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 :البيانات الشخصية : أولا 

 المرغنيسالم  عائشة عبد القادر سعيد  األسم

 .مسلمة –ليبية  الديانة –الجنسية 

 سوق الجمعة–م طرابلس 3791-سبتمبر  22 ومكانه -تاريخ الميالد

 عازبة الحالة الجتماعية

 عضو هيئة تدريس الوظيفة

 كلية التربية قصر بن غشير  –جامعة رابلس  جهة العمل

 مناهج طرق تدريس التخصص

 م22/31/2337محاضر اعتباراً من  وتاريخ الحصول عليها/الدرجة األكاديمية الحالية 

 Aisha Is mail330@gmail.com البريد اإللكتروني

 3733131193 رقم الهاتف

 :المؤهالت العلمية : ثانياا 

%( 18)سوق الجمعة بتقدير عام ممتاز –طرابلس –مدرسة أن المؤمنين الثانوية  –شهادة الثانوية العامة القسم األدبي 

 .م3773-3773للعام الدراسي 

 %(.11)م بتقدير عام جيد جداً 3772ليسانس تربية وعلم نفس ،تاريخ الحصول عليه :المؤهل 

 %84.25م بتقدير2338دبلوم دراسات عليا تخصص مناهج وطرق تدريس سنة 

تاريخ الحصول عليها –م 2337-2331العام الدراسي –ماجستير تربية وعلم نفس ،تخصص مناهج وطرق تدريس 

برنامج مقترح لتطوير مقرر مادة طرائق التدريس العامة في ضوء " تاريخ وعنوان األطروحة  –م 32-8-2337:

 .م2337-2331جامعة طرابلس ( دراسة تحليلية )الكفايات التدريسية األساسية بكليات اعداد  المعلمين 

%  88.12ير عام ممتاز بنسبة دبلوم دراسات عليا ، تخصص مناهج طرق تدريس كمتطلب لنيل درجة الدكتوراه بتقد

 .م2332لسنة 

 .م 2333-33-21:تاريخ التعيين بالجامعة 

 :المناصب العلمية واإلدارية : ثالثاا 

  رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز المناهج التربوية والتعليمية. 

  م2333-2333خريف –كلية التربية قصر بن غشير –فال طبقسم رياض األ–رئيس قسم الدراسة واالمتحانات. 

  م2333-2333من بداية فصل الخريف  عضو هيئة تدريس قار بكلية التربية قصر بن غشير ،القسم رياض األطفال. 

 :الخبرات: رابعاا 

 -م2339مةإل  3778وإدارة البحوث بمركز المناهج التعليميةة والتربويةة مةن سةنة –العمل بإدارة المناهج وتأليف الكتب -

 .المشاركة بلجان مراجعة الكتب المدرسية 

 (م2331-3777)التدريس  بمعهد الضياء األهلي بشعبة العلوم االجتماعية لمادة علم النفس لسنوات -

 .التعاون بتدريس المواد التربوية بالجامعات الخاصة  -

 .األشراف عل  طلبة التربية العملي  -
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 .األشراف عل  طلبة مشاريع التخرج-

- :منها عناوين 

 .أثر اإللتحاق برياض األطفال عل  السلوك البيئي لطفل الروضة -

القصة المصورة الرقمية عل  تنمية المفاهيم العلمية لطفل الروضة من وجهة نظر معلمات الرياض التابعةة لمراقبةة دور  -

 .طرابلس المركز 

 .المقررات الدراسية التي تم تدريسها للمرحلة الجامعية :خامساا 

 .مقرر أسس المناهج -
 .مقرر علم التفس األرتقائي -
 .مقرر تطور اللغة  -
 .مقرر الوسائل التعليمية  -
 .مقرر طرق التدريس الخاصة  -
 .مقرر التطبيقات الميدانية  -
 .مقرر تصميم البرامج لمرحلة رياض األطفال -
 .مقرر سيكولوجية اللعب -
 .مقرر ثقافة الطفل  -
 .مقرر تور التفكير  -
 .مقرر اختبارات ومقاييس نفسية  -
 .تصميم برامجمقرر  -
 .نفس عياديعلم  -

 .األبحاث المنشورة: سادساا 

العدد الرابةع ( البحوث  األمنية ) مجلة -(الرؤية الحديثة في تصميم وتوير المناهج )المناهج التعليمية وسبل تويرها " -

 ".ليبيا  –طرابلس –األمنية تصدر عن المنظمة الليبية الدولية للعلوم  –" م 2331

متطلبات تحديث مرحلة التعليم الثانوي في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة مةن وجهةة نظةر مفتشةي تعلةيم طةرابلس "  -

 ".ليبيا –طرابلس –صادرة عن مؤسسة األندلس للثقافة  –م 2337العدد السادس نوفمبر –، مجلة القرطاس " المركز 

 –( نموذجةاً )من مرحلة التعليم األساسي بمدينة مةزدة  (الشق األول )تصنيف التلميذ المتسرب من وجهة نظر معلمي  -

أيةه –واقةع مدرسةي إلة  اشةكالية اجتماعيةة  –التسةرب والنجةاح المدرسةي )ة بكتاب المؤتمر الةدولي ليبيا ،ورقة منشور

، (تةونس  –المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبةة ) س ، تون–بالمنستير  2323فبراير  27-21-29حلول ؟ بتاريخ 

 .المدار لألبحاث والدراسات الجزائر 

، بحةث منشةور بمجلةة ( رؤيةة مسةتقبلية )استراتجيات التدريس المطلوبة لمدرسةة المسةتقبل فةي ضةوء تعلةيم التفكيةر  -

 .م 2322يناير –العدد األول –ة تصدر عن الجمعية الليبية لعلوم التربي( مجلة علمية محكمة )األصالة 

 .المناشط الثقافية والجتماعية والعلمية وعضوية اللجان :سابعاا 

كيفيةةة ادارة وتوفيةةف البةةرامج فةةي "م ،ورقةةة بعنةةوان 3771المشةةاركة بمةةؤتمر االسةةتخدام األمثةةل للحاسةةوب سةةنة  -

ورقةةة بحثيةةة منشةةورة بةةدليل البحةةوث بمركةةز المنةةاهج التدريبيةةة لسةةنة  -(اقتةةراح وحةةدة تربويةةة )المجةةال التربةةوي 

 .م 3771
 .المشاركة بمراجعة الكتب المنهجية بصفة دورية كل سنة دراسية بالتعاون مع ادارة المناهج الدراسية  -
 –ير التعلةةيم بةةين تحةةديات الواقةةع ورؤ  التطةةو( تحةةش شةةعار )المشةةاركة بورقةةة بحثيةةة بةةالمؤتمر الةةوطني للتعلةةيم  -

م بعنةةوان منةةاهج التعلةةيم بةةين الواقةةع والمةةامول فةةي ليبيةةا رؤيةةة مسةةتقبلية تحةةش محةةور 2332-7-39-32طةةرابلس 

 .السياسات التعليمية في ضوء المستجدات والمتغيؤات المحلية والعالمية 

 م2332-عمان –منشورات دار المسيرة  –تأليف كتاب علم النفس االرتقائي ونظرية العقل  -
 :تحصل عليها الدورات الم -

م بمركةز البحةوث التربويةة ومنةاهج التكةوين 3779حتة   3772ج سنة مات استخدام الحاسوب وادارة البرادور- -

 .بمقر الطاقة الشمسية 

 م32/33/2339بجمهورية مصر العربية ،بشركة المتحدون ،: دورة تصميم واعداد المناهج  -

 .م2337-32-22عربية بشركة المتحدون ،دورة ادارة الوقش والتخطيط التربوي بجمهورية مصر ال -

 م2337-32-22دورة عن ادارة واعداد الدورات التدريبية بجمهورية مصر العربية بشركة المتحدون ، -


