
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 البيانات الشخصية:

 العـلمية:  المؤهالت 
 البلد  الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا  العوم االجتماعية جامعة طرابلس  1995 البكالوريوس 

 ليبيا  اآلداب والعلوم ترهونة جامعة المرقب 2006 الماجستير 
 مصر التربية جامعة الزقازيق 2014 هالدكتورا

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من
 بالتعليم المتوسط معلم 

 
 تعليم ترهونة

 تعليم قصر بن غشير 
2000 /2004 
2004 /2006 

 2010/ 2006 جامعة الزاوية ، جامعة الجبل الغربي، جامعة طرابلس التدريس الجامعي كمتعاون 
 2010، 2009 طرابلس والسواني وقصر بن غشير التدريس بمركز تدريب المعلمين 

 الخبرات التدريسية:

 فتحي محمد مادي العباني  االسم الرباعي:
 2014نوفمبر  تاريخ الحصول عليها:  دكتوراه  الدرجة العلمية: 

 2018ابريل  تاريخ الحصول عليها:  أستاذ مساعد  الدرجة األكاديمية:
جامعة طرابلس كلية التربية  جهة العمل: 

 طرابلس 
التربية وعلم   القسم:

 النفس
مناهج وطرق تدريس   التخصص: 

 )تكنولوجيا التعليم( 
تاريخ  775 قرار التعيين

 التعيين: 
2 /7 /2008 

 092664039 الهاتف المحمول:
   Fa.Madi@uot.edu.ly االيميل الجامعي: 
 119700003010 الرقم الوطني:

 الفترة الزمنية  اسم المقرر المقرر رمز 

 الصورة

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 الدورات التدريبية: 

 اللجان المكلف بها:
 الفترة الزمنية  المهام اللجنة

 2016 التدقيق والمراجعة   لجنة الطعون في لدراسات العليا جامعة غريان  -1
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي االول لكلية  -2

 التربية جامعة سرت 
 . 2019اكتوبر// عضو اللجنة العلمية 

عضو لجنة مناقشة خطط بحثية مقدمة من طالب قسم   -3
 طرابلس. بالتربية وعلم النفس كلية اآلدا

 2023/ 5 تقويم خطط الطلبة المتعثرين وتجهيزها للتسجيل

 
 اإلدارية:المهام 

 تاريخ التكليف المؤسسة  المنصب المهني 
 2019 كلية التربية طرابلس  منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم 
 2020 كلية التربية طرابلس  منسق التوثيق والمعلومات بالقسم

 2022/ 2020 كلية التربية طرابلس  منسق البحوث واالستشارات بالقسم 
 

 من األحدث إلى األقدم(: : البحوث المنشورة: )اإلنـــتــــــــاج العــــــــــلمــي
سنة   المجلد العدد  جهة النشر  عنوان البحث م

 النشر
)كلية   أهمية املكتبات اإللكترونية لطالب الجامعة 1

 (نموذًجا التربية طرابلس

 

واملعلومات املؤتمر العلمي األول لقسم املكتبات 

بكلية اآلداب / جامعة طرابلس تحت شعار 

 )املاض ي طريق للحاضر وجسر عبور للمستقبل(

  2022 

أهمية إدارة التغيير في تعزيز االشراف اإللكتروني في   2

 ظل جائحة كورونا

املركز الديمقراطي العربي برلين )مؤتمر دور  

 
ً
مؤسسات التعليم في بناء رأس مال بشري وفقا

/  10/ 9،10ملتطلبات القرن الحادي والعشرين( 

2022 

  2022 

املعاهد العليا للتعليم التقني ودورها في تعزيز فرص   3

 التعليم من اجل التنمية املستدامة 

 2021 -  املؤتمر العلمي الثاني لجامعة السدرة 

 إلى  من
 2021/ 2020 طرق التدريس العامة  201ت.ن 
 2022/ 2018 الوسائل التعليمية 303ت.ن 
 2020/ 2019 طرق البحث  301ت.ن 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة 
   2013 جامعة الزقازيق  (icdlالرخصة الدولية لقيادة الحاسب )

 2014 جامعة الزقازيق  (spssدورة في التحليل اإلحصائي )
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املستوى التعليمي للوالدين وعالقته بالعنف لدى  4

 األبناء

العدد  الجامعة )جامعة غريان(مجلة 

21   

 2021 

دور كتب التربية الوطنية في تحقيق أهداف التنمية   5

)دراسة تحليلية ملضمون كتب التربية   املستدامة

الوطنية للصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة  

 التعليم األساس ي

مجلة اإلرادة معهد اإلرادة الليبي للتعليم العالي  

 طبرق 

العدد 

الثاني 

2021 

 2021 

الحوكمة اإلدارية وعالقتها بالوالء التنظيمي   6

 بالجامعات الليبية")جامعة غريان أنموذجا(

مؤتمر الحوكمة في املؤسسات الليبية: الواقع  

 -والطموح جامعة عمر املختار

 2018نوفمبر   

التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة   كفايات 7

 التدريس بكلية التربية طرابلس

)تعليم  املؤتمر الدولي للتعليم في ليبيا تحت شعار

 أفضل ملستقبل أفضل( مصراتة  

 2018مارس  

س التعليم في تدريس الرياضيات بمداتكنولوجيا  8

 التعليم األساس ي")دراسة تقويمية( 

الرياضيات في  املؤتمر داخلي )مواءمة منهاج

التعليم الثانوي والجامعي( كلية العلوم الجامعة  

 األسمرية زليتن

  2017 

جودة إعداد املعلم في كلية التربية)دراسة تقييميه   9

 لبرامج كلية التربية طرابلس( 

 2017   امللتقى العلمي األول للمعلمين تاجوراء 

التعليم "واقع مهارات إدارة األزمات بمدارس  10

 العام")دراسة ميدانية( 

امللتقى الدولي حول إدارة األزمات في ليبيا: الواقع 

 مدينة البيضاء   -جامعة عمر املختار -واملأمول 

  2017 

واقع استخدام معلمي التعليم األساس ي ملهارات  "- 11

 التعلم النشط في التدريس 

الحادي  مجلة كلية التربية 

 عشر

 2017 ربيع 

اسهامات التعليم العالي في تحسين جودة التعليم   12

 العام في ليبيا 

الحادي  مجلة كلية التربية 

 عشر

 2017 ربيع 

"واقع استخدام معلمي الصفوف األولى من مرحلة  13

 التعليم األساس ي لألهداف السلوكية 

 السادس السادسمجلة صدى املعرفة 

 ديسمبر 

 2016 

التعلم عن ُبعد في كلية التربية  "إمكانية استخدام  14

 ككلة"

 2016   مؤتمر بالجزائر

 الكتب المنشورة: 
 المشاركة في المؤتمرات: 

مكان المؤتمر   اسم المؤتمر 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  عنوان البحث المدينة(  \)البلد 

املؤتمر العلمي األول لقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب / 

شعار )املاض ي طريق للحاضر وجسر عبور جامعة طرابلس تحت 

 للمستقبل( 

أهمية املكتبات اإللكترونية   طرابلس ليبيا

)كلية التربية   لطالب الجامعة

 (نموذًجا طرابلس

28 ،29 /11 /2022 

 ملتطلبات  
ً
مؤتمر دور مؤسسات التعليم في بناء رأس مال بشري وفقا

 القرن الحادي والعشرين 

الديمقراطي  املركز 

 العربي برلين 

أهمية إدارة التغيير في تعزيز 

االشراف اإللكتروني في ظل  

 جائحة كورونا

9،10  /10 /2022 

متطلبات التنمية الحقيقية في    املؤتمر العلمي الثاني لجامعة السدرة

 ليبيا

املعاهد العليا للتعليم التقني   ليبيا خليج السدرة 

التعليم ودورها في تعزيز فرص 

 من اجل التنمية املستدامة 

 2021-ديسمبر  15/  14
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الملتقى الثاني حول الحوكمة غي المؤسسات الليبية : الواقع  
مدينة البيضاء في الفترة    -جامعة عمر المختار -والطموح

 . 2018نوفمبر  12  -11من

الحوكمة اإلدارية وعالقتها   ليبيا البيضاء 

بالجامعات بالوالء التنظيمي 

 الليبية")جامعة غريان أنموذجا(

نوفمبر  12  -11من
2018 

مشاركة بورقة بحثية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي   –
للتعليم في ليبيا تحت شعار)تعليم أفضل ....لمستقبل أفضل  

 2018مارس 29-28( مصراتة  

واقع مهارات التعليم االلكتروني   ليبيا مصراتة 

التدريس  لدى أعضاء هيئة 

 بكلية التربية طرابلس

 2018مارس 29- 28

  مؤتمر داخلي )مواءمة منهاج الرياضيات( زليتن )نشرت
 

التعليم في تدريس  تكنولوجيا  ليبيا زليتن 

س التعليم الرياضيات بمدا

 األساس ي")دراسة تقويمية( 

7 /7 /2017 

الملتقى العلمي األول للمعلمين تاجوراء تحت شعار)نحو  
  21-19استشراف عملية تعليمية جديدة ( تاجوراء 

 م  2017سبتمر

جودة إعداد املعلم في كلية  ليبيا تاجوراء 

التربية)دراسة تقييميه لبرامج  

 كلية التربية طرابلس(

 

الملتقى الدولي حول إدارة األزمات في ليبيا : الواقع  
 مدينة البيضاء في الفترة    - جامعة عمر المختار -ولوالمأم

"واقع مهارات إدارة األزمات  ليبيا البيضاء 

بمدارس التعليم العام")دراسة  

 ميدانية( 

 2017مايو  15  -13من

المؤتمر الدولي األول  مؤتمر داخلي )عضو اللجنة العلمية 
 عضو اللجنة العلمية   لكلية التربية جامعة سرت

 ( 2019اكتوبر عضو باللجنة العلمية  ليبيا سرت 

مؤتمر داخلي  مشاركة بورقة بحثية ضمن فعاليات  -
منظمة  العنف ضد األطفالالمؤتمر العلمي األول في ليبيا )

  ( طرابلسطموحي

املستوى التعليمي للوالدين   " ليبيا طرابلس  

 وعالقته بالعنف لدى األبناء

 منشور غير 

 2017/ديسمبر 12،  11

فعاليات الملتقى الدولي حول التعليم عن ُبعد بين النظرية  
جامعة مولود   –التجربة الجزائرية أنموذجا –والتطبيق 

 2016نوفمبر  17- 16وزو في الفترة من  -معمري تيزي 

"إمكانية استخدام التعلم عن   

 ُبعد في كلية التربية ككلة" 
 

 
 البحثية: االهتمامات 

 التخصص الموضوع
 تكنولوجيا التعليم  بحوث التعليم االلكتروني 
 تكنولوجيا التعليم  بحوث التقنيات التعليمية 
 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة
   2013 جامعة الزقازيق (icdlشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب )

 2014 جامعة الزقازيق ( spssالتحليل اإلحصائي ) شهادة دورة في 
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 الجوائز المتحصل عليها:
 تاريخ الحصول عليها البلد  الجهة المانحة  نوع الجائزة 

    
    

 براءة االختراع:
 التاريخ  جهة التسجيل  عنوان براءة االختراع

   
   

 
 الخدمات المجتمعية: 

 المشاركة تاريخ  مكان المشاركة  نوع المشاركة 
   
   
 
 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية: 
 التاريخ  نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية

    
    

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

 


