 

 د. نجاة عمار الهمالي 4
اللغة العربية 
والدراسات  

 سالمية اإل

للشاعر رضا   " القصدية في قصيدة مسرح الظل
  جبران

  مجلة كلية اآلداب  2018 --------- 

 د. مبروكة الهاشمي البوعيشي  5
العربية اللغة 

والدراسات  
  سالمية اإل

 مجلة اللسان المبين 2018 ---------  " تعليم النحو بين التقعيد والتعقيد"

  د. ليلى عبدالرزاق الزقوزي  6
اللغة العربية 
والدراسات  

 سالمية اإل

التفاق واالختالف في ليس وأوجه ا"المشبهات ب
  العمل والمعنى"

  مجلة كلية اللغات   2018 --------- 

7 
  

  حمد عبد الحميد الضبعأ. أ

اللغة العربية 
والدراسات  

  سالمية إلا

" ضرب المثل في السنة النبوية: دراسة في  
  الحكم والغايات"

 ---------  2018  

 
 

 مجلة كلية اآلداب
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  د. خيرية خليفة الجفائري  8
اللغة العربية 
والدراسات  

  سالمية اإل

حقل األحداث الّطبيعيّة المشتركة في القرآن  
  الكريم  "دراسة لغويّة " 

 ---------  2018  
بين مجلّة اللسان الم
  -بكليّة اآلداب

  جامعة طرابلس

  الفيزياء   أ. محمد أبوبكر حمزة   9

  
Optical parameters of polyvinyl 

alcohol - molybdenum oxide 
composite films 

Abduelmajid K. 
Najjar 

2018  
Physical 
Sciences 

(NWSAPS) 

  الكيمياء   أ. أبوبكر عامر الطروق  10

A Comparison between Three 
Organic Solvents in Essential Oils 

from Fresh and Dry Leaves of Salvia 
Officinalis 

Fathia .M. Altalhi , 
Abdunnaser.M.Meg

ra  Hamid 
.T.Algalbati , 

Abdurahman .A. 
Abughufa 

2018  

Global 
Scientific 
December 
published 
Journal of 
Organic 

Chemistry 

  الكيمياء   د. رجب علي عيسى   11

The Use of Fourier-Transform 
Infrared Spectroscopy to Assess 

Libyan Virgin Olive Oil 
Adulteration with Corn and Sun 

Flower Oils 

  
Hana B. 

AlHanash*, Rabea 
G Elhabishi,Wael 

Elhrari 

2018  
Academic 
Journal of 
Chemistry 

  الكيمياء   د. رجب علي عيسى   12

Determination of lead in human 
blood and serum and the relationship 

among its 
exposures, Zawia. Libya  

  
 

Mustfa A. Bin 
Aamer, Alia A. 

AlArabi, Farag A. 
Almudi,Mabrouka 

M. Hamza 

2018  

Journal of 
Faclties of 
education 
(Zawia) 

  التربية الخاصة   د. نعيمة المهدي أبو شاقور   13
واقع أداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس 

 الجامعي بجامعة طرابلس، نموذجا  
 --------- 2018  

المؤتمر العلمي  
األول (مؤتمر  

)، كلية المعرفة
التربية ــ جامعة 

 الزاوية 
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  التربية الخاصة   د. نعيمة المهدي أبو شاقور   14
لصم بليبيا تحت  الملتقى األول لالرتقاء بتعليم ا

  بإشارتي)  قرأ شعار (علمني 
 ---------  2018  

المؤتمر العلمي  
األول برعاية 

صندوق التضامن 
االجتماعي ــ 

  الزاوية 

  تربية الخاصة لا  د. نعيمة المهدي أبو شاقور   15

  
كفايات التمهين لألستاذ الجامعي بكليات التربية  

الكفايات  وأثرها في تمكين الطالب ــ المعلم من 
  ةالتدريسي

 ---------  2018  

المؤتمر العلمي  
للتعليم في األول 

ليبيا ــ جامعة  
  ةمصرات

  التربية وعلم النفس  د. مسعودة مفتاح الحسيني   16
 رية جان بياجيهالنمو المعرفي وفق مفهوم نظ

Piaget   
 ---------  2018  

مجلة كلية اآلداب 
  جامعة طرابلس

  

  الحاسوب  سليمان أ. أماني محمد أحمد   17
Reconstruction of Medical Image 

Registration and Applications in EIT 
Abulgasim Shallof 2018  

المؤتمر الليبي  
ول للهندسة ألا

الكهربائية  
  الهيئة   -والتقنيات 

الوطنية للتعليم 
 التقني والفني 

  2018 ---------  المدرسي في ليبيا بين الواقع واألهميةالنشاط   التربية وعلم النفس  د. عفاف السنوسي العطوشي  18

مجلد المؤتمر  
اإللكتروني ، جامعة 
أرجيس، قيصري 

  تركيا 

  التربية وعلم النفس  د. عفاف السنوسي العطوشي  19
ليمية بكليات التربية متطلبات تفعيل الخدمات التع

 بيا في لي
 --------- 2018  

مجلة األداء  
  الجامعي ، المجلد  

)   3) العدد (  6( 
جامعة المنصورة ، 

  مصر 

  التربية وعلم النفس  د. البشير الهادي القرقوطي   20
مستوى جودة الخدمات التعليمية بكليات  

  التربية(كلية التربية جامعة طرابلس أنموذجاً) 
 ---------  2018  

المؤتمر الدولي 
  للتعليم في ليبيا 

  النفسالتربية وعلم   د. البشير الهادي القرقوطي   21
نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بالحوكمة  

دراسة ميدانية بالمعهد العالي للعلوم  -اإلداراية
  التقنية قصر بن غشير

  2018  عبدالرزاق النعاس
المؤتمر العلمي 

جامعة عمر  ، المشترك
  اء البيض-المختار
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  التربية وعلم النفس  د. محمد أحمد عسكر  22
معلمي العلوم بمرحلة  الصعوبات التي تواجه أداء 

  التعليم األساسي بمدينة طرابلس
 ---------  2018  

المؤتمر الدولي 
تنظيم كلية   -للتعليم

اآلداب بالتعاون مع  
جامعة   -كلية التربية

  مصراتة

  التربية وعلم النفس  د. محمد أحمد عسكر  23
اعات والصراعات المسلحة في ليبيا على  النزأثر 

تالميذ مرحلة التعليم األساسي  تنامي العنف بين 
  بمدينة طرابلس 

 ---------  2018  

مجلة البحوث 
والدراسات  
  االقتصادية،  

  درنة

  التربية وعلم النفس  د. فاطمة عامر الديلي  24
كاديمي لدى ألتماء انجاز وعالقتها باالن إلدافعية ا

طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية  
  التربية طرابلس 

 ---------  2018  

المؤتمر العلمي  
الثاني للعلوم 

نسانية جامعة اإل
  الزاوية 

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي 25
  ةم في كلية التربية (دراسة تقييميجودة إعداد المعل

  طرابلس) لبرامج كلية التربية
 ---------  2018  

الملتقى العلمي 
األول للمعلمين 

  تاجوراء 

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي 26
اإلدارية وعالقتها بالوالء التنظيمي   "الحوكمة

  بالجامعات الليبية"(جامعة غريان أنموذجا) 
 ---------  2018  

وقائع المؤتمر  
العلمي المشترك، 

الحوكمة في 
ية، المؤسسات الليب
جامعة عمر 

البيضاء،  -المختار
  دار الكتب الوطنية 

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي 27
التعليم اإللكتروني لدى أعضاء  "واقع كفايات 

  هيئة التدريس"
 ---------  2018  

المؤتمر الدولي 
للتعليم في ليبيا،  

  مصراتة
  أ. الزينة كامل كارة  28

  جتماعيةالخدمة االالعنف األسري من منظور   رياض أطفال
بحث مشترك مع د.خديجة 

  مسعود أبو حماري
  مجلة األستاذ  2018

  أ. زهرة أبوبكر الحمال  29

  أ. الزينة كامل كارة  30
  رياض أطفال

تأثير برنامج تعليمي مقترح بأستخدام ألعاب  
صغيرة لتنمية الحس الحركي ألطفال ذوي 

  اإلعاقة حركياً 

  بحث مشترك مع 
  وق نطاط معت إد.فتحي 

2018  
مجلة كلية التربية 

  د. عادل عبد السالم قشوط   31  البدنية
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ب أعضاء هيئة التدريس . كت2  

  سنة النشر جهة النشر
أسماء أعضاء هيئة  
 التدريس المرافقين 

 ر.م. اسم الباحث  القسم عنوان الكتاب 

  دارة المناهج إ
  (كتاب منهجي) 

د. بشير زغوان               2018 الحصان             أحمد أ. فوزية  الرياضيات  رياضيات طرق تدريس ال 1  

 

 

 

 

 

 

 


