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(2020عام  تدريس بكلية التربية طرابلس )المنشورةالعلمية ألعضاء هيئة ال ثوحبال  

 

 عنوان الورقة العلمية  القسم اسم الباحث  ت
  بحث مشترك؟

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
 المجلة/المؤتمر 

 نجاة عمار الهمالي   1

ة العربية اللغ

والدراسات 

 االسالمية 

 المعيار مجلة  2020 ---------  األدب التفاعلي بين الرقمية و الورقية  

 نجاة عمار الهمالي   2

ة العربية اللغ

والدراسات 

 االسالمية 

سيميائية العنوان في رواية همس الشبابيك  

 للكاتب األردني سمير الشريف 
 مجلة القرطاس  2020 --------- 

 نجليزية اللغة اإل رضا خالد المبروك  3

Judging the Judges: Examining 

Supervisors Assessment of 

Unobservable Skills in 

Developed EFL Teaching 

Practice Model. 

 --------- 2020 

European 

Journal of 

Education 

Studies 

 نجليزية اللغة اإل رضا خالد المبروك  4

Returning to Graduation 

Project: Attitudes and Perceived 

Challenges of Students and 

Staff at a Libyan EFL 

Department. 

 2020 رشا البشتي  

Arab World 

English 

Journal 

 علي الغنيمي ى  يسر 5

 نجليزية اللغة اإل

Investigating Language Tests’ 

Content Validity in Public 

Schools in Tripoli 

 

 2020 بحث مشترك 
المجلة الليبية  

 لعلوم التعليم 
 حمد الوافي مفوزية  6

 فهيمة محمد بنور  7
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 المشاركينأسماء  عنوان الورقة العلمية  القسم اسم الباحث  ت
سنة  

 النشر
 المجلة/المؤتمر 

 الكيمياء  رجب علي عيسى  8

Residual Bromate Assessment 

in Bread Samples from Tajoura 

City Bakeries, Libya 

H.B. Alhanash, 

N.A. Edriss, 

S.M. Ksheid 

Darwisha and 

Mohammed S. 

Ibrahim.d 

2020 

Academic 

Journal of 

Research 

and 

Scientific 

Publishing 

 Spectrophotometric الكيمياء  رجب علي عيسى  9

Determination of Iron in 

Dietary Supplements in Libyan 

Market 

Hana B. 

AlHanash, 

Najwa S.A. 

Salem, FarajA. 

Almoudi and 

Mustafa 

Benamer 

2020 

Academic 

Journal of 

Research 

and 

Scientific 

Publishing 
 الكيمياء  عزالدين محمد بشلوع  10

 الكيمياء  رجب علي عيسى  11

تقدير تركيز فيتامين سي في عينات من  

أصناف البرتقال والليمون بالطريقة  

 الحجمية   

 --------- 2020 

المجلة العربية  

 -للغذاء والتغذية 

 البحرين 

 الكيمياء  رجب علي عيسى  12

Assessment of Heavy Metals in 

Roadside Soil Samples in 

Zawia City, Libya 

 --------- 2020 

Malaysian 

Journal of 

Chemistry 

 الكيمياء  عزالدين محمد بشلوع  13
دراسة مدى مالئمة المياه الجوفية بمدينة 

 مزدة لألغراض المنزلية

 عبدالحكيم مكاري 

 ابراهيم غريبة 
2020 

المجلة األكاديمية  

لألبحاث والنشر  

 العلمي

 عزالدين محمد بشلوع  14
 الكيمياء 

دراسة تراكم بعض العناصر الثقيلة في  

نسج أربعة أنواع من األسماك المجمعة 

 من شواطئ طرابلس ومصراته/ليبيا 

 بحث مشترك مع  

اماني الترهوني , 

 الرخيص رويدة 

2020 

مجلة العلوم  

اإلنسانية  

 خديحة محمد السموعي   15 والتطبيقية 
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 المشاركينأسماء  عنوان الورقة العلمية  القسم اسم الباحث  ت
سنة  

 النشر
 المجلة/المؤتمر 

 Determination of Some Trace الكيمياء  الجرنازي  أبوراوي محمد  16

Elements in Different Vinegar 

Samples from Libyan Market 

using Inductively Coupled 

Plasma Atomic Emission 

Spectrometer ICP-AES 

 بحث مشترك 

 عماد محمد عقيلة 
2020 

لة كليات مج

 التربية 

 الكيمياء  رجب علي عيسى   17

 الكيمياء  الطروق امر ع  كرأبوب 18

 الكيمياء  الجرنازي  أبوراوي محمد  19

Rheological Characterization of 

Combretum Glutinosum 

(Habeil) Gum 

 نوري سليمان 

 م. عواد 
2020 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

(IJSR) 

 الكيمياء  أسماء عمر جبريل  20
Antibacterial Activity of 

Hydroxyimidazole Derivatives 

 سعاد ابوسخونة 

 طالل زقالم

 عمران فهيد 

2020 

Asian 

Journal of 

Pharmacy 

and 

Technology 

 أنيسة فتحي البخاري  21

 الحاسوب 

Libyan Vehicle Number Plate 

Recognition System Using 

(WHT) 

 2020 بحث مشترك 

مجلة العلوم  

نسانية  اإل

  -والتطبيقية 

 جامعة المرقب 

 عمادالدين أحمد القماطي  22

 أماني محمد أحمد سليمان  23

 التربية الخاصة  فاطمة محمد عثمان  24
فاعلية برامج تعليم التفكير في رفع 

 مستوي التفكير لدي طالب المدارس 
 --------- 2020 

مجلة علوم  

 التعليم 

 التربية الخاصة  نجاح محمد عبد الجليل  25

الخبرة الصادمة لدى طالب مرحلة التعليم  

الجامعي النازحين وغير النازحين  

 وعالقتها بالهدف من الحياة 

 مجلة القرطاس  2020 خيري محمد شو 
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 المشاركينأسماء  عنوان الورقة العلمية  القسم اسم الباحث  ت
سنة  

 النشر
 المجلة/المؤتمر 

 التربية الخاصة  نجاح محمد عبد الجليل  26
الدعم النفسي األسري لدى الطالب النازح 

 وغير نازح وعالقته بالكفاءة الذاتية
 2020 خيري محمد شو 

مجلة كليات 

 التربية 

 التربية الخاصة  نجاح محمد عبد الجليل  27
والجمالية في مرحلة ما التربية األخالقية  

 قبل المدرسة )الواقع والمعوقات(
 2020 خيري محمد شو 

مجلة علوم  

 التربية 

 نجاة أحمد القاضي  28
التربية وعلم  

 النفس 

واقع دمج ذوو االحتياجات الخاصة في  

مدارس التعليم العام بمدينة  

طرابلس)دراسة ميدانية مطبقة على مكتب 

 تعليم سوق الجمعة 

 عيسى غالم 

 الجامعة المفتوحة 
2020 

مؤتمر التربية  

الخاصة األول  

كلية التربية  

 المرج

 نجاة أحمد القاضي  29
التربية وعلم  

 النفس 

ج أطفال طيف التوحد بالمدارس دمـــــ 

 السلبيات وااليجابيات  -العادية 

 عيسى غالم 

 الجامعة المفتوحة 
 مجلة قرطاس 2020

 عبدالرحمن مسعودة مفتاح    30
التربية وعلم  

 النفس 
 2020 ---------  صعوبات الذاكرة تشخيص وعالج 

مجلة األكاديمية  

للعلوم اإلنسانية  

 واالجتماعية 

 الرياضيات  عائشة محمد أبو طرطور  31

On The Estimation Of Means In 

A bivariate Normal Distribution 

With Equal Marginal Variances 

 --------- 2020 

مجلة البحوث  

  –األكاديمية 

األكاديمية الليبية  

 مصراته 

 أبوبكر مختار قاباج   32

 الحاسوب 

المخاوف التي تواجه أعضاء هيئة  

دريس من إجراء االمتحانات عبر  الت

 نترنت اإل

واإلجراءات المترتبة عليها في الجامعات 

 الليبية 

 2020 بحث مشترك 

المؤتمر  

االفتراضي األول  

للتعليم  

  –االلكتروني 

 جامعة سبها 
 ماني محمد أحمد سليمان أ 33

 التربية الفنية  محمد امحمد الجمل  34
الداخلي السكني المعالجة الجمالية والفراغ 

 اثارها السيكولوجية على أفراد المجتمع

 د. ضوء سعد بركه

د. سلطانة على    

 سعد 

2020 
مجلة االعالم 

 والفنون 
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 عناوين البحوث القسم اسم الباحث  ت
  بحث مشترك؟

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
 المجلة/المؤتمر 

 التربية الفنية  محمد امحمد الجمل  35
دور الوسيلة التعليمية في تحسين عملية  

 التعليم والتعلم 

 د. األخضر البكوش  

 د. ضو بركة  
2020 

مجلة بحوث  

 االتصال 

 رياض األطفال ليلى رمضان جويبر  36

اإللكترونية في  فاعلية استخدام الحقائب 

تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم 

بكليات التربية " كلية التربية طرابلس 

 أنموذجا" 

 ---------  
الليبية   المجلة

 لعلوم التعليم 

 رياض األطفال عزالدين ابراهيم كاموكه د.  37
دور التدريب في تعزيز المهارات االدائية  

 لالستاذ الجامعي بجامعة الزاوية 
 مجلة كلية االداب  2020 --------- 

 رياض األطفال عزالدين ابراهيم كاموكه . د  38

مدى إمكانية تطبيق االختبارات  

االلكترونية على عينة من طلبة المرحلة 

 الثانوية 

د. عبدالحكيم امحمد 

 عمر 
2020 

مجلة رواق  

 الحكمة

 رياض األطفال عزالدين ابراهيم كاموكه . د  39
أهمية تكنولوجيا التعليم المبرمج في 

 التدريس
 --------- 2020 

مجلة كليات 

 التربية 

 رياض األطفال معمر علي اسماعيل أ.  40
دور اللعب في تشخيص وعالج القلقفي  

 مرحلة الطفولة المبكرة 
 رياض األطفال سنية مصطفى دويك  أ.  41 مجلة األستاذ  2020 بحث مشترك 

 رياض األطفال ربيعة حسين أحمد أ.  42
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(1202عام  البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس )المنشورة  

 

المجلة  / المؤتمر    
  بحث مشترك؟

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
الباحث اسم  القسم عناوين البحوث  ت 

 2021 بحث مشترك  مجلة ابن منظور 
ظاهرة االقتراض اللغوي وأثرها في  

 النص القراني 

اللغة 

العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 1 ابتسام علي ساسي 

 2 ناهد عبدالدرائم الباجقني 

المؤتمر العلمي الدولي 

الثاني لكلية علم  

الشريعة فقه التعامل مع  

 السنة النبوية 

 

 ----- 2021 

االنحراف في استخدام مصطلحات شرعية  

بيّنتها السنة النبوية )الغنيمة والغلول 

 أنموذجا( 

اللغة 

العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 3 امهيدي سعد أحمد 

 المؤتمر الدولي األول

)الجهود الليبية في  

 تفسير القرآن وعلومه 

جامعة السيد محمد بن  

 علي اإلسالمية 

 ----- 2021 

المنهج الفقهي للشيخ أحمد أبي مزيريق من  

خالل تفسيره "إرشاد الحيران إلى 

 سورة البقرة أنموذجا"  –توجيهات القآن 

 

اللغة 

العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 4 امهيدي سعد أحمد 

المؤتمر الدولي األول 

في تفسير القرآن  

جامعة محمد  - وعلومه

 بن علي السنوسي 

 ----- 2021 

 

الدرس اللغوي في تفسير معاني القرآن  

 الكريم إلبراهيم رفيدة ، قراءات وتحليالت 

 

اللغة 

العربية  

والدراسات 

 االسالمية 

 5 إبراهيم عبدهللا سويسي 

 مجلة كلية اآلداب 

 جامعة مصراتة 
 2021 نسرين الترهوني 

Teacher Power and Gender in 

the Classroom Discourse of 

EFL Teacher Educators: 

Insights from a Case Study 

اللغة 

 االنجليزية 

رضا خالد امحمد 

 المبروك 
6 
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المجلة  / المؤتمر    
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
   الباحثاسم  القسم عناوين البحوث

 

 ت

 

المؤتمر العلمي الثاني  

لكلية التربية قصر بن 

 غشير 

 2021 بحث مشترك 

تطوير التربية العملية وتقويم أداء الطالب  

رنامج اللغة االنجليزية في إطار  المعلم بب

التجارب المحلية والتطورات اإلقليمية:  

 أنموذج كلية التربية طرابلس 

اللغة 

 االنجليزية 

رضا خالد امحمد 

 المبروك 
7 

 8 فوزية أحمد الحصان  الرياضيات 

 مجلة كلية اآلداب 

 جامعة مصراتة 

 

 بحث مشترك 

 

2021 

Facebook Games for English 

Language Learning: What 

Student-Teachers Say? 

اللغة 

 االنجليزية 

 9 انتصار علي الشريف 

 10 فاطمة الهمالي دريد 

المؤتمر الوطني األول 

لتطوير مؤسسات  

 التعليم العالي بليبيا 

مجلة العلوم البحتة  

جامعة سبها  والتطبيقية  

 

 بحث مشترك 

 

2021 

Fostering Quality in the 

Graduation Research Project at 

the Libyan Faculties of 

Education: Libyan Teacher-

Educators’ Perspectives 

اللغة 

 االنجليزية 
 11 انتصار علي الشريف 

 12 فوزية أحمد الحصان  الرياضيات 

المجلة الليبية لعلوم  

 التعليم 

 

 بحث مشترك 

 

2021 

 

Libyan TV-Based Distance 

Education During the COVID-

19 Pandemic: Challenges and 

Suggestions for Improvement 

 

اللغة 

 االنجليزية 
الشريف انتصار علي   13 

اللغة 

 االنجليزية 
 14 هناء عبدالسالم معيتيق 

 مجلة القرطاس 

 

 بحث مشترك 

 

2021 

Curriculum Intentions and 

Implementation of Teaching the 

listening Skill in EFL 

Classroom in Libyan Public 

Schools 

اللغة 

 االنجليزية 
 15 يسرى علي الغنيمي 

اللغة 

 االنجليزية 
 16 نجاة علي غزالة 



التربية طرابلس كلية  – التدريب قسم البحوث واالستشارات و  

(2021-2020البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس )   | 8  
 

 المجلة  / المؤتمر 
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
   الباحثاسم  القسم عناوين البحوث

 

 ت

 

FOSTER: Journal 

of English 

Language 

Teaching 

 

 بحث مسترك 

 

2021 

Prospects of Creating the 

Reflective Teacher for 

Continuing Professional 

Development (CPD) 

اللغة 

 االنجليزية 
 17 يسرى علي الغنيمي 

اللغة 

 االنجليزية 
 18 فوزية محمد الوافي 

اللغة 

 االنجليزية 
 19 فهيمة محمد بالنور 

FOSTER: Journal 

of English 

Language 

Teaching 

 

 بحث مشترك 

 

2021 

Types of Problematics that 

Affect Undergraduates 

Competence in Translating 

English Collocations and 

Phrasal Verbs 

اللغة 

 االنجليزية 
 20 فهيمة محمد بالنور 

اللغة 

 االنجليزية 
 21 دالية عبدهللا عكيلة 

اللغة 

 االنجليزية 
 22 فوزية محمد الوافي 

 23 زهرة فرنانة  الرياضيات  Sobolev spaces in metric spaces 2021  المجلة الليبية للعلوم 

 2021 -----  مجلة الجامعي 

Boundary Regularity and Sone 

Convergence Results for  

P-harmonic Functions in Metric 

Spaces 

 24 زهرة فرنانة  الرياضيات 

 مجلة األستاذ 
 حسني زغوان 

 أحمد عبد الحفيظ 
2021 

Rotodynamic Examination for 

Ball Bearing Turbocharger 
 25 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات 

 2021 -----  مجلة الجامعي 

Electrical Efficiency of the Heat 

Pipe Cooled Photovoltaic 

Systems 

 26 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات 

 مجلة جامعة الزيتونة 
محمد احمد  

 الغزومي 
2021 

Heat Effect on the Efficiency of 

Otte Cycle 
 27 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات 
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المجلة  / المؤتمر    
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
الباحث اسم  القسم عناوين البحوث  

 

 ت

 

 مجلة كليات التربية 
محمد احمد  

 الغزومي 
2021 

Innovation in Electricity Using 

Solar Thermal Power 
 28 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات 

مجلة جامعة المعالي  

 العلمية الدورية المحكمة 

المؤتمر الدولي األول 

 للتعليم الرقمي في ليبيا 

 

 بحث مشترك 

 

2021 

تحديد صعوبات استخدام مستحدثات  

التكنولوجيا في التدريس الجامعي من  

الرياضيات في كليات وجهة نظر أستاذ 

 التربية بجامعة طرابلس 

 29 ثريا علي الرخيص  الرياضيات 

 30 فوزية أحمد الحصان  الرياضيات 

  2021 المؤتمر الدولي

حول ضمان جودة  

 مؤسسات التعليم العالي 

 بحث مشترك 
 

2021 

واقع البحث العلمي في كليات التربية في  

الجامعات الليبية ومعوقاته وسبل تطويره  

ضوء مؤشرات معيار البحث العلمي في 

من معايير الجودة لالعتماد المؤسسي  

- والبرامجي الوطنية: )دراسة ميدانية 

نموذجا  -جامعة طرابلس-ليات التربيةك  

 31 فوزية أحمد الحصان  الرياضيات 

اللغة 

 االنجليزية 
 32 انتصار علي الشريف 

اللغة 

 االنجليزية 
 33 فاطمة الهمالي دريد 

مؤتمر مدى مواءمة 

مفردات مناهج الثانوية  

العامة مناهج التعليم  

الجامعي في مادة 

 الرياضيات  

 ----- 2021 

أثر استخدام برنامج الرسم الهندسي 

)GSP ( 

على تعليم وتعلم الهندسة في مراحل التعليم  

 األساسي والثانوي 

 34 فوزية أحمد الحصان  الرياضيات 

Al Academia 

Journal for Basic 

and Applied 

Sciences 

 2021 الطاهر المصري 

Marin Fungi Associated with 

the Sea Grass Posidonia 

Oceanica (L.) from the East 

Coast of Libya 

 األحياء 

 

 رانية محمد كافو 

 

35 

 تطوير مناهج التربية الفنية في ليبيا  2021 ضو سعيد بركة  مجلة االعالم والفنون 

 

التربية  

 الفنية 

 

 محمد امحمد الجمل 
36 
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المجلة  / المؤتمر    
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
الباحث اسم  القسم عناوين البحوث  

 

 ت

 

Journal of 

Applicable 

Chemistry 

 علي بوخزام 

 نسمة الشلماني 

 نبيل بدر

2021 

Study of Some Physical and 

Chemical Characteristic 

Properties of Ground Water in 

Sug al Juma’s Area in Tripoli, 

Libya 

 الكيمياء 
أبوراوي محمد 

 الجرنازي 
37 

Journal Chemical 

Advanced 

Chemical 

Sciences 

 م. عواد 

 نوري سليمان 
2021 

Assessment of Physicochemical 

Properties and Mineral 

Composition of Almond 

(Prunus Amygdalus) Gum of 

Libyan Origin 

 الكيمياء 
أبوراوي محمد 

 الجرنازي 
38 

مجلة العلوم اإلنسانية  

 والتطبيقية 

أماني الترهوني  

 رويدة الرخيص 
2021 

Study of Accumulation of Some 

Heavy Elements in the Waving 

of Four Types of Fish Collected 

from the Beaches of Tripoli and 

Misrata 

 39 عزالدين محمد ابراهيم  الكيمياء 

السموعي محمد خديجة  الكيمياء   40 

المجلة العربية للغذاء  

 والتغذية 
 2021 ايناس الفقيه 

 تقدير تركيز فيتامين 

 C 

في عينات من أصناف البرتقال والليمون   

 بالطرق الحجمية 

 41 عزالدين محمد ابراهيم  الكيمياء 

 42 رجب علي عيسى  الكيمياء 

International 

Science and 

Technology 

Journal 

 ----- 2021 

تقدير تركيز الحديد باستخدام القياس  

الطيفي في بعض أنواع الشاي الموجودة  

الليبي في السوق   

 43 عزالدين محمد ابراهيم  الكيمياء 
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 المجلة  / المؤتمر 
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
   الباحثاسم  القسم عناوين البحوث

 

 ت

 

International 

Journal of 

Progressive 

Sciences and 

Technologies 

عزالدين محمد  

ابراهيم عبد 

الناصر محمد 

التركي، ليلى  

 عبدالحميد 

2021 

Iron Oxide Nanoparticles 

Assisted Arsenic, Mercury, And 

Cadmium Removal from 

Aqueous Solution 

 44 عزالدين محمد ابراهيم  الكيمياء 

المجلة األكاديمية  

لألبحاث والنشر  

 العلمي 

تسنيم الحويل  

 سلسبيل بن جابر 
2021 

Determination of Potassium 

Bromate Concentration in a 

Group of Food Products in 

Local 

 45 عزالدين محمد ابراهيم  الكيمياء 

 الكيمياء 
أبوراوي محمد 

 الجرنازي 
46 

 47 أبوبكر عامر الطروق  الكيمياء 

 2021 -----  مجلة علوم التربية 

العولمة الثقافية وسابياتها على قيم الشباب  

الجامعي ودور الخدمة االجتماعية في 

 مواجهتها 

رياض 

 األطفال 

محمود مصطفى  

 البسكري 
48 

 2021 -----  مجلة كليات التربية 

المدرسة ودورها في تنمية القيم االجتماعية  

لدى الطالبز دراسة ميدانية مطبقة على  

طالب المدراس االعدادية لمراقبة تعليم 

 طرابلس المركز

رياض 

 األطفال 

محمود مصطفى  

 البسكري 
49 

مؤتمر التعليم في ليبيا 

 نحو رؤية جديدة
 2021 بحث مشترك 

دور مؤسسات المجتمع المدني في توير  

 وتحديث التعليم في ليبيا 

 

 

رياض 

 األطفال 

محمود مصطفى  

 البسكري 
50 

رياض 

 األطفال 
 51 زينة كامل كارة 

المؤتمر العلمي الثالث 

  -لكلية التربية العجيالت 

 جامعة الزاوية 

سميرة محمد  

 بريك 
2021 

استخدام التعليم األلكتروني لمواجهة  

مشكالت التعليم بجامعة الزاوية في ظل  

والمأمول جائحة كورونا: الواقع   

رياض 

 األطفال 
 52 ليلى رمضان جويبر 
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المجلة  / المؤتمر    
؟  بحث مشترك  

المشاركينأسماء   

سنة  

 النشر
   الباحثاسم  القسم عناوين البحوث

 

 ت

 

المؤتمر العلمي الثاني  

لكلية التربية قصر بن 

 غشير 

ايمان صالح  

 أبوخشيم 
2021 

دور االدارة المدرسية في الدفع بمعلمي  

 الرياضيات الستخدام األلعاب االلكترونية 

رياض 

 األطفال 
 53 ليلى رمضان جويبر 

أبوستة  محمد  أمال مجلة أنوار المعرفة  2021 

التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بمستوى التفكير 

تالميذ الشق الثاني من  اإلبداعي لدى  

 مرحلة التعليم األساسي بمدينة ترهونة 

 54 نبيلة علي الترهوني  معلم فصل

المؤتمر العلمي الثاني  

لكلية التربية قصر بن 

 غشير  

عبدالكريم ناصر  

 االهنومي 
2021 

اتجاهات هيئة التدريس بجامعة طرابلس 

في كليات التربية نحو استخدام التكنولوجيا  

 التدريس الرقمية في 

 55 هدى فرج الزليطني  معلم فصل

 2021 فتحية فرج عبيد  مجلة كليات التربية 
الشفقة بالذات وعالقتها بالصمود النفسي  

 لدى طالب كلية التربية جامعة طرابلس 
 56 هدى فرج الزليطني  معلم فصل

المؤتمر العلمي الثالث 

لكلية التربية العجيالت  

جامعة الزاوية  –  

فريرةأحالم أحمد   2021 
واقع األنشطة المدرسية في المؤسسات 

 التعليمية من وجهة نظر المعلمين 
 57 هدى فرج  الزليطني  معلم فصل

 2021 ----- مجلة أنوار المعرفة

المحكات التشخيصية بالدليل التشخيصي  

واالحصائي لتشخيص اضطراب طيف 

 التوحد 

DSM 

التربية  

 الخاصة 
 58 فاطمة محمد عثمان 

الجامعي مجلة   ----- 2021 
الصعوبات الحسابية أساليب التشخيص  

 واستراتيجيات العالج

التربية  

وعلم 

 النفس 

مسعودة مفتاح أحمد 

 عبدالرحمن 
59 

المؤتمر العلمي األول  

للجمعية الليبية للمناهج  

 واستراتيجيات التدريس 

 ----- 2021 

مدى تضمين بعض القيم االخالقية في 

محتوى كتب التربية االسالمية بالشق  

 األول من التعليم االساسي بليبيا 

التربية  

وعلم 

 النفس 

 60 محمد أحمد عسكر
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المجلة  / المؤتمر    
؟  بحث مشترك  

 أسماء المشاركين

سنة  

 النشر
   الباحثاسم  القسم عناوين البحوث

 

 ت

 

المؤتمر الدولي األول 

للدراسات العلمية  

 التربوية 

براك،   -التربيةكلية 

 جامعة سبها 

 ----- 2021 

  -واقع التعليم عن بعد بكلية التربية

 طرابلس في ظل جائحة كورونا 

 

التربية  

وعلم 

 النفس 

 61 محمد أحمد عسكر

المؤتمر العلمي الثاني  

جامعة  -كلية التربية

 سرت 

 ----- 2021 

تحليل محتوى كتب العلوم بالشق الثاني من  

بليبيا في ضوء المهارات التعليم األساسي 

 الحياتية 

التربية  

وعلم 

 النفس 

 62 محمد أحمد عسكر

المؤتمر المغاربي األول  

لمستجدات التنمية  

تونس  -الوطنية  

 2021 بحث مشترك 

تأثير الصراعات والنزاعات على الموارد 

البشرية )دراسة ميدانية بمدينة طرابلس  

 الغرب(. 

التربية  

وعلم 

 النفس 

الهادي القرقوطي البشير   63 

 64 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات 

المؤتمر المغاربي األول  

لمستجدات التنمية  

تونس  -الوطنية  

 سعد هدية محمد 

 جامعة الزيتونة 
2021 

مدى تضمين كتب االجتماعيات للصف 

التاسع من مرحلة التعليم األساسي في ليبيا  

 ألبعاد التنمية المستدامة 

التربية  

وعلم 

 النفس 

 65 البشير الهادي القرقوطي 

المؤتمر العلمي الثاني  

 لجامعة السدرة
 2021 بحث مشترك 

المعاهد العليا للتعليم التقني ودورها في  

تعزيز فرص التعليم من اجل التنمية  

 المستدامة

التربية  

وعلم 

 النفس 

 66 البشير الهادي القرقوطي 

التربية  

وعلم 

 النفس 

 67 فتحي محمد مادي 

المؤتمر العلمي األول  

للجمعية الليبية للمناهج  

 واستراتيجيات التدريس 

 ----- 2021 

المعوقات التي تواجه تدريس مادة التربية  

اإلسالمية في مرحلة التعليم األساسي من 

 وجهة نظر المعلمات 

التربية  

وعلم 

 النفس 

القرقوطي البشير الهادي   68 
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