السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية:
عبد الناصر محمد علي العباني
ليبي
مسلم
1972م
nasseralabany@gmail.com
جامعة طرابلس (ليبيا)
0927943563

االسم
الجنسية
الديانة
تاريخ الميالد
البريد االلكتروني
مكان العمل
رقم الهاتف

المؤهالت العلمية:
المؤهل
بكالوريوس علوم
التربية البدنية

التخصص
عام

التقدير
جيد فقط

ماجستير في علوم
التربية البدنية

المناهج وطرق
التدريس

جيد فقط

دكتوراه في التربية
وعلم النفس

المناهج وطرق
التدريس

جيد جدا

شهادة ))ic3

الحاسوب
واالنترنت

جيد جدا

مكان صدورها
قسم التربية البدنية
كلية اآلداب جامعة
سبها
قسم المناهج وطرق
التدريس كلية التربية
البدنية وعلوم
الرياضة جامعة
طرابلس
قسم المناهج وطرق
التدريس كلية اآلداب
جامعة طرابلس
مكتب التعليم العام

سنة الحصول عليها
1992م
2008م

2015م
2009م

الخبرات الوظيفية والمهام التي كلف بها:
الوظيفة
معلما في التعليم العام
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس.
عميدا لكلية التربية قصر بن غشير
رئيس قسم النشاط بالكلية
رئيس قسم رياض األطفال.
عضو مؤسس لجمعية المناهج
واستراتيجيات التدريس

الفترة
من 1995م إلى 2011م
2011/3/1م وحتى هدا
التاريخ
من تاريخ 2017/7/19
وحتي هدا التاريخ.
2015م إلى 2017م

المكان
القره بوللي
كلية التربية
قصر بن غشير
قصر بن غشير

كلية التربية
قصر بن غشير
خريف/2012ربيع2013م كلية التربية
قصربن غشير
2014م حتى هذا التاريخ طرابلس

الجهة المشرفة
مكتب تعليم القره بوللي

جامعة طرابلس
جامعة طرابلس

جامعة طرابلس
جامعة طرابلس
الهيئة الوطنية
لألبحاث والعلوم

مارس 2013م

كلية التربية
قصر بن غشير
كلية اآلداب
قصر خيار
كلية التربية
قصر بن غشير
طرابلس

عضو في لجنة إعداد كتيب المؤتمر
العلمي األول بالكلية.
أستاذ متعاون بكلية اآلداب .

2009م

عضو في إصدار كتيب دليل الكلية

2015م

عضوا في لجنة التحكيم للجائزة الذهبية
للتميز الرياضي بشركة المتحدة.
عضو في الجمعية الليبية لعلوم التعليم

2017م

طرابلس

2019م

مدير تحرير مجلة علوم التعليم.
رئيس لجنة االمتحانات والمراقبة للشهادة
الثانوية بكلية التربية قصر بن غشير.
عضو باللجنة المركزية العليا لإلشراف
على إتمام مرحلة الشهادة الثانوية العامة.
رئيس لجنة االمتحانات والمراقبة للشهادة
الثانوية بكلية التربية قصر بن غشير.

طرابلس
2019م
كلية التربية
2018م
قصر بن غشير
من-2019-8-18إلى  -29منطقة جنوب
طرابلس
.2019-8
كلية التربية
2020م
قصر بن غشير

المؤتمرات العلمية والندوات:
الفترة
المؤتمرات العلمية:
"انمؤتمر انعهمي األول نقسم معهم فصم تحت شعار:جودة /25/22مايو2012/م
تكوين انمعهم في نيبيا(تحديات انواقع ورؤى انتطوير)"
المؤتمر التربوي الدولي الخامس-التربية والتحديات المجتمعية:
الواقع –المستجدات -الطموح.
مؤتمر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطوير األداء في
المؤسسات التعميمية.
المشاركة في ورشة عمل حول تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

/25-23نيسان2013/م

جامعة طرابلس
جامعة المرقب
جامعة طرابلس
شركة المتحدة للتجهيزات
واالستثمارات الرياضية.

الهيئة الوطنية
لألبحاث والعلوم
الجمعية الليبية لعلوم التعليم

وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة التعليم

المكان
كلية التربية قصر بن
غشير جامعة طرابلس.
جامعة الطفيلة للعلوم
التربوية باألردن.

في الفترة من 9102/01/99م إلي جامعة عمان األردنية
9102/01/20م
في الفترة من 9102/01/99م إلي جامعة عمان األردنية

وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية.

9102/01/20م

الورشة العلمية األولي لقسم التربية العملية تحت شعار
"التربية العملية بين تحديات الواقع ورؤى التطوير".
"الندوة العممية حول الشباب المغاربي وقضايا التنمية"

9102/2/90م

كلية التربية قصر بن
غشير جامعة طرابلس

في الفترة من 9102/5/90/91م

الوكالة المغاربية ألنشطة

المؤتمر الدولي األول الرياضة في خدمة التنمية :الرهانات واألفاق" الفترة من 9102/6/09/00/01م

المعهد العالي للتربية البدنية
بمدينة قفصه(تونس)

المؤتمر التربوي الدولي السادس"نحو سياسات تربوية فاعمة في
مخرجات التعميم في عالم متطور"

/21/99/98ابريل9102/م

الشباب

كلية العلوم التربوية
بجامعة الطفيلة
(األردن)

المؤتمر العممي حول المكتبات الجامعية في ليبيا(الواقع وأليات

التطوير) تحت شعار نحو أداء افضل لمكتباتنا الجامعية.

المؤتمر الدولي الثاني لمؤسسة الطاهر الزاوي تحت شعار كمفة

في الفترة من 9105/00/92-92م جامعة المرقب اإلدارة
العامة للمكتبات.
في الفترة من -06-05مايو9107م

طرابلس ليبيا

الصراع في ليبيا .التداعيات والتأثيرات.

-7-5أكتوبر9109-

المؤتمر العممي األول لكمية التربية جامعة سرت
المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة طرابمس

واقع وسياسات التطوير في التربية البدنية وعموم الرياضة
فعاليات المؤتمر العممي الدولي لمتعميم في ليبيا .

جامعة سرت

في الفترة من -03-82أكتوبر8302-م كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة جامعة طرابلس.
-82-82مارس8302-م

فعاليات الندوة العممية حول درجة وعي األسرة بمخاطر وسائل االعالم عمى
األطفال.

8302-0-83م

المؤلفات:
كتاب أساسيات البحث العلمي الدليل التطبيقي لطالب كلية التربية2019م تحت الطباعة.
كتاب اإلدارة التعليمية المنهج المقرر لطالب كليات التربية2019م
كتاب التربية البدنية مفهومها وأهميتها وتطبيقاتها التربوية2018.م

جامعة مصراته
كلية التربية قصر بن
غشير جامعة طرابلس.

