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 ليبيا اآلداب 1995/1996

2000/2001. 

 

 مدريد_اسبانيا جامعة أوتونوما -كلية علم النفس

 مدريد_اسبانيا جامعة أوتونوما -كلية علم النفس 2012

 2001-1998 باملدرسة الليبية مدريد أسبانيا عضو هيئة تدريس

 2022-2002 كلية التربية طرابلس عضو هيئة تدريس

EPSY200  علم النفس التربوي 

 
EPSY203 علم النفس االرتقائي 

EPSY100 علم النفس العام 

EPSY222 صعوبات التعلم 

EPSY321 نظريات التعلم 

EPSY 462 علم النفس البيئي 

 نظريات التعليم 
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 2018-2015لجنة عضورئيس لجنة املفاضلة للطلبة الجدد بالكلية.

الجدد  لألساتذةلجنة املفاضلة  عضو في 

 بالكلية.

 2016 رئيس لجنة

 رئيس لجان تسيير االمتحانات النهائية بالكلية.

 

 2017-2012 رئيس لجنة

إعداد النسخة الليبية من كتاب حقائق لجنة 

 للحياة   

 20122013 عضو مشارك

الدراسة واالمتحانات بقسم التربية منسق 

وعلم النفس

2016_2012 كلية والتربية _ط

 2017 كلية والتربية _ط رئيس قسم التربية وعلم النفس

رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بكلية 

 التربية طرابلس

 2013 كلية والتربية _ط

ورشة الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم 

 املفاهيم واآلليات -العالي

املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات 

 التعليمية والتدريبية

2014 
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 منسق الجودة بقسم التربية وعلم النفس

 

 2022-2020 كلية والتربية _ط

 المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(: : البحوثالعــــلمــياإلنـــتـــاج 

 2021 1 33مجلة الجامعي الصعوبات الحسابية أساليب التشخيص واستراتيجيات العالج

مجلة العلوم اإلنسانية  صعوبات الذاكرة تشخيص وعالج 

االكاديمية الليبية

19 1 2020 

 Robert في نظرية املستويات املعرفية في إطار النسق الهرمي

Gagne  

مجلة العلوم اإلنسانية 

االكاديمية الليبية

16 1 2019 

مجلة كلية التربية  استراتيجية الخرائط املفاهيمية ودورها في التعلم. 

طرابلس

13 1 2019 

مجلة كلية اآلداب جامعة    Piagetالنمو املعرفي وفق مفهوم نظرية جان بياجيه  

طرابلس 

32 1 2017 

 David Ausubelالتعلم من وجهة نظر نظرية التعلم ذي املعنى "

 مجلة كلية التربية طرابلس.“

مجلة كلية التربية 

طرابلس

12 1 2017 

التعليم األساس ي في " واقع أدب الطفل في الكتاب املدرس ي ملرحلة 

 .(ليبيا    )دراسة تحليلية ملقرر اللغة العربية

مجلة كلية التربية 

طرابلس

10 1 2015 

إسهامات العلماء العرب واملسلمين في علم النفس التربوي "ابن )

 ..طفيل، ابن خلدون، اإلمام الغزالي"(

مجلة العلوم اإلنسانية  

الصادرة عن كلية اآلداب 

والعلوم/ الخمس

9 1 2014 

بعنوان )مهارات واستراتيجيات التفكير ما وراء املعرفي ودور املعلم 

  .في تطويرها( 

مجلة كلية التربية 

طرابلس

9 1 2014 
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مجلة العلوم اإلنسانية  )الخدمات والتكنولوجيا املساندة لذوي العوق البصري(  

الصادرة عن كلية اآلداب 

والعلوم/ الخمس

8 1 2014 

مجلة كلية اآلداب جامعة  )األطفال ذوي صعوبات التعلم األكاديمية خصائص وتشخيص(  

طرابلس ليبيا

21 1 2013 

إعداد تصور مقترح لتطوير أقسام علم النفس بالجامعات الليبية، ُعرض في امللتقى 

 كلية اآلداب بنغازي. 2012ديسمبر  29ليبيا املوافق الثاني لالختصاصيين النفسيين في 

2012 

 2014-2013 .2013/2014إعداد دليل التربية العملية لكلية التربية طرابلس  

 2022-2014 اعداد دليل قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية طرابلس.

 2020 النفس . إعداد دليل اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بقسم التربية وعلم

 إعداد تصور مقترح إلنشاء قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية طرابلس

 

2015/2020. 

 2022-2021 دليل  االجراءات لقسم التربية وعلم النفس

2022-2021 دليل االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس  

2022-2021 النفسدليل الطالب بقسم التربية وعلم   

2022-2021 دليل آليات بقسم التربية وعلم النفس لضمان الجودة والتحسين املستمر  

2022-2021 دليل أليات واجراءات بقسم التربية وعلم النفس  لخدمة املجتمع والبيئة  

2022-2021 دليل قسم التربية وعلم النفس  لخدمة املجتمع والبيئة  

2022-2021 2022النفس املحدث دليل قسم التربية وعلم   

2022-2021 دليل هيكلية برنامج بقسم التربية وعلم النفس  

 "تحت النشر سيكولوجيا اللعب ملرحلة رياض األطفال" تأليف كتاب بعنوان 

 ".تحت النشر تأليف كتاب بعنوان "صعوبات التعلم النمائية 

   ".النشر تحت تأليف كتاب بعنوان "صعوبات التعلم األكاديمية  

 .تحت اإلعداد العمل على إعداد قاموس مصطلحات سيكولوجيا عربي اسباني 
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املؤتمر الوطني للتعليم في ليبيا  تحت عنوان 

)التعليم بين تحديات الواقع ورؤى 

 التطوير(

استراتيجيات وأساليب  تدريس ذوي صعوبات  ليبيا -طرابلس

 التعلم القرائية

2012 

املؤتمر الدولي الثالث لضمان جودة التعليم 

 العالي في جامعة الزيتونة

نماذج إدارة الجودة الشاملة ومعوقات تطبيقها في  عمان-األردن 

 التعليم العالي

2013 

السنوي الخامس للمنظمة العربية  ؤتمرامل

 لضمان الجودة في التعليم

 نماذج إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي تونس-تونس 

 Pennsylvania University_ North)تجارب عاملية: 

Missouri State University_ Oregon University 

2013 

مؤتمر البحث العلمي ركيزة لحل املشكالت 

الدولي الثالث ومؤتمر الرابطة املؤتمر 

األكاديمية األول للبحث العلمي األول ملركز 

 البحوث واالستشارات االجتماعية

تشخيص وعالج اضطراب عجز االنتباه  الكويت

املصحوب بالنشاط الحركي املفرط لدى األطفال 

Diagnosis and treatment of attention deficit 

hyperactivity disorder in children )ADHD 

2014 

كلية التربية بأبي  املؤتمر العلمي التربوي الدولي الثاني

 عيس ى الزاوية

 2014 تنمية قدرات املوهوبين من ذوي صعوبات التعلم
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. 

املتعددة وأثره على التحصيل الدراس ي لدى تالميذ الصف الثالث  لتنمية الذكاءات"فاعلية برنامج  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان

 )مصراتة( باألكاديمية الليبية للدراسات العليا .2016فرج محمد ابوشعالة  للطالبة حناناالبتدائي بمدينة مصراتة" 

 

"التفكير االبتكاري وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى عينة من طلبة السنة األولى بجامعة املرقب"  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان

2018 باألكاديمية الليبية للدراسات العليا /21/1للطالب: علي عبدهللا محمد عقوب.   

" الذاكرة العاملة وعالقتها بصعوبات التعلم الحسابية " الطالبة حنان سعد أكاديمية الدراسات مناقشة رسالة ماجستير بعنوان

 العليا لسنة . 2021

للطالبة سهير سعد الصويعي، بعنوان "تقنين مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم، مناقشة رسالة ماجستير 

يم األساس ي ببلدية غريان"، وذلك باألكاديمية الليبية للدراسات العليا، قسم علم النفس، لدى تالميذ الشق األول من مرحلة التعل

 شعبة التوجيه واإلرشاد
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