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والدراسات  

  سالمية اإل
  2017 ---------  القاعدة الفقهية :" الميسور ال يسقط بالمعسور". 
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 األحياء 

عزل الفطريات المرافقة لشعر فروة رأس 
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Languages, 
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  األساسي بلدية تاجوراء
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  تيجي 

  التربية وعلم النفس  د. فاطمة عامر الديلي   39
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  الرياضة  

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي  40
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 ---------  2017  
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 ---------  2017  

مجلة كلية التربية 
  جامعة طرابلس



 
 

5 
 

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي  42
"واقع مهارات إدارة األزمات بمدارس التعليم 

  العام"(دراسة ميدانية)
  

 ---------  2017  
وقائع المؤتمر  

العلمي، جامعة عمر 
  المختار

  التربية وعلم النفس  د. فتحي محمد مادي  43
"إمكانية استخدام التعلم عن بُعد في كلية التربية 

  ككلة"
 ---------  2017  

مؤتمر الجزائر  
(التعليم عن بعد)  

منشورات  
الممارسات اللغوية 

  في الجزائر 

  التربية وعلم النفس  ماديد. فتحي محمد   44
"تكنولوجيا التعليم في تدريس الرياضيات  
  بمدارس التعليم األساسي"(دراسة تقويمية) 

 ---------  2017  
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R. Sunni    

2017  
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International 
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Technology 
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ب أعضاء هيئة التدريس كت. 2  

  سنة النشر جهة النشر
أسماء أعضاء هيئة  
 التدريس المرافقين 

 ر.م. اسم الباحث  القسم عنوان الكتاب 

  ----------   2017  رابطة علماء ليبيا
مفهوم المخالفة عند األصوليين وأثره في 
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والدراسات  

  سالمية اإل
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