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 : العلمية / المؤهالت  ثانياا 

   عمي درجة البكالوريوس من كمية العموم االجتماعية قسم التوجيو الحصول
 . (2000)واإلرشاد النفسي واالجتماعي 

  عمى درجة اإلجازة العالية )الماجستير( في اآلداب تخصص تربية وعمم الحصول
 ( . 2006نفس تخصص )عمم نفس تربوي ،

  شمس ، كمية البنات  عمى اإلجازة الدقيقة الدكتوراه من جامعة عين الحصول
 ( .2011تخصص عمم نفس تعميمي)

 : واإلدارية العلمية المناصب/  ثالثاا 

  (2007)ىيئة تدريس بكمية التربية قصر بن غشير  وعض . 
  2009)  – 2 -2/ لجنة مراجعة المقررات الدراسية)قسم رياض األطفال وعض. 
  (2009)لجنة التأديب بكمية التربية قصر بن غشير  وعض  . 
  2021ربيع منذ ات بقسم معمم فصل لفصل منسق الدراسة واالمتحان. 
   2021ربيع  / تصميم شعار لقسم معمم فصل .   
  2022/ خريف 2021عضو لجنة االمتحانات بالكمية لفصل ربيع.   
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 :  التدريسية الخبرات اا :رابع

 )أربع سنوات . عدد سنوات الخبرة  )بالتعميم األساسي 
  )خمسة عشر سنةعدد سنوات الخبرة  )بالتعميم الجامعي .  

 : الجامعية للمرحلة تدريسها تم التي الدراسية المقررات خامسا

عمم نفس   -عمم نفس الطفولة )النمو(  –عمم نفس تربوي  –عمم نفس عام 
مبادئ اإلرشاد  -مقدمة في رياض األطفال   -عمم النفس البيئي –االرتقائي 

ميارات االتصال  -شكالت سموكية م  -طرق تدريس خاصة   -والتوجيو النفسي 
 –صحة الطفل  -اختبارات ومقاييس الطفولة  -طرق تدريس عامة  -فروق فردية 
  .التربية العممية  –التقويم والقياس  -صحة نفسية 

 .اإلشراف عمي مشاريع التخرج  -
 اإلشراف عمي التربية العممية .  -

 : العليا الدراسات لمرحلة تدريسها تم التي الدراسية المقررات : سادساا 

 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :   والرسائل المنشورة األبحاث: سابعاا 

 إعداد لممؤتمر عنوان البحث مر.
نحو إستراتيجية مقترحة لتكوين المعمم في  1

 كميات التربية .
جودة تكوين المعمم في ليبيا تحديات الواقع ورؤى التطوير .كمية التربية قصر بن 

 / جامعة طرابمس .   2012- 5- 22-20غشير / قسم معمم فصل 
تكنولوجيا الحاسوب كمدخل إلصالح العممية  2

 . التعميمية
 –المؤتمر التربوي الدولي الخامس )التربية والتحديات المجتمعية :الواقع

جامعة الطفيمة  4/2013/ 25 -23الطموح( خالل الفترة من  -المستجدات
 .التقنية /كمية العموم التربوية

المعمومات واالتصاالت في دور تكنولوجيا  3
 . أساليب واستراتيجيات التدريس

رؤية استشرافية لمستقبل التعميم في مصر و العالم العربي في ضوء التغيرات 
/  2013فبراير كمية التربية /  21 -20"خالل الفترة من  المجتمعية المعاصرة

 .جامعة المنصورة
الخجل وعالقته بأساليب المعاممة الوالدية  4

لدى عينة من تالميذ مرحمة التعميم 
األساسي الشق الثاني )الصف الرابع( 

 .بمنطقة قصر بن غشير

المؤتمر العممي العربي السادس لكمية التربية جامعة بنها التعميم ..وآفاق ما بعد 
كمية التربية بجامعة  ،-2013  يوليو  2- 1ثورات الربيع العربي في الفترة من 

 بنها.

أهمية أدوار األستاذ الجامعي المتجددة في  5
عممية التدريس كمدخل لجودة األداء في 

 .العممية التعميمية

، -2013  يوليو  2- 1التعميم ..وآفاق ما بعد ثورات الربيع العربي في الفترة من 
 كمية التربية بجامعة بنها.  

برنامج تدريبي لتنمية  االنتماء لتحسين  6
بعض مظاهر الصحة النفسية لدى طالب 

  .المرحمة الثانوية 

كمية البنات لآلداب   2016، 4، ج. 17مجمة البحث العممي في التربية. ع. 
 . والعموم والتربية . جامعة عين شمس. القاهرة. مصر

الضغوط االجتماعية وعالقتها بضعف  7
 االنتماء لدى طالب المرحمة الجامعية.  

المؤتمر اإلقميمي الثاني لقسم عمم االجتماع )دور االنتماء الوطني في تحقيق 
 .بكمية اآلداب جامعة المنصورة2016   /3/ 24 -23التنمية الشاممة (الفترة من 

المهارات االجتماعية وعالقتها بالعوامل  8
 الخمسة الكبرى لمشخصية لدى عينة

 من طالب الجامعة.

 -مجمة عموم التربية تصدر عن الجمعية الميبية لممناهج واستراتيجيات التدريس 
 2020ليبيا / مارس /  -طرابمس 

الصالبة النفسية وعالقتها بالذكاء  9
االجتماعي لدى عينة من طالبات كمية 

 التربية قصر بن غشير.

 -التربية تصدر عن الجمعية الميبية لممناهج واستراتيجيات التدريس مجمة عموم 
 2020ليبيا / مارس /  -طرابمس 

 

 

 

 



 :  اللجان وعضوية والعلمية والجتماعية الثقافية المناشط : ثامناا 

  ( 2006إلى نياية ) ((2002أخصائية اجتماعية بمدرسة الزبير بن العوام. 
  مشاركة في مجال البحوث االجتماعية بالممتقي األول لألخصائيين االجتماعيين

-27)بالمؤسسات التعميمية بشعبية تاجوراء " النواحي األربع " خالل الفترة من  : 
29  -3  - (2005 . 

 (2000)ىيئة تدريس لمدورة التدريبية لحممة شيادة ثانوية العموم األساسية وعض. 
 2009)  – 2 -2/ لجنة مراجعة المقررات الدراسية)قسم رياض األطفال وعض. 
 (2009)لجنة التأديب بكمية التربية قصر بن غشير  وعض   . 
 ( المشاركة في دورة برنامج الحزم اإلحصائيةSPSS مركز تطوير التعميم ، )

 م. 2015.1.13الجامعي بكمية التربية / جامعة عين شمس  
 دريبية لمؤسسة مانياتن لمتدريب واالستشارات " برنامج المشاركة في دورة ت

نموذج شيادة البورد  -( وتم الحصول عمى : 2015الصحة النفسية المتكاممة " )
نموذج شيادة البورد  -نموذج شيادة مانياتن  -نموذج شيادة نيويورك   -العربي  

 دورة توفيل . -نموذج كارنيو مزاولة مينة  -األمريكي الكندي 
( ، مركز البحوث SPSSالمشاركة في دورة برنامج الحزم اإلحصائية ) -

واالستشارات والتدريب بجامعة طرابمس / كمية التربية / قصر بن غشير  
 م. 2022.2.14

 .2022/ خريف 2021منسق الدراسة واالمتحانات بقسم معمم فصل لفصل ربيع  -
   . 2021ربيع  / قسم معمم فصل ل تصميم شعار  -
    .2022يف/ خر  2021عضو لجنة االمتحانات بالكمية لفصل ربيع  -
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