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 الذاتية السيرة

 .الشخصية البيانات :أوال

  ابومنجل عثمان علي ماجدة االسم

Magda Ail Abumangel 

 دكتوراه العلمية الدرجة

 مشارك أستاذ األكاديمية الدرجة

 النفس علم التخصص

 التربوي  النفس علم  الدقيق التخصص

 0919700281  - 0925010664 الهاتف

 ma_mangel@yahoo.com اإللكتروني البريد

m.Abbumangel@uot.edu.ly 

 

 
 
 .املؤهالت: ثانيا

 الجامعة عليه الحصول  سنة املؤهل

 الدكتوراه

 

2011 

 

 

 محمد الرباط جامعة –اململكة املغربية  

 التربية علوم كلية- الخامس

 

 االجتماعية العلوم كلية -طرابلس جامعة 1999 املاجستير

 والتطبيقية
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 بكالوريوس

 علوم في

 التربية

 ط /التربية كلية -طرابلس جامعة 1988

 

 
 
 :يلي ما منها نذكر العلمية الخبرات :ثالثا

 2002 املعلمين ألعداد العالي املعهد الدراسة وحدة رئيس 1

 2004 املعلمين ألعداد العالي املعهد التدريس هيئة أعضاء شؤون مكتب مدير  2

 2016 طرابلس جامعة طرابلس التربية كلية بمجلة االستشارية اللجنة في عضو 3

 2012 طرابلس جامعة بالكلية األداء وتقييم الجودة مكتب مدير  4

 2014 طرابلس جامعة التربية وعلم النفس قسمب الجودة منسق 5

 2017 طرابلس جامعة النفس وعلم التربية بقسم واالمتحانات الدراسة منسق 6

 2018 طرابلس جامعة النفس وعلم التربية قسم رئيس 7

 2022 طرابلس جامعة بالكلية التدريس هيئة أعضاء شؤون مكتب مدير 8

 2021 طرابلس جامعة بالكلية الجدد للطالب املفاضلة لجنة رئيس 9

 2020 طرابلس جامعة الترقية لغرض علمي إنتاج تقييم 10

 2021 الليبية األكاديمية ماجستير رسالة تقييم 11
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 . املنشورة رابعا: البحوث

 سنة النشر مكان البحث عنوان ت.ر
 النشر

 
 
1 

 كلية- طرابلس جامعة .املعلم الطالب اختيار شروط
 غشير بن قصر  التربية
 السنوي  العلمي املؤتمر

 األول 

2012 

 
2 

 كلية - طرابلس جامعة . كفاياتهم لرفع للمعلمين األولوية ذات الحاجات تحديد

 العلوم مجلة اآلداب

 6 العدد االجتماعية

2014 
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 لدى املدنية الثقافة نشر فى الوطنية التربية مادة تدريس دور 
 التربية معلمى نظر وجهة من األساس ى التعليم مرحلة تالميذ

 طرابلس بمدينة املدارس ببعض الوطنية

 كلية – الزاوية جامعة

 املؤتمر . ابوعيس ى التربية
 الدولي التربوي  العلمي

 شعار تحت الثالث
 االنسانية العلوم

 التربية في والتطبيقية

  املجتمع وتغير

2015 

 
 
4 

 املصابين لألطفال اللفظي وغير ، اللفظي التواصل: 

 .  األسرة على وأثرها بالتوحد
 

 املؤتمر . الجزائر جامعة

 علم:  األول  الدولى
 املجتمع وقضايا النفس

 .  الراهنة

2015 

 
 
5 

 للبحث الليبية الهيئة  . الكفايات أساس على املعلمين إعداد

- والتكنولوجيا والعلوم
  األول  العدد

2016 
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 املشرفين نظر وجهة من العملية التربية برنامج فاعلية تقييم

 .طرابلس التربية بكلية

 الغربي الجبل جامعة
 املؤتمر تيجي التربية كلية

 األول  العلمي

2017 

 لذي السلوك تعديل عملية في وأثره  األسري  اإلرشاد 7
    التوحديين األطفال

 مجلة- الزاوية جامعة

 العدد  -التربية كلية

 الكتب دار 15  الخامس

 بنغازي  الوطنية

2019 
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لحاجات سوق  مالئمة مخرجات قسم التربية وعلم النفس 8

العمل كما يراها مدراء بعض املدارس الثانوية بمدينة 

 طرابلس

مجلة علوم التربية 

تصدر عن الجمعية 

الليبية  للمناهج 

واستراتيجيات التدريس، 

(  الدار 9العدد التاسع)

 الوطنية بنغازي 

2022 

 

 الكتب.: خامسا

 2022ليبيا، طرابلس والتوزيع، والنشر للطباعة الحكمة دار. االجتماعي النفس علم كتاب. 

 .خدمة المجتمع :سادسا

 .عضو في الجمعية الليبية لعلم النفس


