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 العـلمية: المؤهالت 

 البلد  الجامعة  \ الكلية  سنة الحصول عليه  المؤهل 

 ليبيا  كلية اآلداب  -جامعة طرابلس   م 2003 البكالوريوس 

 ليبيا  كلية اآلداب  –جامعة طرابلس  م 2011 الماجستير 

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

 مدرسة قرطبة الثانوية للبنات   أخصائية اجتماعية ونفسية 

 

 م 2004

 2005 .  الثانوية للبنات   مدرسة قرطبة معلمة  

رئيس وحدة الخدمة  

 االجتماعية 
 م 2012 مراقبة التعليم ببلدية حي األندلس  

رئيس قسم تعليم واندماج  

 الفئات الخاصة 
 م 2012 شؤون التربية والتعليم طرابلس  

إدارية) االستقاالت (   

 بالشؤون القانونية 
 م2013 شؤون التربية والتعليم طرابلس

  وتقييم   المتابعة وحدة

 الرياض
 م2013 طرابلس   بمدينة والتعليم  التربية شؤون

رئيس وحدة الخدمة  

 االجتماعية 
 شؤون التربية والتعليم طرابلس

 

 م2014

 م2015 مراقبة تعليم عين زارة  مدير مكتب رياض األطفال

 م 2015 ليبيا    –وزارة التربية والتعليم  ادارة رياض األطفال

ية طرابلس بقسم رياض األطفال  كلية الترب قار أستاذ   

 

 م 2016
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 اسم المقرر  رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

Kn206  طفال ذوي االحتياجات الخاصة  ال  

Kn401   التوجيه واالرشاد النفسي  

Kn302   علم نفس االطفال الموهوبين  

Kn300   تطور اللغة والتفكير  

Kn403  مهارات التواصل  

Kn205   المشكالت السلوكية  

Kn203   علم نفس اللعب  

Kn304   تصميم برامج رياض االطفال  

Kn412E دب ومسرح الطفل  أ  

Kn404   اختبارات ومقاييس الطفولة  

Kn207   الفروق الفردية  

Kn307   صعوبات التعلم  
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 الخبرات التدريسية: 

 التدريبية: الدورات 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام  اللجنة 

 م2022م ربيع  2016خريف  عضو  م 2016لجنة قبول الطلبة الجدد 

 م 2018خريف  عضو  لجنة االمتحان النهائية 

 م  2021خريف  عضو   لجنة مراجعة توصيف المقررات الدراسية  

 م  2022ربيع  عضو  لجنة الجودة بالقسم 

 م  2022ربيع  عضو  اللجنة العلمية بالقسم 

 المهام اإلدارية: 

 تاريخ التكليف  المؤسسة  المنصب المهني 

 م  2016خريف       قسم رياض الطفال  –كلية التربية  منسق النشاط          

قسم رياض الطفال  –كلية التربية  منسق الدراسة واالمتحانات    م  2021م  خريف 2018ربيع  

قسم رياض الطفال  –كلية التربية  منسق الجودة     2019خريف  – 2018خريف  

قسم رياض الطفال  –كلية التربية  منسق التربية العملي      2019خريف 2019ربيع  

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  اسم الدورة 

 دورة تدريبية في المهارات السلوكية لألطفال  

 
 م 2013 مركز ليبيا للشباب 

دورة تدريبية بعنوان المهارات األساسية في  

 علم النفس العيادي واداة للتشخيص. 

 

 م 2013 مركز ليبيا للشباب 
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قسم رياض الطفال  –كلية التربية  منسق مشاريع التخرج    م  2020خريف  

قسم رياض الطفال  –كلية التربية  مقررا الجتماعات القسم    م  2021خريف  

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

 سنة النشر  المجلد  العدد  جهة النشر  عنوان البحث 

مجلة   دور اللعب في تشخيص وعالج الطفولة المبكرة  
 االستاذ  

 م 2020  19

دراسة واقع البيئة المادية لمباني رياض الطفال من 
 وجهة نظر معلمات الروضة ببلدية سوق الجمعة  

مجلة  
 الستاذ  

 م   2022ربيع   22

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر  دار النشر  اسم الكتاب 

   

 المشاركة في المؤتمرات: 

 اسم المؤتمر 
مكان المؤتمر  

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  البحث عنوان 

    

 

 االهتمامات البحثية: 

 التخصص الموضوع 

  

 الشهادات اإلضافية: 

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة 
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 م 2011 مركز اللغات جامعة طرابلس   شهادة اللغة اإلنجليزية  

 

 

 الجوائز المتحصل عليها: 

 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 

    

 

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