
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البيانات الشخصية:

 فتحي علي أحمد الفاضلي  االسم الرباعي

 ليبي الجنسية ذكر الجنس 1953-2-21 تاريخ الميالد

 م2000 تاريخ الحصول عليها ة دكتورا  الدرجة العلمية

 2012 تاريخ الحصول عليها محاضر  الدرجة األكاديمية

قسم التربية وعلم  القسم جامعة طرابلس -طرابلس –كلية التربية  جهة العمل
 النفس

 مناهج وطرق تدريس التخصص

 2012 تاريخ التعيين: 1867 قرار التعيين

 0943218915 الهاتف المحمول

 f.fadhli@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 طابلس -زاوية الدهماني  العنوان الحالي

 

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 العـلمية: المؤهالت 

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 طرابلس جامعة طرابلس –كلية العلوم  م1975 البكالوريوس

 الواليات المتحدة األمريكية جامعة أوهايو -قسم الجيولوجيا م1986 الماجستير

 الواليات المتحدة األمريكية.  جامعة ميزوري  –كلية التربية  م1993 الماجستير 

 الواليات المتحدة األمريكية جامعة ميزوري  –كلية التربية  م2000 الدكتوراة

 

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 حاليا  -2012 طرابلس –كلية التربية  عضو هيئة تدريس

 2017-2016 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مستشار الشؤون العلمية 

 2011-1999 الواليات المتحدة األمريكية  -المدرسة العالمية   معلم علوم وحاسوب وتربية إسالمية

 1996-1995 الواليات المتحدة األمريكية –مدرسة وسط ميزوري  معلم علوم 

مدير مدرسة الغزالي االبتدائية )مدرسة نهاية 
 األسبوع( 

 1993-1989 الواليات المتحدة األمريكية. -ميزوري  –كولومبيا 

 1986-1978 طرابلس -مؤسسة الطاقة الذرية  جيولوجي –باحث 

 1978 -1976 طرابلس –الهيئة العامة للمياه  جيولوجي
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 الخبرات التدريسية:

 

 الدورات التدريبية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

EPSY 202 أسس المناهج  

EPSY 201 طرق تدريس عامة  

  طرق تدريس خاصة  

  طرق تدريس علوم 

 –أحياء  –فيزياء  –كيمياء  –تطبيقات تدريسية  
 رياض أطفال

 

EPSY 301 طرق بحث  

EPSY 111 أساسيات طرق البحث العلمي  

SE 108 مفاهيم ومصطلحات في التربية الخاصة  

EPSY 402   برنامج التربية العملي –مشرف تربوي  

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2015يناير  جامعة طرابلس –مكتب الجودة  المتطلبات األكاديمية للبرنامج الدراسي

 ISOالتوعية بنظام إدارة الجودة آيزو 
9001 

المركز الوطني للمواصفات والمعايير 
 القياسية.  

 2014نوفمبر 
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للمواصفات القياسية  طبقا  التدقيق الداخلي 
 ISOالدولية 

المركز الوطني للمواصفات والمعايير 
 القياسية.  

 م2014نوفمبر 

مفاهيم وآليات توصيف البرنامج التعليمي 
 والمقرر األكاديمي

المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد 
 المؤسسات التعليمية والتدريبية. 

 2014مارس 

الجودة وضماناتها في مؤسسات التعليم 
 العالي:  المفاهيم واآلليات  

 2014فبراير  

اإلطار الوطني للمؤهالت التعليمية 
 والتدريبية. 

المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد 
 المؤسسات التعليمية والتدريبية.

 2013سبتمبر 

تصحيح األخطاء الشائعة في التعامل مع 
 أطفال التوحد

الصفا للصحة النفسية. يونيسيف  مركز
 لكل طفل. 

 

Reduces Middle School Students’ 

Defiant , Difficult, Uncooperative 

Behaviors 

Bureau of Education & Research-  2006فبراير 

Practical Strategies for Working 

Successfully with Difficult 

Noncompliant Student - 

Bureau of Education & Research-  2006أبريل 

Practical Strategies to Reduce 

Defiant, Difficult and Uncooperative 

Behaviors 

Bureau of Education & Research-  2006ديسمبر 

Understanding and Incorporating 

Technology into Classroom – 

Islamic Schools Education Forum - 

Aug 2007 

Islamic Schools Education Forum  2007أغسطس 

Course Work and Training- How to 

Successfully Structure Your 

Classroom. 

K-12 Teachers Alliance. 

 
 2008أبريل 

 - الطلبة لتحفيز التعليمية الوسائل استخدام

  اإلنجليزية اللغة تدريس مهارات تطوير مجموعة

Using Teaching Aids to Motivate 

Students. 

The Developing English Language 

Teaching Skills Group 
 2011نوفمبر  
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 التربية كليات هيكلة اعادة لجنة عضو
  ليبيا

وضع تصور إلعادة هيكلة  -عضو  
 ليبيا.  -كليات التربية

قرابة فصل  – 2016
 دراسي. 

 –عضو لجنة تطوير كليات التربية 
 طرابلس

إعداد تصور حول تطوير كليات  -عضو 
 التربية

2014  

دراسة مناهج كليات  -رئيس  اللجنة  التربية كليات مناهج توحيد لجنة
 جامعة طرابلس ومحاولة توحيدها.  -التربية

2014 

 التربية كلية دليل وتحدبث مراجعة لجنة
 .  طرابلس

 2015-2013 تحديث دليل كلية التربية.  -رئيس اللجنة

 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 بوزارة العلمية الشؤون  مستشار
  . العلمي والبحث العالي التعليم

  2017-2016 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

التعليم  مدير مكتب اإلعالم بوزارة
 العالي والبحث العلمي

 2016 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية األداء وتقييم الجودة قسم رئيس
  . طرابلس التربية

جامعة  -طرابلس –كلية التربية 
 طرابلس

2013-2015 
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 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

 المصادر غرف اتيجية استر استخدام برنامج فعالية

 لدى والرياضيات القراءة تعلم صعوبات عالج في

  األساس الرابع الصف تالميذ
المؤتمر  -جامعة الزاوية

الربوي الثاني ) دور 
 التربية في ثقافة التنمية(

المجلد  
 الثاني

 2014 ديسمبر  

الحادي  السنوي  المؤتمر  تفاعلي باسلوب القيم غرس 
 للمنتدى التعليمي عشر 

 أبريل  2-4  
 م 2010

 

 شبابية قيادات لتنشئة االساسية والصفات القيم
  رائدة

  السنوي العاشر المؤتمر
 .للمنتدى التعليمي

أبريل  10-12  
 م2009

 الثامنة المرحلة من اإلسالمية للتربية متكامل منهج
 عشر الثانية المرحلة الى

  السنوي  التاسع المؤتمر
 .للمنتدى التعليمي

مارس  21-23  
 م2008

Are Science/Technology/Society 
Activities in Junior High School Earth 
Science Textbooks? 

The 16th National 
STS Conference.  

مارس  3 -1 20 1
2003 

 

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

 2022 طرابلس -إمكان  .الحدث قلب من رؤية ... ليبيا في التعليم اصالح

 2022 طرابلس -إمكان إصالح شامل -التعليم اإلسالمي في الغرب

 التاسعة المرحلة اإلسالمية للتربية مقرر إعداد
 

  استخدام كمنهج –مية لالمدرسة العا 
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The Inclusion of Science Technology 
Society Topics in Junior High School 
Science Textbooks- A Dissertation.  

ProQuest Dissertations And 
Theses 

2000 

 

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

 -التعليم لمنتدى السنوي  المؤتمر
 .عشر الحادي السنوي  المؤتمر

الواليات  –شيكاغو 
 المتحدة األمريكية 

  2010 أبريل  4-2 تفاعلي باسلوب القيم غرس

-التعليم لمنتدى السنوي  المؤتر 
 . العاشر السنوي  المؤتمر

الواليات  –شيكاغو 
 المتحدة األمريكية

 لتنشئة ساسيةاأل والصفات القيم
 رائدة شبابية قيادات

 2009أبريل  10-12

 -ة التعلي لمنتدى السنوي  المؤتمر
 التاسع.  السنوي  المؤتمر

 

الواليات  –شيكاغو 
 المتحدة األمريكية

 من اإلسالمية للتربية متكامل منهج
 الثانية المرحلة الى الثامنة المرحلة
 عشر. 

مارس  21-23
2008 

 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

 تعليم علوم  األهداف بكافة أنواعها.  -  أهداف التعليم في ليبيا

 تعليم علوم  . تصميم المناهج بما يحقق األهداف
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 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

 اللغة ثنائي التعليم في شهادة

Certificate in Bilingual Education 

  الواليات المتحدة األمريكية.   - والية الينوي 

   

 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

منابر إعالمية ومواقع  حلقة.  72 – تقديم برنامج معلمي 
 الكترونية مختلفة

 

 الصحف الليبية المطبوعة.  مقالة( 18 كتابة سلسلة مقاالت حول التعليم )



9 

 

 مواقع الكترونية مختلفة. و 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

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

 


