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 سيرة ذاتية
  

   . االسم / سالم امحمد عبدالقادر المجاهد

     3الحالة االجتماعية: متزوج +   م . 2691تاريخ الميالد / 

  ليبيا  –طرابلس  -كلية االداب  -طرابلسجامعة العنوان : 

 yahoo.commjahed62 Mail:-E@   16892621281228هاتف / 

 العلمية أواُل / المؤهالت

 .م1888جامعة عين شمس  - علم النفس في * دكتوراه الفلسفة / 

 .م 2668تقدير ممتاز  اإلسكندرية* ماجستير / علم النفس التعليمي / جامعة 

 . م2622كلية التربية تقدير جيد جدًا  – طرابلس/ جامعة التربوي * دبلوم الدراسات العليا في علم النفس 

 . م2621تقدير جيد جدًا  كلية التربية –جامعة طرابلس  الدراسات التربوية والنفسية وتربية قسم آداب* ليسانس 

 ثانيُا / الخبرة المهنية :

 1829 أستاذ. 

  1823استاذ مشارك. 

  1889أستاذ مساعد. 

  2666محاضر. 

  2668مساعد محاضر. 

  شامل دراسات العليا (.)  2668-2622معيد بكلية التربية جامعة طرابلس 

  عداد  . 2621-2621 معلمين(مدرس بمرحلة التعليم المتوسط )ثانوي وا 

 الخبرة التدريسية:/ ثالثًا 

علم  –علم النفس التربوي –تدريس عدد من المقررات الدراسية بالمرحلة الجامعية : مقدمة في علم النفس  -2

 سية.اختبارات نف –قياس وتقويم  -صعوبات التعلم –لوكية لألطفال سالمشكالت ال –نفس الطفولة 

علم نفس  - تدريس عدد من المقررات الدراسية على مستوى الدراسات العليا : اختبارات ومقاييس  نفسية  -1

 علم النفس التربوي . -دراسات في علم النفس -تحليل البيانات -طفولة

 المهام اإلدارية:/ رابعاً 

 م.1826جامعة طرابلس  –كلية االداب  –رئيس قسم التربية وعلم النفس  -3

 م2626-2621العليا بكلية التربية جامعة طرابلس  الدراساتمسجل  -1

 م2666-2661األمين المساعد بكلية التربية )وكيل الكلية( جامعة طرابلس  -8
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 م1882 –م 2666رئيس لجنة الدراسة واالمتحانات بكليتي االداب والتربية  -9

 م1828-1882رئيس لجنة الدراسة واالمتحانات بكلية االداب  -1

 م(1826-م1829 -1821منسق الدراسات العليا بقسم التربية وعلم النفس ) -2

 م1829يبية للدراسات التربوية والنفسية،نائب رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الل -6

 .(1821دعم النفسي االجتماعي ) الهالل األحمر الليبي رئيس فريق ال -28

 

 :الدورات التدريبية/  خامًسا

  برنامج  البيانات باستخدامتدريبة في مجال تحليل دورةAmos) المؤسسة القومية للبحوث واالستشارات .)

 م. 1826/ 3/  18 -22والتدريب، القاهرة،  

  سيين رابطة االخصائيين النفللذكاء،  –الخامسة الصورة  هستانفورد بيني –مقياس  اختصاصي تطبيقدورة

 .م 3/1/1823الى  32/2المصرية / 

  الصورة الرابعة المعربة مركز الخدمة النفسية بجامعة عين  هستانفورد بيني –تطبيق مقياس دورة اختصاصي

 . 1889شمس 

 ( ركز الخدمة النفسية . المعهد العالي لدراسات الطفولة للتدخل المبكر م بورتاجبرنامج دورة اختصاصي-

 . 1883جامعة عين شمس 

 1 1881دورة اختصاصي  تخاطب  واضطرابات النطق والكالم.مركز الخدمة النفسية بجامعة عين شمس . 

 

 :/ وعضوية اللجان العلميةالعلميالنشاط /  سادًسا

  م8102- 8102والمتفوقين منسق لجنة االختبارات والمقاييس بالمجلس العربي للموهوبين. 

  م8102الوطني لالمتحانات عضو اللجنة العلمية االستشارية بالمركز 

 م1826-1886معية الوطنية للمتفوقين والمواهب عضو اللجنة العلمية بالج 

  م 1822عضو اللجنة العلمية لتطوير كليات التربية 

 22 – 28عمان األردن  العرب، والتعليم التربية زراءلو  العاشوور عضووو لجنة الخبراء العرب للتحضووير للمؤتمر 

 وتطويريها( العربي الوطن فيامة الع االمتحانات تقويم"م. تحت شعار )1829ديسمبر 

 بمؤسسات التعليم العالي  ضمان الجودة واالعتماد المشااركة يي ورشة العم  حو  تحسين وتطوير لليات–

 م.2/0/8108طرابلس 

 م .1828-1886أمانة التعليم العام  االمتحانات،المتحانات. ادارة لجنة االستشارية لعضو ال 

  م.1822-1828عضو لجنة الخبراء بمجلس التخطيط الوطني 
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  ليبيا -. المركز الوطني للبحوث التربوية م2661عضو اللجنة العلمية لتقويم نظام االمتحانات . 

 للبحاا   ةرئيس الفريق البحثي الخاا  بتقنين اختباارات الكشاااااااااب عن الموهوبين يي ليبياا / الهيئاة الوطنيا

 العلمي ) تحت االنجاز( 

 علمي ) تحت نيوة للبحث العضووووووووووووووو الفريق البحثي الخوا  بتقنين اختبوار  رافن  للوذكواء في ليبيوا / الهيئوة الوط

 .االنجاز(

 امنفوبديساا  ق مس دطصااح  المساامةمفي تيطير ويدطيب اياليي يي اياتصاصاام اا  ايال فساا  اي تي قم يط    ي

ي-منل  ي–القزائويي-ب   هيالصاااااوبايال م ساااااافي طق  ايرجد ي ااااافو ي وطنيالعي ساااااااو يالوراياليوبتي يل   م

 . ناتبدن

  بنغازي  –راته مص –المشاركة في العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالقياس و التقويم التربوي ) طرابلس– 

 م1828- 1886ر ( سبها ، المركز العام لتدريب المعلمين ) محاض

  مصوووووووور –ليبيا  –العديد من ورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصووووووووة بالموهوبين ) األردن المشوووووووواركة في – 

  تونس (. –الجزائر 

 مصوووووووراته  –سوووووووبها  –: الزاوية طرابلس ات:جامعبالرسوووووووائل العلمية  ومناقشوووووووة العديد من على /  اإلشووووووراف- 

تخصووصووات قياس وتقويم وعلم نفس دراسووات الطفولة ، علم  –وأكاديمية الدراسووات العليا في مجال علم النفس 

 النفس الموهوبين .  

 البرامج اإلحصائية. متقديم دورات تدريبية في مجال تحليل البيانات باستخدا 

  العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين ، المجلس العربي ات العلمية التي ينظمها المجلس المشووووووووووووواركة في المؤتمر

 .الثالث عشر( -العاشر –التاسع  –الثامن  -السابع  -)السادسللموهوبين والمتفوقين ،

  مديري المدارس واالختصوواصوويين االجتماعيين والنفسوويين بمرحلة التعليم الثانوي ،  –ورشووة عمل المشوواركة في

 م1821/يونيو 21-21بمنطقة مصراته مراقبة شؤون التربية والتعليم 

  . أكاديمية الدراسات العليا . 1886/ 3المشاركة في ورشة عمل حول الموهوبين 

  المشواركة في برامج رفع الكفاءة المهنية وتنمية المهارات الشوخصية التي يشرف عليها وينظمها المركز الوطني

صوووال مهارات االت –مسووواندة النفسوووية في الظروف الصوووعبة ) مهارات الدعم النفسوووي والالسوووارية.للوقاية من األمراض 

  . 1882والتواصل مع المصابين بمرض العوز المناعي )االيدز ( 

  ف  1882 –ابريل  13-11الطفل الموهوب في الوطن العربي  حول:المشووواركة في المؤتمر الدولي السوووادس

 الجزائر، عنوان البحث  معوقات اكتشاف ورعاية الموهوبين في ليبيا  . –سطيف  جامعة فرحات عباس ،

  29/21/1882-21 –طرابلس  –المشاركة في الورشة اإلقليمية حول آليات تطوير التقويم التربوي. 
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 . 21/8رئيس اللجنوة العلميوة لليوم العلمي حول ) ماذا يريد الشووووووووووووووباب ( المنظمة الوطنية للشووووووووووووووباب الليبي  /

1881 . 

  ) 1889/ مارس /  21 - 21المشوواركة في المؤتمر التربوي الثاني حول ) جودة التعليم : رؤية مسووتقبلية   /

 تنظيم : المركز الوطني لتخطيط التعليم و النقابة العامة للمعلمين 

    1888ع / الربي 28-2المشوووووواركة في المؤتمر التربوي حول  التعليم التخصووووووصووووووي بين الطموحات و الواقع 

 .النقابة العامة للمعلمين

    ف معهد الدراسووات العليا  1883مارس  28 -2المشواركة في المؤتمر العلمي السوونوي حول   الطفل العربي

 مصر .  –جامعة عين شمس  –للطفولة 

  / جامعة عين  – 1883المشووووواركة في المؤتمر السووووونوي الثاني عشووووور للجمعية المصووووورية للدراسوووووات النفسوووووية

 شمس . 

 شوووووراف و المشووووواركة في العديد من الدورات التربوية و النفسوووووية الخاصوووووة برعاية ذوي االحتياجات الخاصوووووة اإل

 اللجنة العليا للطفولة( –والطفولة ) صندوق الضمان االجتماعي 

  جامعة صوووووقر  1888/  28/  8-1المشووووواركة في الندوة العلمية األولى حول ظاهرة الغش في االمتحانات .

 ت .نالو  –إفريقيا 

 اللجنة  2662/  9/ 2المؤتمر العلمي األول حول   تطوير المناهج و المقررات الدراسووووووووووية    المشوووووووووواركة في

الشووووووعبية العامة للتعليم و البحث العلمي / سوووووورت .: ورقة عمل بعنوان واقع تخصوووووو  علم النفس بالجامعات 

 .الواقع وأفاق التطوير الليبية 

  نوفمبر  12:  19المشواركة في الندوة الدولية حول موضووو    تربية الطفولة الصووغرى: إشوكاليات و أفاق   من

 المغرب .ورقة عمل . –بكلية علوم التربية بالرباط  2661
 
 
 
 
 

 


