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 (1996ية )تاريخ التعين بوظيفة معيــد / بقسم الرعاية االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية التطبيق

 (1996منسق قسم الرعاية االجتماعية )

 (1996منسق قسم الدراسة والبحوث بالكلية )

 (2003الي مساعد محاضر ) الصفة من معيدتاريخ تغيير 

 (2009تاريخ الترقية الي محاضر )

 (2018 )تاريخ الترقية الى أستاذ مساعد

 الشهادات العلمية المتحصلة عليها.

 (1993-1994الشهادة البكالوريوس المتخصصة في العلوم االجتماعية التطبيقية مجال الرعاية االجتماعية ) – 1

 ( 1996-1997 بلوم  االجازة العالية في العلوم االجتماعية التطبيقية / جامعة طرابلس )د -2

 1998-1997دبلوم علوم سياسية  -3

 (2003)اإلجازة العالية "الماجستير" / تخصص تنظيم مجتمع. جامعة طرابلس حصول على ال  -3

 (2009بلوم اإلجازة الدقيقة " الدكتوراه " قسم الخدمة االجتماعية )د -4

 بريطانيا.–ادة تعلم اللغة اإلنجليزية شه -5

 الدورات المهارية
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 طرابلس مسرح الكشافة ( 2010اإلدارة الحديثة. ) االتصال الفعال فيشهادة في مهارات  .1

 طرابلس مسرح الكشافة / .( 2009)التفكير اإلبداعي شهادة في مهارات  .2

( 2010لبشرية امن المركز الكندى للتنمية     ةاإلدارة الحديث في التخطيط االستراتيجيشهادة فى  .3

 طرابلس 

 

 ( طرابلس 2010للتنمية البشرية.) شهادة مساعد ممارس للبرمجية اللغوية العصبية من المركز الكندى .4

 

قاعة مصر  القاهرة" من المركز  الكندى للتنمية البشرية فى ”cct شهادة المدرب المحترف المعتمد  .5

 . 2010.المؤتمرات 

 

 البحثية المنشورة : ألعمالا

ب  المجال الجامعي/ منشور مجلة كلية اآلدا بحث عن دور الخدمة االجتماعية  في .1

  16/2009جامعة الفاتح  / العدد /

 سي المجال المدرعالقة األساس المعرفي بمهارات الممارسة المهنية في  عن بحث   .2

 2018كترونية  العدد السابع لمنشور المجلة اإل

دراسة كشفية )وعالقتها بالتوافق الجامعي إعادة البناء المعرفي استراتيجية  .3

 2018استطالعية علي طالب كلية األداب ( مجلة المعرفة جامعة بن وليد .

مجلة بحث بعنوان )استخدام استراتيجيات التدخل المهني وقت الكوارث الطبيعية( ال .4

 .2018لوم االجتماعية العدد  الثامن للع ياإللكترون

 

 غير منشورة  األعمال البحثية

 

( دراسة ميدانية كلية العلوم االجتماعية التطبيقية الجامعي فيالتوافق ) ميدانية عنة دراس .1

 م غير منشورة 1994 /مطبقة على طالب الدفعة األولى 

 م2009منشورة  العمر. غيرفى  من التقدم المجتمعدراسة ميدانية عن الموقف  .2

 ( سيسيولوجيا )دراسة ظاهرة التغيير االجتماعي  .3

 

 

 بتوزيع االستمارات بالمقابلة بحثيةالمشاركات 

فى السكنية  اتعن العشوائيميدانية  دراسةفي توزيع االستمارات بالمقابلة في  المشاركة. 1 -

غير 1993 كلية العلوم االجتماعية التطبيقيةبأشراف عميد  بالجبل الغربيمزدة منطقة 

 منشورة 

ت لسكان منطقة تحديد مشكال عن بتوزيع االستمارات بالمقابلة ميدانيةدراسة  فيالمشاركة . 2 -

 غير منشورة 1993العلوم االجتماعية التطبيقية عميد  أشراف/ اإلسالمي الحي

جن اجديدا س فى المجتمع الليبى "المشاركة فى دراسة ميدانية عن نوع جرائم النساء . 3 -

 .م1993بأشراف عميد كلية العلوم االجتماعية التطبيقية "
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