
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 

 فوزية الهادي مولود الكيش االسم الرباعي:

 2019 تاريخ الحصول عليها: محاضر الدرجة العلمية:

 2012 تاريخ الحصول عليها: ماجستير الدرجة األكاديمية:

التربية وعلم  القسم: جامعة طرابلس كلية التربية جهة العمل:
 النفس

التربية وعلم  التخصص:
 النفس

 13/5/2015 تاريخ التعيين: 920 قرار التعيين

 0919472515 الهاتف المحمول:

 f.elkesh@uot.edu.ly االيميل الجامعي:

 219650095771 الرقم الوطني:

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة
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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  عليهسنة الحصول  المؤهل

 ليبيا التربية جامعة طرابلس قسم التربية وعلم النفس 1987 سلليسانا

 ليبيا جامعة طرابلس اآلدابكلية  2012 الماجستير

 الدكتوراه

 

   

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 2022-2015 وعلم النفس كلية التربية قسم التربية عضو هيئة تدريس

 

 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

  علم النفس العام 1

  علم النفس االرتقائي 2

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 15/2/2022 جامعة طرابلس دورة تدريبية في اساسيات الحاسب االلي

 2010/2011 جامعة طرابلس تعليم اللغة االنجليزيةلطلبة الدراسات العليا
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

--------------- --------------- --------------- 

--------------- --------------- --------------- 

 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 2022 جامعة طرابلس كلية التربية منسق النشاط بقسم التربية وعلم النفس

 

 البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(: :  اإلنـــتــــــــاج العــــــــــلمــي

سنة  المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث
 النشر

وجهة الكفايات الواجب توافرها في معلم الفصل من 
 نظر المعلمين والمعلمات

األول العلمي الملتقى 
 للمعلمين تاجوراء

  2017 

يمية لمباني مدارس التعليم الخاص في دراسة تقو 
 مرحلة التعليم األساسي ببلدية طرابلس

الملتقى العلمي الثاني 
 للمعلمين تاجوراء

  2018 

مهارات التعلم النشط لدى معلمي مدارس التعليم 
 دراسة ميدانية(األساسي ) 

 2017  11 مجلة كلية التربية طرابلس

 2016    مفهوم الهوية لدى طلبة كلية التربية طرابلس

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب
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--------------- --------------- --------------- 

--------------- --------------- --------------- 

 في المؤتمرات:المشاركة 

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

الكفايات الواجب توافرها في معلم  تاجوراء المؤتمر العلمي االول للمعلمين 
الفصلمن وجهة نظر المعلمين 

 والمعلمات

19-21/9/2017 

المباني المدرسية في التعليم  تاجوراء المؤتمرالعلمي الثاني للمعلمين
الخاص ودورهافي تحقيق اهداف 

 المنهج المدرسي

4-6/3/2019 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

  التربية وعلم النفس

  

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

  جامعة طرابلس مركز اللغات 

  جامعة طرابلس للحاسب االليدورة األساسيات األولية 

 

 

 الجوائز المتحصل عليها:
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 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

    

    

 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    النفسيةللعلوم  ةعضوية الجمعية الليبي

    للعلم النفس ةعضوية الجمعية الليبي

 

 :................................توقيع عضو هيئة التدريس                                              
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