
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 العـلمية:  المؤهالت 

 البلد  الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه  المؤهل

 ليبيا  كلية التربية / جامعة طرابلس 1994 ليسانس 

 ليبيا  جامعة طرابلس 2008 الماجستير 

 الدكتوراة 

 

جمهورية مصر   كلية التربية/ جامعة المنصورة 2018

 العربية

 الخبرات المهنية: 

 الفترة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة 

 عفاف السنوسي مصطفى العطوشي االسم الرباعي:

 19/09/2019 تاريخ الحصول عليها:  محاضر الدرجة العلمية: 

 24/12/2018 تاريخ الحصول عليها:  دكتوراه  الدرجة األكاديمية:

أصول   التخصص:  التربية وعلم النفس القسم:  جامعة طرابلس/كلية التربية طرابلس جهة العمل:

 التربية

تاريخ   916 قرار التعيين 

 التعيين: 

19/04/2012 

 0919541284 الهاتف المحمول: 

 a.alattoshi@uot.edu.ly االيميل الجامعي:

 219710049434 الرقم الوطني: 

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة
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 إلى من

 م2006 \ 1997 المتوسط  للتعليم االزمرلي جميلة مركز  ُمعلمة 

رئيسة قسم الدراسة  

 واالمتحانات 

 م2006 \ 2004 والتطبيقية اإلنسانية للعلوم العصر جامعة

 2006/2006 والتطبيقية اإلنسانية للعلوم العصر جامعه متعاون تدريس  هيئة  عضو

 2007/2012 والتشغيل والتدريب العاملة للقوى العمل بوزارة الوظيفي التفتيش إدارة مفتش وظيفي 

 2010-2009 طرابلس  بجامعة المسائية بالفترة األساسية العلوم لخريجي دريبJ  متعاون تدريس  هيئة  عضو

 م2011 -2009 اإلنسانية للعلوم الرفاق جامعة  متعاون تدريس  هيئة  عضو

  بجامعة متعاون تدريس  هيئة  عضو

   التربية كلية \طرابلس 

 .2012 -2010 التربية كلية \طرابلس جامعة

 الوقت حتى 2012   التربية كلية \ طرابلس بجامعة   قار تدريس  هيئة  عضو

 الحاضر 

 : التدريسية الخبرات

 الدورات التدريبية: 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام اللجنة

 اسم المقرر  رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى من

EPSY100 العام  النفس علم  2012-2014  /2019-2020 

EPSY101  2013/  2012 أصول التربية 

EPSY200 2020/ 2019 التربوي  النفس علم 

 2010-2009 االجتماعي  النفس علم 

EPSY201  2013-2013 طرق التدريس العامة 

EPSY401 إلى الوقت الحاضر -2021 النفسية  الصحة 

EPSY108  إلى الوقت الحاضر -2022 التربية الوجدانية 

 2010-2009 مهارات التفكير  

EPSY302  2010 قياس وتقويم 

 2011-2009 تاريخ الحضارة  

تاريخ  مكان االنعقاد اسم الدورة

 االنعقاد

  واإلنترنت  االلي الحاسب  مجال في متقدمة دورة

Microsoft\internet     windows\.        

   والتأهيل  للتدريب  شمس عين بمركز

 والمعلوماتية 

2009. 

 .2008/ 12 المحدودة المسؤولية ذات  التعليمية السبيل شركة . األولية اإلسعافات  دورة

 العمالي التفتيش مجال في تدريبية دورة •

 والوظيفي 

 .2007 .لإلدارة الوطني معهد 
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 2022سبتمبر/  إجراء مقابالت شخصية لتقييم الطالب.  قبول طالب تغيير المسار وتخصص علم النفس. 

 2020أكتوبر   .الطالب  لتقييم شخصية مقابالت  إجراء .  الجدد  الطالب  قبول لجنة

 2022 متابعة جودة قسم التربية وعلم النفس  .  الجودة لجنة في عضو

لوباء   المركزية اللجنة توصيات   تفعيل لجنة  عضو 

 كورونا. 

 .2021 . الكلية مستوى على  كورونا وباء  لمتابعة

العودة األمنة لدراسة في   ت تحديد إجراءا .لدراسة األمنة العودة لجنة عضو

 جائحة كورونا لكلية التربية طرابلس.

2020. 

  التعليمية البرامج لمعيار الداخلي التدقيق .الداخلي التدقيق لجنة ضوع

 .للكلية

2020. 

الدراسة لفصل وقواعد تحديث إجراءات  .لدراسة مقترح إعداد  لجنة عضو

 الربيع. 

2021. 

 .2021 .الطالب  درجات  منظومات  توحيد  المنظومة التعليمية.  لجنة ضوع

 

 

 المهام اإلدارية: 

 تاريخ التكليف  المؤسسة  المنصب المهني 

 10/2019/ 15 كلية التربية جامعة طرابلس  منسق الدراسة واالمتحانات 

   

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

 سنة النشر  المجلد العدد  جهة النشر  عنوان البحث

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية  

وعلم النفس من وجهة نظر طالب كلية التربية 

 طرابلس

الثاني   الرياضة  علوم مجلة

 والثالثون 

 2022يونيو -

المؤسسات التربوية ودورها في تضمين قيم  

 المواطنة في مرحلة التعليم األساسي. 

 2022مايو  - التاسع  مجلة علوم الرياضة 

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  

البدنية وعلوم الرياضة نحو التعليم االلكتروني في  

 (. 19ظل جائحة كورونا)كوفيد 

مجلة العلوم الرياضية  

 والمرتبطة. 

 2021يونيو - الثالثون  
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متطلبات تفعيل الخدمات التعليمية بكليات التربية  

 في ليبيا على ضوء خبرات بعض الدول  

مجلة تطوير األداء الجامعي / 

 .جامعة المنصورة

 2018يوليو  السادس الثالث 

 المشاركة في المؤتمرات: 

 اسم المؤتمر 
 \المؤتمر )البلد مكان 

 المدينة( 
 عنوان البحث

تاريخ انعقاد 

 المؤتمر 

الذكاء العاطفي وعالقته بتعزيز  ليبيا/طرابلس  . المؤتمر الدولي األول لصحة النفسية

 الصحة النفسية.

 2022أكتوبر  

  دولة في أرجيس بجامعة . واالجتماعية اإلنسانية العلوم مؤتمر

 قيصري  مدينة /تركيا 

  الواقع بين ليبيا في المدرسي النشاط

 . واألهمية

 2018فبرابر

  العربي العالمي مؤتمر 

:  شعار–  التربية ألصول– السادس

  الربيع الثورات  بعد   ما وأفاق–  التعليم

 .العربي

  بالبيئة  وعالقته واالبتكار االبداع مصر/ جامعة بنها. 

 المحيطة.  االجتماعية

 2013  يوليو

 

 اإلضافية:الشهادات 

تاريخ  الجهة المانحة نوع الشهادة

 االستحقاق 

 Learning How أكاديمي: 

to Learn: Powerful mental 

tools to help you master 

tough subjects . 

McMaster University & University of California 

San Diego. online course 

2020 

 Positive Psychiatry أكاديمي:

and Mental Health 

University of Sydney .online course 2020 

 Finding Purpose and 

Meaning in Life 

University of Michigan .online course 2020 

 Behavioral Therapy   presented By Arab Board of Training & Consulting, 

Egypt . 

2019 

 Psychological Health Consultant Presented By Manhattan International 

Foundation Training and Consulting, Egypt. 

2019 

  لصديقي النفسي الضغط أحول كيف

.المحفز  

 2020 .كورس الين أون فرصة، موقع
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النفسية والتربوية لألطفال مركز الصفا لالستشارات والخدمات  العالج والتأهيل الوظيفي. 

 والمراهقين. 

11 /2022 

 

 الخدمات المجتمعية: 

 تاريخ المشاركة  مكان المشاركة  نوع المشاركة 

 2022يونيو/   طرابلس/ حديقة زاوية الدهماني  العالمي.حضور في يوم البيئة 

إقامة ورشة عمل لطالب مقرر الصحة النفسية وعلم  

 تعلم كيف تتعلم.  /النفس العام عن  

 2022مارس/  كلية التربية طرابلس 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية: 

 التاريخ نوع العضوية  مقر الجمعية  اسم الجمعية

    

    

 

 : عفاف السنوسي العطوشي توقيع عضو هيئة التدريس                                              

 

 

 

 

 

 


