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حسب قوائم التوثيق  مشاريع التخرج عناوين قائمة بيانات الخريجين و  

   بكلية التربية طرابلس البحوث واالستشارات والتدريب  قسمب

11/1202/ 30الى  1/5/2021من   

 

 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 علي الزوبي 

 

نازلة  أحكام الشرائع الجماعية في ظل 

 الكورونا 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 1 إسراء أحمد عبدهللا الكاشدي 216170210

 نعيمة الجطالوي 
الفعل المضارع وأحوال نصبه وجزمه في 

 سورة طه أنموذجا 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 2 سارة جمال رمضان بن سعد  216170144

اليتيم في الشريعة اإلسالمية أحكام مال  علي الزوبي   

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 3 هديل علي عبدالسالم محمد  216175099

 نعيمة الجطالوي 
المختارات من المسائل الخالفية في باب  

 المرفوعات  

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 4 أمينة الزوام معمر الشريدي  216170082

 أسلوب االلتفات نماذج من القران الكريم   هاجر دخيل 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 5 هناء مفتاح اوريث صفور  216175220

 علي الزوبي 
)دراسة وصفية لتجربة   الحداثة الدينية

 الحداثة الدينية في الفكر اإلسالمي(

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

الوريث فاطمة خالد امحمد  216175042  6 

 علي الزوبي 

 

 دراسة في أحكام التقليد 

 

 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 
 7 سارة فتحي ميالد البركي  216170393
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المشرف اسم   ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  

 المسائل البالغية الواردة في سورة الفجر  هاجر عبد القادر 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 8 مروة عاشور عبدهللا العبدلي  214175104

 هاجر عبد القادر
نماذج من القرآن   -تنوع صور االلتفات 

 الكريم 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 9 هناء مفتاح اوريث صفور  216175220

 فن االحتباك، نماذج من القرآن الكريم  هاجر عبدالقادر

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 10 دعاء عادل خليل الصابري  216170336

 نعيمة الجطالوي 
مختارات من المسائل الخالفية "في باب 

 المرفوعات " 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 11 دنيا مسعود عياد شاكير  216170410

 الوصف في رسالة التوابع والزوابع  هاجر عبدالقادر

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

212170635 
سكينة عبد المولى أبو العيد  

 النكيب 
12 

 ظاهرة الفقر بين األسباب واآلثار والعالج  محمد الشريف

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

212170480 
إيمان لطفى الصادق 

 الزقوزى 
13 

 هاجر عبدالقادر
تاريخ األدب الفرنسي في منتصف القرن  

عشر الثامن    

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

216170012 
إسراء فتحي رمضان  

 المنتصر 
14 

 الفن بين الواقع واإلسالم  إمهيدي سعد 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 15 لجين فتحي علي الحربي  213170069

 نعيمة الجطالوي 
مختارات من المسائل الخالفية في باب  

 المرفوعات 

العربية اللغة 

والدراسات 

 االسالمية 

 16 دنيا مسعود عياد شاكير  216170410
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المشرف اسم   ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  

 زيادة الثقة عند المحدّثين  محمد الشريف

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 17 نسيبة سعيد عبد هللا بيوك   216170087

قاعدة األمور بمقاصدها دراسة حول  امهيدي سعد   

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 18 أميرة يوسف محمد أبوشوشة  

 الكفارات في الشريعة اإلسالمية  محمد الشريف

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 19 نور الهدى محمد عمر الحر  215170377

 األيمان والنذور  امهيدي سعد 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

215170215 
فاطمة محمد عبد الحفيظ  

 الموحش 
20 

 ندى سالم 

Speaking Difficulties the English 

Department Students Face During 

Third Semester at the Faculty of 

Education  

 21504013 اللغة اإلنجليزية 
أماني ناجي سعيد 

 الصركوك 
21 

اإلنجليزية اللغة   214170682 
أمان رمضان سالم  

 الحريشي  
22 

محمد البدي   

Using Crossword Puzzles to 

Develop English Vocabulary for 

the English Department Students 

at the Faculty of Education – 

Tripoli University 

 23 فاطمة سالم محمد الشريف  11404122 اللغة اإلنجليزية 

 محمد البدي

The Impact of Storytelling 

Utilization on Vocabulary 

Development in Teaching English 

as a Foreign Language to Young 

Learners 

 

 11504032 اللغة اإلنجليزية 
إيناس محمد خالد عبدالعاطي 

 شمبش 
24 

 25 دانية عاطف بشير الخروبي  214170294 اللغة اإلنجليزية 
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المشرف اسم   ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  

 حنين المنتصر 

The Challenges which Encounter 

Students in Learning Speaking Skill 

at the Faculty of Education- English 

Department - Tripoli University 

 21404003 اللغة اإلنجليزية 
مروة عبد الرزاق الشريف 

 الرقيبي  
26 

محمد رحومه نورس سالم  213170173 اللغة اإلنجليزية   27 

 سمية المغبوب 

The Effectiveness of Using 

Games in Teaching English 

Language in Libyan Secondary 

Schools  

 28 ابتهال ميلود محمد سالم  212170071 اللغة اإلنجليزية 

 سمية المغبوب 

Difficulties of Using Grammar in 

Speaking of the English 

Department Student at the Faculty 

of Education in Tripoli 

 29 مروة عبدهللا بشير برقان  212170800 اللغة اإلنجليزية 

 امل محمد

Problems And Proposed Solutions 

Facing Student in EFL Academic 

Writing 

 30 هند علي سليمان رمضان  216170311 اللغة اإلنجليزية 

 31 رحمه عامر محمد العزيبي  21204047 اللغة اإلنجليزية 

 214175151 اللغة اإلنجليزية 
آية عبدالفتاح محمد  

 الفرجاني  
32 

 جالل الشيخ 

Using Video Games in Learning 

English Vocabulary in Secondary 

Scholl in Tripoli 

 33 هبة المبروك العتري لصفر  11404116 اللغة اإلنجليزية 

 انتصار الشريف 

EFL Libyan Student Teachers’ 

Difficulties in Writing for 

Academic Purposes 

 34 وجدان سعد الحراري محمد  11404151 اللغة اإلنجليزية 

 35 رنيم صالح محمد الحويل  11404176 اللغة اإلنجليزية 

 36 إيمان مصطفى أحمد قرقاب  11404182 اللغة اإلنجليزية 

 سمية المغبوب 

Lack of Use of Cooperative 

Learning in the Faculty of 

Education - Tripoli University  

 37 مريم معمر عبد السميع  216175413 اللغة اإلنجليزية 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 محمد اللولبي 

The Significance of Using 

Extensive Reading Activities in 

Developing Students' Vocabulary 

in Secondary Schools  

 38 أية الهادي الهمالي المختار   212175174 اللغة اإلنجليزية 

 223170342 اللغة اإلنجليزية 
نورالهدى خليفة عبدالسالم  

 التمتام 
39 

اإلنجليزية اللغة   40 زهور حسين حسن حكومه  212170424 

المبروك رضا   

The impact of Self-reflection on 

Pre-service Teachers 

Development during Teaching 

Practice at the Faculty of 

Education Tripoli 

 41 ندى علي إبراهيم العبدلي  216170015 اللغة اإلنجليزية 

 42 سرور محمد مسعود العزابي  216170157 اللغة اإلنجليزية 

 43 ساره محمد مسعود العزابى  216170168 اللغة اإلنجليزية 

 44 اسراء انور محمد فليفلة 216175004 اللغة اإلنجليزية 

 حيدرالجواري 

 Using Concept Check Questions 

in Teaching Lexical Items to 

Grade 10 in Tripoli Center State 

Schools 

 45 مرام مختار محمد هاشم  215170114 اللغة اإلنجليزية 

 اللغة اإلنجليزية 
215170088 

 

 أية فرج الهادي الحجاجي 

 
46 

 فاطمة دريد 

Subtitled Movies as Means to 

Enhance English Language 

Learning Vocabulary 

 213170330 اللغة اإلنجليزية 
مروة عبد الحكيم احمد 

 الزرقاني 
47 

 213170329 اللغة اإلنجليزية 
اروى عبد الحكيم احمد  

 الزرقاني 
48 

 محمد البدي

The Consonant Pronunciation 

Sound Problems among English 

Department at Tripoli University 

 215175153 اللغة اإلنجليزية 
الشيماء عبدالوهاب علي  

 فريفر 
49 

 50 عائشة علي محمد بن خليل  212170351 اللغة اإلنجليزية 

 يسرى الغنيمي 

Investigating the Problems that 

Face Trainee English Teachers in 

the Management of Classroom 

Activities   

 215170740 اللغة اإلنجليزية 
أالء عبدهللا المحجوب 

 الصغير
51 

اإلنجليزية اللغة   215175152 
اسماء احمد عبدهللا بيت 

 المال 
52 

 53 حنين عزام الرخيص   214170325 اللغة اإلنجليزية 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 فاطمة دريد 

The Impact of Using Songs in 

Teaching English Vocabulary to 

EFL Learners for Third Grade, at 

Libyan Primary School of Rayat 

Aleslaam 

 54 إسراء عبدهللا ميالد مشيرم  214170689 اللغة اإلنجليزية 

 11304024 اللغة اإلنجليزية 
فاطمة عبد السالم مصطفي  

 زغدون 
55 

 يسرى الغنيمي 

Exploring English Language 

Students’ Awareness of Word-

formation as a Tool of 

Vocabulary Development 

 56 رانيا طارق عثمان العالم  21570761 اللغة اإلنجليزية 

 حنين المنتصر 

The Effective Use of Smartboard 

in Learning English Vocabulary 

for Preparatory School Students 

 207040194 اللغة اإلنجليزية 
 أمل عاشور سالم العجيلي 

 
57 

 214170134 اللغة اإلنجليزية 
هناء محمد السنوسي عمر  

 السنوسي 
58 

 السنوسي هارون 

The Effectiveness of Using 

Prereading Activities in Teaching 

in Reading Comprehension In 

Althawra Alarabya Secondary 

School 

 59 أمل المبروك ميالد الدحير 215170444 اللغة اإلنجليزية 

 السنوسي هارون 

Students Quandaries in Speaking 

Skill at Last Semester Level of 

English Department of Faculty of 

Education - Tripoli University 

 213170639 اللغة اإلنجليزية 
سرورو مصطفي الهاشمى  

 النعمى 
60 

 حيدر الجواري 

Teachers’ Attitude Towards 

Inductive Method in Teaching 

English Grammar at Secondary 

Schools in Souq Aljuma - Tripoli 

 61 إسراء محمد رمضان باره   215170345 اللغة اإلنجليزية 

26 إسراء علي سعيد العائب  215175330 اللغة اإلنجليزية   

 اللغة اإلنجليزية 
215175331 

 

سجى عمران حميده  

 الشاوش  
36  
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 يسرى الغنيمي 

Investigating rhe Use of Oral 

Practice in Grammar Lessons in 

Secondary Schools in Suq 

Aljumaa – Tripoli 

للغة اإلنجليزية ا 46 مالك بدرالدين العالم 214170637   

 ايمان ارحيم 

A comparison between the Native 

English Speaking Teachers with 

Non-Native English  Speaking 

Teachers: A study focusing on 

techniques in teaching writing 

integrated to reading  to EFL first 

-year high-school students in 

Tripoli, Libya 

للغة اإلنجليزية ا  21 517 5324 
هاجر عبدالرزاق الطاهر 

 النعمي 
56  

 سمية المغبوب 

The Impacts of Learning English 

at Early Age on Young Learners’ 

Speaking Fluency 

66 اسراء مختار سليمان حبيش  215175084 اللغة االنجليزية   

 السنوسي هارون 

Using Effective Methods to 

Promote Speaking Skills at 

Libyan Secondary School 

 11404099 اللغة االنجليزية 
اروي عبدالسالم ابوفارس  

 الخمري 
76  

 زهرة فرنانة 

 

منظومة المعادالت التفاضلية الخطية 

 المتجانسة  
86 مرام حسن ابوالقاسم القريو  216170099 الرياضيات   

 ثريا الرخيص 
دراسة العالقة بين التكامل الخطي والتكامل 

 الثنائي بواسطة نظرية جرين 
 216170255 الرياضيات 

الهاشمي بلقاسم  مروة 

 المحجوب 
96  

بو طرطور أعائشة   
مبادئ اإلحصاء الوصفي وتطبيقه علي  

 بيانات كلية التربية / طرابلس
 70 مرام رجب محمد خشيبة  216170043 الرياضيات 

 دراسة عامة للجبور الحقيقية ثنائية البعد  محمد القعود 
 216170049 الرياضيات 

إسراء عبد الحميد علي بن  

 سعيدان 
71 

27 سارة حسن محمد األسطى  216170001 الرياضيات   
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 216170406 الرياضيات  مقدمة في المنطق و طرق البرهان   ثريا الرخيص 
امينة عبد السالم السايح  

 الكانوني  
37  

 نجم الدين حريبش 
المعادالت التفاضليه الجزئية وتطبيقاتها  

 الفزيائية 
محمد سالم العباني رتاج  216170141 الرياضيات   47  

 أنيسة البخاري 
منظومة ارشفة الكترونية لمكتب المحفوظات  

 لكلية التربية طرابلس  
57 أية عبد اللطيف أبو سالمة  215175175 الحاسب اآللي  

الحاسب اآللي  منظومة تعليمية لألنظمة العددية أماني سليمان  67 هديل مصطفى محمد بحيح   216175119   

 أبوبكر  الطروق 

تقدير تركيز عنصري الرصاص والكادميوم  

في عينات من حليب األطفال الجاف الموجود 

 في السوق الليبي 

الكيمياء   77 إسراء محمد سالم البكوش  214170723   

87 أماني محمد أحمد المغبون  215175039 الكيمياء   

الدين بشلوع عز   تقدير فيتامين ج في الفواكه والخضروات  
97 مروة محمود محمد الساقزلي 213170028 الكيمياء   

08 رحاب علي محمد سعيد  214170554 الكيمياء   

 عز الدين بشلوع 

تقدير نسبة برومات البوتاسيوم في بعض  

المنتجات المخبوزة المتواجدة في السوق 

 الليبي 

18 تسنيم صالح محمد الحويل 21313024 الكيمياء   

 عز الدين بشلوع 
دراسة تشخيصية لبعض عينات الخل  

 المتواجدة في األسواق الليبية 
28 اعتدال خالد عبدهللا بن حامد  214175199 الكيمياء   

 عز الدين بشلوع 
تقدير فيتامين ج في عينات من الفواكه و 

 الخضروات بالطريقة الحجمية 
38 رحاب علي محمد سعيد  214170554 الكيمياء   

 القياس الطيفي لمحتوى الحديد في الشاي عز الدين بشلوع 
48 فدوى محمود محمد نشنوش  214170129 الكيمياء   

58 وداد محمد أحمد مرغم 214170576 الكيمياء   

 خديجة السموعي 
دراسة الحرارة النوعية ألنواع األلومنيوم  

 المختلفة 
68 نورهان عياد عبدهللا العلواني 215170298 الكيمياء   

 عز الدين بشلوع 

C  تقدير تركيز فيتامين 

في أصناف البرتقال و الليمون بالطريقة  

 الحجمية 

 

78 إيناس البشير محمد الفقيه  214170724 الكيمياء   
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 نجاح طلحة 

اعداد شرائح دائمة لتحورات أجنحة وأرجل  

بعض الحشرات لدراستها بمقرر علم  

 الحشرات العملي 

 215170185 األحياء 
سمية عثمان الهاشمي  

 الزروق
88  

 رمضان العباني 
المراجع ودورها في نهوض بعلم تتقسيم  

 النبات 
98 نجوي محمد صالح سعيد  212175105 األحياء   

 سمية الحداد 

دراسة احصائية لعدد من ذوي متالزمة داون 

المترددين على مركز طرابلس الدولي 

 للتأهيل والجمعية الوطنية لمتالزمة داون   

09 ورورد محمد ابوبكر خليفة  216175344 األحياء   

 سمية الحداد 

دراسة إستبيانية بمستشفى الجالء للوالدة 

بطرابلس لعينة من النساء المصابات لتكيس  

 المبايض 

 (pcos) 

19 امل عياد سالم بن سعيد  215175312 األحياء   

 الطاهر المصري 

الفطريات البحرية المرافقة ألعشاب  عزل  

 البحر

Cymodocea nodosa 

ا من شواطئ ليبي  

29 بسمة أحمد علي القديري  214170474 األحياء   

39 اية صالح ضو حذاقة  21514005 األحياء   

 أسامة األحمر 

دراسة أحصائية لمدى انتشار مرض نقص 

 انزيم 

 G6PD 

في المرضى الليبيين بمشتشفى الجالء بمدينة   

 طرابلس

ألحياء ا  215170115 
اسراء مصطفى محمد 

 الصويعي 
49  

59 نيروز نوري سالم الرميلي  215170053 األحياء   

 كميلة السويح 

 تاثير مستخلص طحلب  

Ulva 

بعض صفات النمو لبدور نبات الحلبة   على  

) Trigonella faenum -graecum .L (  

 والعدس 

)Lens culinaris ( 

 96 اية امحمدمحمد بانون  215170060 األحياء 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 فدوى مهنى 

رصد مؤشرات الوعي الصحي والبعد  

ي لخطر األمراض الوراثية الناجم عن  الثقاف

زواج االقارب لدى طالبات الشهادة الثانوية  

 لبعض مدارس بمنطقة سوق الجمعة 

 21517016 األحياء 
ندى عبد الرزاق المصري 

 دوزان 
97 

 215170008 األحياء 
رحمة لطفي المختار  

 الصغير 
98 

 سمية الحداد 

دراسة لعينة من النساء المصابات بتكيس 

 المبايض 

)Pcos ( 

المترددات على مستشفى الجالء للوالدة   

بطرابلس لرصد مؤشرات الوعي الصحي  

 حول هذه المتالزمة 

 21514033 األحياء 
ريحان نوري الطاهر  

 أبوريان  
99  

 رانيا كافو 

تأثير بعض العوامل البيئية على توزيع  

العوالق النباتيه والتلوث ببعض العناصر في 

Posidonia oceamica 

في مناطق مختارة من ساحل مدينة طرابلس    

 21514023 األحياء 
ورود عبدالفتاح أخمد  

 الحمادي
001  

 األحياء 
215170420 

 

زهور االمين عبد الكريم 

 ابوحميده 
101  

ألحياء ا  
215170513 

 
201 رويده سالم المبروك كريمة   

 رانيا كافو 

دراسه بعض عوامل البيئيه علي توزيع  

ببعض العناصر  العوالق النباتيه والثلوت 

الثقيله في عشب البحر في مناطق مختارة  

 عشوائيه من مدينه طرابلس  

 215140061 األحياء 
اروي عبد المجيد محمد 

 الغرياني  
301  

 أسامة األحمر 

دراسة إحصائية لمدى انتشار مرض سرطان 

 القولون 

 colon cancer 

بين المرضى المترددين على مستشفى  

 طرابلس الجامعي بمدينة طرابلس

ألحياء ا 401 غادة انور احمد ابوراس  215170299   

 212170154 األحياء  انتشار وتوزيع ذبابة ثمار الخوخ  نوال عبدالسالم 
 عتاب الطاهر علي الهاللي 

 
105 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 سارة بن زقالم 

" trachurus Trachurus" 

 دراسة تواجد  

الديدان الطفيلية في سمكة الصاورو أالسود     

01 اآلء محمد بشير بلعيد  2101714024 األحياء  6 

المقدمي  ةسمير  

 
701 اسراء احمد سالم بوفيس  216175398 معلم فصل عمالة االطفال   

 ليلى جويبر 

اإللكترونية على مستوى  أثر استخدام األلعاب 

تحصيل التالميذ في مادة الرياضيات للصف 

 الثالث بمرحلة التعليم األساسي

    215170320 معلم فصل
شيماء خليفة عبدالسالم 

 ناجي    
801  

901 وصال أحمد مصباح الدبيب  216170323 معلم فصل  

 هنيدة الليد 

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل استخدام  

التقنيات الحديثة لمدارس التعليم األساسي من  

 وجهة نظر المعلمين 

011 أسماء محمد الفيتوري يزيد  215170387 معلم فصل  

 حنان الذيب 
بعض المشكالت التي يتعرض لها طالب  

 قسم معلم فصل مع مشرفهم االكاديمي  
111 صفاء السائح الصيد عامر  215170308 معلم فصل  

 سميرة الهنقاري  

أثر توظيف أسلوب األلعاب التعليمية في  

مستوي التحصيل الدراسي في مادة العلوم  

 للصف التالت ابتدائي  

211 مروة ابراهيم مختار العيان   215175276 معلم فصل  

311 اسراء علي مفتاح العماري   216170555 معلم فصل  

 نجاة عزي  

لتالميد الفصول  مدي مالئمه البيئه الصفيه 

االولي من التعليم االساسي من وجه نضر  

 المعلمات 

 

 معلم فصل

 

411 راويه فؤاد احمد البوراوي   216170260  

 خليفة المروم 

بعض األساليب التربوية الخاطئه لدي بعض  

أولياء األمور وعالقتها ببعض متغيرات 

العصر) ارهاب وعولمه وانترنت( من وجهة  

التربيه نظر كلية   

 

 معلم فصل

 

511 أماني ابراهيم محمد قاسم آغا 213170136  

 فوزية الكيش 
المخاوف المدرسيه الشائعه لدي التالميد 

 الشق االول من مرحله التعليم االساسي 
 213175018 معلم فصل

 

 إبتهال محمد محمد هروس 

 

611  
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 امنه المغزازي 

الضغوط النفسية الناتجة عن الحروب 

التحصيل العلمي لتالميذ الشق وأثارها على 

األول من مرحلة التعليم األساسي )عينة من  

 مدينة طرابلس( 

 216170128 معلم فصل
بروج محمد عبدالسالم  

 الصغير
711  

811 زمزم مفتاح عمار ابورزيزه  216170077 معلم فصل  

 نجاح بشينة 
الضغوط النفسيه واسبابها لدى طلبة قسم معلم  

الطالب فصل من وجهة نظر   
 214170708 معلم فصل

فرح مبروك سليمان بن  

 سليمان 
911  

 نجاح بشينة 

مدى رضا طالب كلية التربية عن المقررات  

الدراسية التخصصية من وجة نظر طالب 

 قسم معلم فصل 

 215170041 معلم فصل
افاق عبدالرحمن عبدهللا  

 الشريف
021  

 خالد القماطي 

دور االنشطة الموسيقية في تقويم سلوك  

العنف لدى طفل المرحلة االولى من التعليم  

 االساسي  

 215175061 معلم فصل
تهاني محمد عبد الرحمن  

 البوسيفي  
121  

 شهرزاد بازيليا 
غياب المعلم وأثره على تحصيل تالميذ الشق 

 االول من مرحلة التعليم االساسي 
 215175188 معلم فصل

مودة عبدالرحمن عبدالحفيظ 

 هروس  
212  

 شهرزاد بازيليا 
مشكالت التربية العملية التي تواجه الطلبة  

 المعلمين في قسم معلم فصل بكلية التربية 
321 اروي فرحات فرج المنتصر  215175187 معلم فصل  

 نجاح بشينة 

مدى رضا طالب كلية التربية طرابلس قسم  

الدراسية معلم فصل عن المقررات 

التخصصية من وجهة نظر طالب قسم معلم 

 فصل

 216170408 معلم فصل
رتاج محمد جمال صالح  

 البرجي 
421  

521 ايناس ابراهيم علي عبدهللا  216170124 معلم فصل الخجل وتاتيره علي تحصيل الدراسي  سميرة الهنقاري   

 شهرزاد بازيليا 
الطلبة  مشكالت التربية العملية التي تواجه 

 المعلمين في قسم معلم فصل بكلية التربية 
621 اروي فرحات فرج المنتصر  215175187 معلم فصل  

 نجاح بشينة 

مدى رضا طالب كلية التربية قسم معلم  

فصل عن المقررات الدراسية التخصصية  

 من وجهة نظر طالب قسم معام فصل 

 216170408 معلم فصل
رتاج محمد جمال صالح  

 البرجي 
721  
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 سامي حمدي 

تحليل محتوي منهج الرياضيات للصف 

الثالث لمرحلة التعليم األساسي بالمرحلة  

اإلبتدائية في ضوء معايير الجودة والشكل 

 واإلخراج 

821 سماح سالم مصباح خليفة  213170092 معلم فصل  

 هنيدة الليد 
دور التقنيات الحديثة في تفعيل استخدام 

التعليم األساسي التقنيات الحديثة لمدراس   
 129 فاطمة شعبان عبدهللا رويشة  215175053 معلم فصل

 سميرة الهنقاري 

الخجل وتأثيره على التحصيل الدراسي  

لتالميذ الشق األول من مرحلة التعليم  

االساسي ببعض مدارس سوق الجمعة 

 أنموذجا 

 217170711 معلم فصل
وصال عبدالسالم سالم  

 دريدر
031  

 نجاة عزي 

مدى تضمين مفاهيم التربية الصحية والتغذية  

السليمة في كتاب العلوم للصف الخامس 

 للشق األول من التعليم األساسي

131 نوال خليفة ضيف هللا بن دلة 214170748 معلم فصل  

 شهرزاد بازيليا 

الصفية في بعض العوامل المؤثرة في االدارة 

مدارس سوق الجمعة بمدينة  طرابلس كما 

يراها طلبة التربية العملية بقسم معلم فصل  

 فصل

 216175271 معلم فصل
نور نزار عبد الحميد  

 الرقيعي
231  

 انتصار  العجمي 

المشكالت السلوكية الشائعة لدى تالميذ 

الصف الرابع من مرحلة التعليم االساسي في  

التعليم الحر )الخاص(ومدارس مدارس 

 التعليم العام من وجهة نظر المعلمات 

 215175110 معلم فصل
أميرة عبد السالم خليفة  

 هروس 
331  

 خليفة المروم 

بعض األساليب التربويه الخاطئه لدى بعض  

اولياء األمور وعالقتها ببعض متغيرات 

العصر اإلرهاب والعولمه واإلنترنت من  

كلية التربيه طرابلسوجهة نظر طلبة   

 

431 سمر علي عمر الرقيعي  215175014 معلم فصل  

531 أماني ابراهيم محمد قاسم اغا 213170136 معلم فصل  
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 سميرة الهنقاري 

الضغوط النفسية الناتجة عن الحروب 

صيل الدراسي لدى تالميذ وأثارها علي  التح

الشق األول من مرحلة التعليم  األساسي من  

 خالل وجهة نظر المعلمات  

631 أميرة محمد أحمد مبروك 11202079 معلم فصل  

 مجاة عزي 

مدى اكتساب تالميذ الصف الخامس بمرحلة  

األخالقية من  خالل التعليم األساسي للقيم 

 محتوى كتاب التربية األسالمية 

731 هدى محمد بشير األسود  211170480 معلم فصل  

 نجاح بشينة 
السعادة النفسية وعالقتها بالتفاعل االجتماعي  

 لدى طلبة كلية التربية طرابلس
أحمد محمد ارخيص صفاء  215175119 معلم فصل  831  

 اسماعيل معمر 
بعض مظاهر السلوك االجتماعي لدى أطفال  

 الروضة  
 216175113 رياض األطفال

مودة عبد الناصر مسعود 

 الزغداني 
931  

 سنية الدويك

المشكالت التي تواجه الطالبة المعلمة في 

تطبيق التربية العملية من وجهة نظر  

 الطالبات أنفسهن 

األطفالرياض  041 هاجر صالح علي البوزيدي  216170287   

 عبدالباسط النعاس 
أثر انفعاالت نقص االنتباه وفرط الحركة لدى 

 أطفال رياض األطفال )سوق الجمعة(
 216175392 رياض األطفال

منى الشارف عبدالسالم 

 رمضان  
141  

 عادل قشوط 
تعليم بعض الحركات االساسية بادخال  

 أسلوب قصص حركية لمرحلة التمهيدية  
241 مروة سعيد أحمد الرني  211170159 رياض األطفال  

 سنية دويك 

المشكالت التي تواجه الطالبة المعلمة في 

تطبيق التربية العملية من وجهة نظر  

 الطالبات أنفسهن 

 215170414 رياض األطفال
ابراهيم خليفة    تهاني 

 التقازي 
341  

 عفاف الترهوني 
مشاهد العنف وتاتيرها علي سلوك طفل 

 الروضة 
441 صفاء الهادي عياد ابو شعوة  214175205 رياض األطفال  

 زينة كارة 

أثر استخدام األلعاب اإللكترونية وتأثيرها  

 على سلوك األطفال 

 

 212170823 رياض األطفال
مسره الشارف محمد  

 الدعيكي 
541  
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 سنية الدويك

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها       

بالنشاط الزائد ونقص االنتباه لدي طفل 

 الروضة  

 215170214 رياض األطفال
آيه يوسف مصطفى أبو    

 شيمه 
641  

التربية الخاصة   دمج األطفال التوحدين في المدارس العاديه  سعاد الزوام  741 انتصار محمد عبد هللا العليج   213170040   

 فاطمة عثمان 

قياس اتر برنامج تدريبي لتنمية بعض  

المهارات المعرفيه الطفال اضطراب طيف 

 التوحد 

 

841 حنان عبد الحميد  سالم خليل  215170441 التربية الخاصة   

 215175373 التربية الخاصة 
مواهب عبدالفتاح محمد  

 الفزاني 
941  

 بشير القرقوطي 
الكفايات التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة  

 السمعية والبصرية  
 213170240 التربية الخاصة 

خولة "محمد علي" عثمان  

 اغرير  
501  

 فاعلية التواصل لتقدم اطفال طيف التوحد   نجاة خليل 
 151 إيمان عمر مسعود بن عسكر 211170058 التربية الخاصة 

 152 امل على عمر الكاش  211170397 التربية الخاصة 

 عبير الفاسي 

التوظيف الجمالي لصفيحة  المعدن النحاس  

باستخدام طريقة  الطرق ل و الحفر المدينة  

 مدينة شحات 

 153 هيام الصيد خليفة انبية  11207033 التربية الفنية 
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حسب قوائم التوثيق  مشاريع التخرج عناوين قائمة بيانات الخريجين و  

   بكلية التربية طرابلس البحوث واالستشارات والتدريب  قسمب

13/4/2022الى  1/12/2021من   

 

 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 أدب الطفل في العصر الحديث   محمد هاجر 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 1 مريم فرج حسين الضراط  215175247

 أحوال بناء الفعل المضارع  إبتسام ساسي 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 2 فاطمة حسن سالم الحمادي  215170478

حسين عمران    أسلوب الكناية في القرآن الكريم  

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

216175409 
سالمة محمد أبوالقاسم بن  

 خالد 
3 

إيناس شلوف    أحكام الحضانة في الشريعة اإلسالمية  

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

212170722 
سارة امحمد الفيتوري  

 المرزوقي
4 

علي الزوبي    دراسة في مصطلح العالم الشرعي  

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 5 فاطمة علي الهادي إنفيص  216175496

تهاني راشد    

 

 الجديد في بناء القصيدة في صدر اإلسالم 

 

 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 6 خولة عثمان الالفي الالفي 2101701095
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

محمد الشريف   
خصائص الحوار واساليبه مع غير المسلمين  

 في القران الكريم 

العربية اللغة  

والدراسات 

 االسالمية 

 7 رويدا سالم نصير  214170401

إيناس شلوف    االعجاز القران في خلق االنسان  

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 8 امل مفتاح ابراهيم البشيني  11221113

محمد الشريف   
وحكم االحتجاج به  الحديث الضعيف 

 "الحديث المرسل أنموذجا" 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

214175227 
عبدالعزيز ناصر الزوام  

 الحبيشي 
9 

 الكفارات في الشريعة االسالمية  فوزي الغرياني 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 10 اميرة محمد بلعيد بن عاشور  215170306

 مقاصد الحدود في الشريعة االسالمية  إيناس شلوف 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 11 عصماء محمد جمعة موسى  215170275

 نجاة عمار الهمالي 
سيرة حياة الدكتور الراحل محمد مسعود 

 جبران 

اللغة العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

11101001 
وصال عبد العظيم عثمان  

 الصيد 
12 

 الموجودات الحية في نظرية الحقول الداللية  ابتسام ساسي 

اللغة العربية 

والدراسات 

 االسالمية 

 13 سارة أنور إبراهيم أبوزعنين  216170262

سمية المغبوب    

 

 

Using Short Stories to Improve 

Student Speaking Skills 

 

 

 14 ايناس فتحي محمد الحبيشي  211170128 اللغة اإلنجليزية 

اإلنجليزية اللغة   15 اسراء عبدالسالم محمد بنور  211170256 

 212170769 اللغة اإلنجليزية 
خلود عبد الحكيم علي  

 عريبي 
16 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 ايمان ارحيم 

Distance Education at EFL 

Department Faculty of Education: 

Student-Teachers views about  

“CALL’’ subject 

 17 جميلة المبروك سليمان ميالد  216170191 اللغة اإلنجليزية 

حيدر الجواري    

Challenges in Writing Proposals 

for EFL Graduation Project 

Students at the Faculty of 

Education Tripoli 

 212170347 اللغة اإلنجليزية 
نرجس الصادق شعبان  

 أبوعبيد 
18 

 19 دنيا لطفي جمال علي  214170657 اللغة اإلنجليزية 

مل الفيتوري أ   

Speaking Difficulties Faced by 

EFL Learners: Study Case of First 

Semester Students at Tripoli 

University Faculty of Education 

English Department 

 20 أحالم اعمار علي االحمر  215175256 اللغة اإلنجليزية 

 أمل الفيتوري 

Problems and Proposed Solutions 

Facing Students in EFL Academic 

Writing 

 21 آية عبدالفتاح محمد الفرجاني 214175151 اللغة اإلنجليزية 

 حيدر الجواري 

Difficulties Facing Writing 3 

Students in Writing Thesis 

Statement at Department of 

English 

 22 هبة محمد محمد قدور 215170156 اللغة اإلنجليزية 

 215175327 اللغة اإلنجليزية 
سرور حسن رمضان  

 البركي 
23 

 فاطمة دريد 

 

The Impact of Classroom 

Interaction on the Seventh Grade 

Students in Learning English 

Language at Laureates 

International School 

 

 212170216 اللغة اإلنجليزية 
صفاء عبد الرحمن امحمد 

 العزومي 
24 

 214170224 اللغة اإلنجليزية 
مودة بلقاسم ابو بكر  

 المزوغي 
25 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 يسرى الغنيمي 

Exploring English Language 

Student’s Awareness of Word-

Formation as a Tool of 

Vocabulary Development 

 26 مودة العارف عياد اللبيب  215175319 اللغة اإلنجليزية 

اإلنجليزية اللغة   27 إخالص على الصنانى  215170052 

ندى سالم    

The Use of Picture Stories to 

Develop Vocabulary for Young 

Learners of English at Primary 

School 

 28 نورية عمر ساسي الشريف  21504020 اللغة اإلنجليزية 

 سمية المغبوب 

The Impacts of Learning English 

at Early Age on Young Learners’ 

Speaking Fluency 

 29 اسراء مختار سليمان حبيش  215175084 اللغة اإلنجليزية 

 30 اسيل نورالدين يحي الجربي  216170482 اللغة اإلنجليزية 

 ندى سالم 

How to Motivate Young Learners 

to Learn English as a Foreign 

Language 

 31 سجى يوسف جمعة اسكندر  215170182 اللغة اإلنجليزية 

 فوزية الوافي 

Students’ Attitudes Towards 

Blended and Distance Learning in 

the Faculty of Education Tripoli 

Fall 2020 

 216170126 اللغة اإلنجليزية 
عبدالحفيظ  االء الرحمن 

 عبدالرؤوف الطاهر الزياني 
32 

 33 نائلة عزالدين محمد بكار  216170117 اللغة اإلنجليزية 

 فاطمة دريد 

Using Communicative Approach 

(Story-Reading) to Enhance 

Pronunciation Skills for Primary 

School Level 

 213170716 اللغة اإلنجليزية 
الفتاح رمضان  سماح عبد 

 القمودي 
34 

رضا المبروك    

Improving EFL Speaking Skill 

Using Online Collaborative 

Learning During COVID-19: A 

case study of private school  

  

 35 مروة مراد حبيب الشديد  213170228 اللغة اإلنجليزية 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 يسرى الغنيمي 

Exploring the Use of Integrative 

Approach in teaching Writing in 

the Program of the English 

Department at the Faculty of 

Education Tripoli 

 36 االء مختار محمد األمين  215175305 اللغة اإلنجليزية 

زهرة فرنانة    
حل تمارين كتاب ثاثة ثانوي "علمي"  

والسابع( )الفصل الخامس والسادس   
الرياضيات    115170730 

أية عبدالمجيد علي أحمد 

 حسين 
37 

 محمد القعود 
 مقدمة في التبولوجيا على 

R 

الرياضيات    38 صفاء نجيب محمد الزروق 216170143 

الرياضيات    217175016 
إيمان إبراهيم سالم بن الحاج 

 علي 
39 

الرياضيات   مقدمة في الدوال المتجهة زهرة فرنانة   216170357 
رويدة عبدالباسط ميلود بن  

 عثمان 
40 

 عامر البوزيدي 
تعلم الرياضيات بإستخدام األلعاب 

 استراتيجية تدريسية لمرحلة التعليم األساسي 
 2181707361 الرياضيات 

هناء عبيد عبد الرزاق 

 الدرسي
41 

 أنيسة البخاري 
المحفوظات  منظومة أرشفة إلكترونية لمكتب 

 بكلية  التربية طرابلس 
الحاسب اآللي   42 ايمان احمد محمد الشيباني  215175245 

الحاسب اآللي  منظومة تعليمية لألنظمة العددية أماني سليمان   43 اسراء ابراهيم حسين اللولبي  215175167 

 أنيسة البخاري 
موقع الكتروني لتنسيق تربية العملي في 

كلية التربية جامعة طرابلس/   

الحاسب اآللي   215170285 
أريج عبد السالم عبدهللا بن  

 رمضان 
44 

الحاسب اآللي   45 شهد صادق  مختار التومي  21517008 

الحاسب اآللي   46 نورا نوري نجم الدين الغزير 215175358 

 نسرين الحربي 
منظومة شؤون العاملين لمركز النظم  

 الميكانيكية 
الحاسب اآللي   47 نرجس امحمد سعيد عقاب  212170717 

الحاسب اآللي  منطومة الكترونية لصالة رياضية  فوزية الهاشمي   48 تسنيم أنور أحمد أبوراس  216175340 

 فوزية الهاشمي 
 منطومة لصالة عاشور الرياضية 

 
الحاسب اآللي   49 هالة أنور أحمد أبوراس  214170007 
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المشرف اسم   ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  

 أسماء جبريل 

دراسة تأثير فيروس كورونا علي وظائف  

الكلى و القلب و الكبد للمرضى في مراكز 

 عزل طرابلس 

الكيمياء    50 أماني نوري الهادي قجة  215170147 

رجب عيسى     
مدى مطابقة الخبز للمواصفات القياسية  

 ببعض مخابز منطقة تاجوراء
الكيمياء    51 نرجس أحمد الطاهر إدريس  214170606 

أبوبكرالطروق    

 

تقدير نسبة المعادن الثقيلة في بعض األجبان  

 الموجودة بالسوق الليبي 

 

 

الكيمياء    215170617 
مهيبة عبد الباسط المبروك  

 سليمان 
52 

الكيمياء    53 هبة عبد العظيم علي العالم  215170164 

الكيمياء    54 معالي محمد محمد غرس هللا  215170550 

رجب عيسى    

 

دراسة تقييمية لجودة المياه الجوفية بمنطقة  

طرابلس  –تاجوراء   

 

الكيمياء    55 آية عز الدين بركة مروان  214170621 

الكيمياء    56 مريم لطفي األمين المغربي  214170604 

رجب عيسى    

Removal of uranium (VI) ion 

from aqueous solutions by  

cerium phosphate inorganic ion 

exchanger 

الكيمياء    57 هبة عامر منصور الجبو  215170273 

 أبوبكرالطروق 
تقدير نسبة الحديد في بعض األجبان في  

 السوق الليبي 

 58 هديل صالح علي أبودراع  216175314 الكيمياء 

الكيمياء    21317513 
الكريم علي  سرور عبد 

 الزواوي 
59 

 خديجة السموعي 

دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية  

لبعض العينات من مياه الشرب المعدنية 

 المعبأة 

الكيمياء    60 أروى شهوب محمد اسيور  214175007 

 أسماء جبريل 
دراسة تاثير شرب القهوة بدون سكر علي  

 ضغط الدم ومستوي السكر في الدم
الكيمياء    215170535 

اكرام محمود عياد 

 ابوعرقوب 
61 
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المشرف اسم   ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  

الكيمياء   المضادات الحيوية  رجب عيسي   214170546 
مريم عبد المجيد المعمري  

 البكوري 
62 

 أسماء جبريل 

مصير فيتامين سي في الجسم لمرضى  

 السكري وضغط الدم والفشل الكلوي 

 

الكيمياء   الرويمي وصال عمار ميالد  212175038   63 

 سارة بن زقالم 

 دراسة بيولوجية أسماك

 Suprdog ,Squalus blainvelli 

(Risso,1826)و Squalus ،acanthia  

Linnaeus, 1758 

وتعريف بعض الطفيليات عليها    

األحياء    216170254 
صفاء الهاشمي بلقاسم  

 المحجوب 
64 

 نجاح طلحة 
عمل شرائح دائمة ألجزاء الرأس وقرون  

 اإلستشعار 
 65 ندى الضاوى عياد بن سعيد  214170526 األحياء 

 سمية الحداد 

رصد مؤشرات مخاطر التعامل مع النفايات 

 الطبية 

(medical wastes)   

على العاملين بإدارة النفايات الطبية بمستشفى  

 معيتيقة العسكري بمدينة طرابلس

األحياء    216175109 
خولة الصادق أبوالنور  

 الرتيمي 
66 

األحياء    67 صفاء ميالد رمضان التائب  216175349 

 كميله السويح 

 تاتير مستخلص الطحالب 

Ulva 

علي بعض صفات النمو لبدور نبات الحلبه   

 ونبات العدس

األحياء    68 هنادي صالح محمد المريمي  214170186 

األحياء    69 أية محمد عبدهللا العالم  215170090 

 الطاهر المصري 

 

عزل الفطريات البحرية المرافقة ألعشاب  

 البحر

 Cymodocea nodosa 

من شواطئ ليبيا    

 

 

األحياء    70 سلمى كمال ابوبكر االخضر  215175251 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 نجاح طلحة 

 

 

 

 دراسة إحصائيات آفة سوسة النخيل الحمراء

(Red Palm Weevil) 

في ليبيا    

 

األحياء    216175110 
عائشة حسن عصمان  

 األشخم 
71 

األحياء    216170349 
سماهر الطاهر محمد  

 البدورى 
72 

 73 مالك محمد سعيد قرقاب 215170786 األحياء 

 رانية كافو 

الليبية  التغيرات المكانية للطحالب البحرية 

بمنطقة المد والجزر بالغرب الليبي )تاجوراء  

 و قرقارش(

األحياء    215170833 
ضحى ابراهيم الهادي  

 عرعارة 
74 

 215170079 األحياء 
خديجة امحمد امبية  

 الزطريني 
75 

 أسامة أالحمر 

 ض ار مرنتشا ىد لمإحصائيت  ةدراس

رددين  تملمرضى الا ينبون ولق ال نسرطا

 ةدين بم يمعاجلطرابلس افى ش على مست

 طرابلس

 76 مودة فتحي أحمد المغربي  21514040 األحياء 

مال إنبية آ  

رافقة للنقود  مزل وتعريف الفطريات الع

ة سوق الجمعةقمنط  في تداولةمالورقية ال  

 طرابلس

 21514017 األحياء 
الزهراء علي ابراهيم  

 خلفوني 
77 

 أسامة األحمر 

دراسة إحصائية لمدى انتشار مرض نقص 

G6PDإنزيم    في المرضى الليبيين   

 بمستشفى الجالء بمدينة طرابلس 

 78 إسراء علي بشير ساسي  214170337 األحياء 

 سارة بن زقالم 

بعض المظاهر البيولوجية لسمكة 

(Scyliorhinus stellaris(Linnaeus, 

1758 والتعرف على الطفيليات الخارجية   

 والداخلية بالسمكة 

 

األحياء    79 دعاء الهادي ميالد العوزي  216170319 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 نفيسة جالوتة 

مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  

طرابلس جامعة طرابلس التعليم االلكتروني  

 من خالل منصات التعليم عن بعد 

 215170117 معلم فصل
الهادي  منال مفتاح 

 المرزوقي
80 

 فيصل المؤلف
كليات التربية  ودورها الفعال في خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة 
 213170038 معلم فصل

منى عبدالحكيم أبوشعفة  

 النفيشي 
81 

 هناء النعاجي 

واقع استخدام الوسائل التعليمية واثرها على  

زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الشق  

 االول من مرحلة التعليم االساسي 

 214175149 معلم فصل
حنين عبد الرزاق اسماعيل  

 الشريف
82 

 معمر الرطب
بعض األنشطة العلمية لتنمية المهارات  

 العلمية لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 
الصغير فاطمة نوري سالم  216170029 معلم فصل  83 

 نجاح بشينة 

المعوقات التي تحد استخدام التعليم  

االلكتروني في المرحلة الثانوية من وجهة  

نظر المعلمي بعض المدارس بسوق الجمعة  

 )كنموذج( 

 216170318 معلم فصل
آمنة محمد عبد السالم بن  

 جمعة
84 

 زينب ضوي 

اتجاهات اولياء االمور نحو الوجبات المنزلية 

األولى و دورها في رفع التحصيل  للصفوف 

 الدراسي

 85 مروة سالم أبو القاسم امحمد  216170047 معلم فصل

 نجاة عزي 

مدى مالئمة البيئة الصفية لتالميذ الفصول  

األولى من التعليم األساسي من وجهة نظر  

 المعلمات 

 86 إكرام اعمار علي األحمر  216170006 معلم فصل

 فيصل المؤلف

التكنولوجيا في طرائق التدريس تطبيق 

وتطوير المؤسسات التعليمية في مراحل 

 التعليم االساسي 

 87 أمل الحسين محمد بن حسن  216170067 معلم فصل

 حنان الديب 

صعوبات توظيف تكنولوجيا التعلم في التعليم  

الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة  

التدريس بكلية التربيه طرابلس جامعة  

 طرابلس

 88 فاطمة محمد علي ضو  216170056 معلم فصل
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 نجاح بشينة 

الرسوم المتحركة على سلوك  ما مدى تأثير 

التالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم  

األساسي بمدينة طرابلس من وجهة نظر  

 أولياء األمور 

 89 إيمان جمعة ميالد سالم  216170275 معلم فصل

 نجاح بشينة 
الضغوظ النفسية وما أسبابها  لدى طلبة قسم 

 معلم فصل من وجهة نظر الطالب 
 90 حنين عبد هللا علي الحاتمي  11602018 معلم فصل

 محمد الرطب
دراسة المعامالت التي تواجه طلبة بكلية  

 التطبيق طرابلس من خالل التطبيق العملي
 91 هناء محمد الزوام الحبيشي  216170079 معلم فصل

 نجاح بشينة 

الكفايات التدريسية لدى معلمي مرحلة التعليم  

األساسي في بعض مدارس سوق الجمعة و  

عالقتها بمهارة تخطيط و تنفيذ و تقويم  

 الدرس 

 92 لبنى جمعة ميالد سالم  216170316 معلم فصل

 معمر الرطب
تواجه معلمي اللغة المشكالت التربوية التي 

 العربية في المرحلة االبتدائية
 93 الهام عتمان زايد العزيبي  216170556 معلم فصل

 فيصل المؤلف

دور المؤسسات العلميه في تطوير المناهج 

التعليميه من وجهة نظر المعلمين بمرحله 

 التعليم االساسي 

معلم فصل   216170207 
رتاج عبد الرزاق عبد السالم 

 البلعزي 
94 

 نفيسة جالوتة 

مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  

طرابلس جامعة طرابلس لتعليم اإللكتروني  

 من خالل منصات التعليم عن بعد 

معلم فصل   215170062 
صوفيا زياد عبدالرحمن بن  

 صوفيا 
95 

 حنان الديب 
بعض المشكالت التي تواجه طالبات التربية  

معلم فصل العملية بقسم   
 96 امينة احمد محمد الشويهدي  214170727 معلم فصل

نبيلة الترهوني    
دور األلعاب التربوية في تنمية شخصية  

 الطفل الشق األول من التعليم األساسي 

 97 ايمان أحمد محمد الختني  215170004 معلم فصل

 98 مروة ابراهيم الزطريني  215170413 معلم فصل

 حنان الذيب 

المشكالت التي يتعرض لها المشرف  بعض 

 األكاديمي مع الطلبة 

 

 99 إيناس مصطفي محمد فانان  215170393 معلم فصل
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 215170039 معلم فصل المنهج النبوي في معاملة األطفال  إنتصار العجمي 
إسراء عبد اللطيف أحمد 

 أبوحميدة
100 

 سميرة بريك 
دور مربيات رياض األطفال في تنمية الوعي  

 البيئي لدى طفل الروضة 
 101 فاطمة فرج علي الغول  21517211 رياض األطفال

 عادل قشوط 

تعليم بعض الحركات األساسية بإذخال  

اسلوب القصص الحركية لثالميذ المرحلة 

 التمهيدية ماقبل المدرسة ) الروضة ( 

 21205012 رياض األطفال
رويدا عبدالسالم عيسى  

 الجالي
102 

 عادل قشوط 
دور معلمات رياض االطفال في تنمية الوعي  

 السلوكي لألطفال 
رياض األطفال    103 خولة حسن عبدهللا رمضان  215170245 

 سعاد الصيد 
استراتيجية تمثيل األدوار ودورها في تعلم  

 القيم االجتماعية لدى طفل الروضة 
األطفالرياض   212170626 

هاجر محمد عبد هادي  

 الحجاجي 
104 

 محمود البسكري 
للروضة في اكتساب الطفل بعض  يدور البيئ 

 مهارات القراءة والكتابة 
 105 إسراء سالم علي شهبون  216170380 رياض األطفال

 محمود البسكري 
دور البيئي للروضة في اكساب الطفل بعض 

 مهارة القراءة
األطفالرياض   106 رتاج عياد بشير طرنيش  216170183 

 نجاة الغول 
صعوبات التي تواجهه معلمات رياض 

 االطفال في ظل جائحة الكورونا 
 21505016 رياض األطفال

رغيد عبدالباسط جمعة  

 االبيض 
107 

 عفاف الترهوني 
دور معلمة رياض االطفال ف تنمية الوعي  

االطفال السلوكي لطفل ف مرحلة رياض   
 215170118 رياض األطفال

امنية العال علي عبدهللا بن  

 عيسى 
108 

 محمود البسكري 
دور  استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية في  

 رياض األطفال
رياض األطفال    109 مرام شكري حسين بن  سعد  11605034 

 تنمية التفكير االبتكاري لدي اطفال الروضة  اسماعيل معمر 
األطفالرياض   110 نورا الطاهر محمد سعد  213170661 

رياض األطفال    111 إسراء فوزي محمد غنية  214170374 

 عادل قشوط 

تأثير الحاجات االجتماعيه والنفسيه على  

بعض أطفال المرحله التمهيديه  بمنطقه سوق  

ةالجمع  

 

رياض األطفال    112 سلسبيل محمد علي العائب  21505060 
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 ت االسم رقم القيد  القسم عنوان المشروع  اسم المشرف 

 زينة كارة 
صعوبات تنمية القيم االخالقية لدى الطفل ما 

 قبل المدرسة
 113 اسراء عبدهللا علي زهيو  215170528 رياض األطفال

 زينة كارة 

دور مؤسسات رياض األطفال في تحقيق  

لدى طفل  التثقيف الغذائي والتربية الصحية 

 الروضة 

 114 شفاء فوزي محمد الشبل  215170434 رياض األطفال

 سنية دويك 
أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالنشاط  

ونقص االنتباه لدى طفل الروضة الزائد   
 215170534 رياض األطفال

عبدالسالم  ايمان عثمان  

 عمران 
115 

 فاطمة عثمان 

تقييم مستوى اإلعاقة الذهنية كما جاء بالدليل 

 التشخيصي 

)DSM5 ( 

التربية الخاصة    116 عهد جمعة الفيتوري دوزان  11503013 

التربية الخاصة   اضطرابات التواصل  سعاد الزوام  117 فدوي محمد احمد النائلي  21203002 

 سعاد الزوام
الروضة في رعاية االطفال  دور  معلمة 

 الموهوبين 
 118 امال علي إبراهيم اعبيسة  214175113 التربية الخاصة 

 نائلة المحمودي 
ر ية لفن الباتك على الحري ة الجماليالرؤ

دي يبأسلوب تجر  
ل يد الغويندى على الص  2091707117 التربية الفنية   119 

 نائلة المحمودي 
والتعبيرية لمعالم برج  الدالالت الرمزية 

 الساعة بمدينة طرابلس 
 التربية الفنية 

211170552 
بشرى عبدالسالم محمد  

 الكبير 
120 

 121 أنس مسعود سليمان قندي  215175166

 نائلة المحمودي 

القيم التصميمية ودورها في تعزيز جمالية  

اللوحة التشكيلية التجريدية بأسلوب التصوير 

 الزيتي 

 التربية الفنية 

21407030 
نوري فوزي   خوله

 البكوش          
122 

الجبالي  مصدق جمعة هبة 216170237  123 

216170300 
الدين مسعود   مرام شرف

 القمبري 
124 

 

 

 


