
          االسم الثالثي: كريمة امحمد الكوربو                                                                                            -

 الدرجة العلمية )أستاذ ُمشارك( -

 جامعة طرابلس / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / القسم: التدريب-

 بيانات االتصال: -

 55122912981200رقم الهاتف:  

 (nKarimaa55@gmail.comالبريد اإللكتروني: )

 السيرة الذاتية:

 عضو اللجنة العلمية لتقييم المقاالت واالبتكارات برابطة األكاديميين العرب للتربية البدنية وعلوم الرياضة.  -

 مندوبة األكاديمية العراقية ببريطانيا بدولة ليبيا. -

 لتحرير بالمجلة العلمية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.عضو هيئة ا-

 أحد مؤسسي الجمعية الليبية ألبحاث التربية وعلوم الرياضة.  -

 رئيس األعالم والتسويق في مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية ألبحاث التربية وعلوم الرياضة. -

 عضو جمعية المناهج واستراتيجيات التدريس. -

 مكتب التنفيذي لالتحاد العام الليبي للدراجات )األمين العام لالتحاد الليبي للدراجات سابقاً(.عضو ال -

 . 1522عضو الهيئة االستشارية للمؤتمر األول للطب الرياضي بالقاهرة   -

 1529عضو أكاديمية علوم الرياضة للتدريب والتطوير والتأهيل بالسعودية  -

 ركة الوفد الليبي بالمؤتمر العلمي الدولي رياضة المرأة العربية عضو لجنة التسجيل ومنسق مشا -

 بمصر. 1529)التحديات والفرص(      

 1529عضو اللجنة المعاونة الدائمة لالتحاد العربي للدراجات )لجنة الدراجة النسوية (-

 .1529منسق الدراسة واالمتحانات بقسم التدريب بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -

 . 1529عضو الرابطة الدولية للباحث العلمي ب االمارات  -

 1515عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني )الرياضة أسلوب حياة( لندن  -

 . 1529عضو الهيئة العلمية بالملتقى الدولي األول )تنمية القيم االجتماعية من خالل الممارسة الرياضية( -

 1515شارية للمؤتمر العلمي الدولي لإلصابات الرياضية والتغذية بالقاهرة عضو الهيئة االست -

 1515منسق الدراسة واالمتحانات بقسم التدريب بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -

 1515عضو لجنة العالقات الدولية بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -

للجنة العلمية لتقييم البحوث العلمية بالمؤتمر الثاني رياضة المرأة العربية )معاً لمكافحة العنف ضد المرأة( عضو ا -

 . 1515القاهرة 

  1515عضو اللجنة العلمية لتقييم البحوث العلمية بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني )االنتقاء في المجال الرياضي( العراق  -

 1515القاهرة  85فوق عضو مبادرة كن نشطاً  -

 المؤهالت العلمية:-

 جامعة طرابلس. 2991بكالوريوس من كلية التربية البدنية  -



 جامعة طرابلس. 1551ماجستير من كلية التربية البدنية  -

 جامعة اإلسكندرية 1522دكتوراه من كلية التربية الرياضية   -

 . 21/25/1558تحصلت على ترقية إلى الدرجة العلمية محاضر  -

 .11/1/1520تحصلت على ترقية إلى الدرجة العلمية أستاذ مساعد   -

 .25/2/1529تحصلت على ترقية إلى الدرجة العلمية أستاذ ُمشارك  -

 المنشورات والندوات والمؤتمرات العلمية:

 .1520المؤتمر العلمي األول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس  -2

 .1522العلمي الدولي الخامس عشر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان المؤتمر  -1

 .   1520المؤتمر العلمي الدولي السادس عشر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان  -0

 . 1528ات، تونسالمؤتمر العلمي الدولي الرياضي الثاني في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة، الحمام -2

 .1528المؤتمر العلمي الدولي اليوبيل الذهبي لعلم النفس الرياضي بالقاهرة  -0

 .1521المؤتمر العلمي الدولي الرياضة للجميع أمن قومي بمدينة شرم الشيخ وتم تكريمي ب )درع المؤتمر( -8 

 .1522جامعة طرابلس المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -1

 .1522الجزائر وتم تكريمي ب )درع المؤتمر( –المؤتمر العلمي الدولي لعلوم الرياضة جامعة الجلفة  -2

 . 1522المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية جامعة المرقب  -9

 .1529)درع المؤتمر(  المؤتمر األول رياضة المرأة )التحديات والفرص( بالقاهرة وتم تكريمي ب -25

 )اونالين(1529المؤتمر العلمي الدولي األول علم النفس الرياضي التطبيقي )الواقع والطموح( السعودية  -22

  1529المؤتمر العلمي األوروبي اآلسيوي العالمي الرابع لعلوم التربية والرياضة تركيا  -21

 )اونالين( 1515اة( لندن المؤتمر العلمي الدولي الثاني )الرياضة أسلوب حي -20

 )اونالين(1515المؤتمر العلمي الدولي لإلصابات الرياضية والتغذية بالقاهرة  -22

 1515المؤتمر العلمي الدولي الثاني )االنتقاء في المجال الرياضي( العراق وتم تكريمي ب )درع التميز(  -20

 )اونالين(

 )اونالين( 1515البدنية وعلوم الرياضة_ جامعة طرابلس  المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية -28

 )اونالين(1515المؤتمر الثاني رياضة المرأة العربية )معاً لمكافحة العنف ضد المرأة( القاهرة  -21

 )اونالين(  1515القاهرة  85المؤتمر الدولي األول كن نشطاً فوق  -22

 )اونالين(1512الرياضي التطبيقي )الواقع والطموح( السعودية المؤتمر العلمي الدولي األول علم النفس  -29

 1511السابع في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية ،الحمامات تونس،المؤتمر العلمي الدولي        -15

 1511جامعة الزيتونة،والعالج النفسي ، األول للصحة النفسية  المؤتمر العلمي الدولي       -12

 ( 28المؤتمرات المشاركة بها دولياً )

 ( 0المؤتمرات المشاركة بها محلياً )

 



 


