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 Arabic-CVانتاريخ انعهمي وانىظيفي 

 :أوالً انبياناث انشخصيت

 َىرَخ حطٍ يُصىر ػجُطخ االسم

 نُجُخ  انجنسيت

 لصر ثٍ غشُر 17/4/1971 تاريخ انميالد ـ ومكانه

 خبيؼٍ ػضى هُئخ تذرَص انىظيفت

 كهُخ انترثُخ لصر ثٍ غشُر جهت انعمم

 14\6\2021 أضتبر يطبػذ انذرجت األكاديميت /وتاريخ انحصىل عهيها

 ammhmdysy759@gmail.com انبريذ االنكتروني

 1706225190 رقم انهاتف

 

 ثانياً انمؤهالث انعهميت:

اندبيؼُخ ثكبنىرَىش ػهىو أختًبػُخ , تخصص تىخُه وأرشبد َفطٍ وأختًبػٍ,كهُخ انشهبدح 

 1999/1998 طراثهص يؼخانؼهىو األختًبػُخ انتطجُمُخ خب

دبلوم الدراسات العلٌا فً التربٌة وعلم النفس تخصص علم النفس التربوي بتمدٌر عام جٌد  

 م2002جامعة طرابلس 

درجة اإلجازة العالٌة )الماجستٌر( فً األداب لسم التربٌة وعلم النفس تخصص علم النفس   

 م.2005التربوي جامعة طرابلس  

درجة األجازة العالٌة )الدكتوراة( فً التربٌة وعلم النفس تخصص علم النفس التربوي جامعة 

 م2016الماهرة.مصر 

 :واإلداريتثانثاً  انمناصب انعهميت 

  أخصائٌة إجتماعٌة بمدرسة منصور الغاوي للتعلٌم األساسً بمصر بن غشٌرمن

 م.2007م2003عام 

  عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة التربٌة لصر بن غشٌر وفرع العواتة متعاون من عام

 م.2008م,2006

  عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة التربٌة لصر بن غشٌر وفرع العواتة لار من عام

 م.2012م,2008

      فصل بكلٌة التربٌة لصر بن غشٌر من عام مسم معلم عضو هٌئة تدرٌس ب

 م.2021م, إلى 8118

      ٍانهدُخ انؼهًُخ ثمطى يؼهى انفصم ثكهُخ انترثُخ لصر ثٍ غشُر ضُخ ػضى ف

2120. 
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    عضو فً الجمعٌة اللٌبٌة للمناهج واستراتٌجٌات التدرٌس  .    

                

 يت :خبراث انتذريسان : رابعأ

     أخصبئُخ أختًبػُخ ثًذرضخ يُصىر انغبوي   2112حتٍ 2112  يٍ ضُخ

              نهتؼهُى االضبضٍ واألػذادٌ.

    ٍ2008/2009ػضى هُئخ تذرَص ثذورح أػذاد انًؼهًٍُ انؼهىو األضبض 

 ثكهُخ انترثُخ فرع  2008نؼُذ 2006    ػضى هُئخ تذرَص يتؼبوٌ يٍ ضُخ

 انؼىاتخ.

      .2020ػضى هُئخ تذرَص يتؼبوٌ ثكهُخ انترثُخ خبيؼخ انسَتىَخ.                    

     2020ػضى هُئخ تذرَص يتؼبوٌ ثكهُخ انؼهىو االختًبػُخ ثدبيؼخ انسَتىَخ .  

   نغبَخ  2008 يٍ ضُخ  ثكهُخ انترثُخ لصرثٍ غشُرػضى هُئخ تذرَص لبر

2021 . 

                      

 

 : نهمرحهت انجامعيت مقرراث انذراسيت انتي تم تذريسهاان اخامس

 .:علم النفس العام 1

 .: علم النفس التربوى 8

 .:علم النفس النمو3

 :علم النفس الطفولة .4

 :علم النفس االجتماعً .5

 : تمافة الطفل .6

 : طرق البحث التربوي.7

 : الوسائل التعلٌمٌة .8

 : الصحة النفسٌة .9

 : التربٌة العملٌة. 11

 : صحة مدرسٌة . 11

 : حلمة نماش .18 

 : علم النفس اإلرتمائً. 13

 : مشكالت سلوكٌة .14

 : مهارات التفكٌر. 15
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 : إرشاد وتوجٌه نفسً.16

  : الفروق الفردٌة .17

 :طرق التدرٌس العامة.18

 :علم النفس البٌئ.19 

 :مهارات االتصال.81

 طرق تدرٌس العلوم  -81

 المٌاس والتموٌم. -88

 

 

  األبحاث انمنشىرة وانرسائم ::سابعاً 

 .اوأل. انمؤثمراث انعهميت 

 المنعمد  )التطوٌر ورؤى الوالع تحدٌات بٌن التعلٌم( للتعلٌم الوطنً المؤتمر 

 .طرابلس العماد ذات بمجمع م 17/9/2021 - 15 من الفترة خالل

 –  انًؤثًر انؼهًٍ انثبٍَ نكهُخ انترثُخ لصر ثٍ غشُر ثبنتؼبوٌ يغ يركس انجحىد

واألضتشبراد وانتذرَت خبيؼخ طراثهص حىل يتطهجبد انتحىل انترثىي نكهُبد 

 -يؼرفخ–انترثُخ فٍ ظم تحذَبد تكُىنىخُب انًؼرفخ تحث شؼبر )إدران 

 و2120-إغططص-25-26تغُُر(يٍ 

 المنشورة. العلمية تانيأ: البحوث 

 1- .الرسائل العلمية 

   -   .يطتىي انطًىذ وانذافغ نالَدبز  وػاللتهًب ثبنتفىق انذراضٍ نطهجخ اندبيؼخ

             (2116)رضبنخ يبخطتُر,

 -  أثر برنامج لائم على أسالٌب التعلم لنظرٌة كولب فً تحسٌن مهارات

 (6112)رسالة دكتوراة بلٌبٌا.لطلبة الجامعة والتحصٌل األكادٌمً التفكٌرالنالد 

 6- .البحوت العلمية 

 -  أسالٌب التعلم: مفهومها وأبعادها والعوامل المشكلة لها حسب نمودج كولب

 للتعلم الخبراتً .

 -  ًالذكاء الروحً وعاللته بالجنس ومستوى التحصٌل لدى طلبة كلٌة التربٌة ف

 جامعة طرابلس بلٌبٌا .

     -  العاللة بٌن التفكٌر التأملً والتحصٌل لدى عٌنة من الطالب الجامعٌٌن

 وطالب           الثانوٌة العامة فً ضوء بعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة

 -    فبػهُخ انتؼهُى االكتروٍَ ػهً انؼًهُخ انتؼهًُُخ فٍ ضم خبئحخ كىروَب. 
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   " تكنولوجيا المعرفة"مهنًيا في ضوء تحديات  وتنميته المعلم إعداد. 

  تمُُى ثرايح ترثُخ انًؼهًٍُ ويخرخبتهب وفك اندىدح يٍ وخهخ َظر طهجخ انطُخ

انراثؼخ فٍ لطى يؼهى انفصم وأػضبء انهُئخ انتذرَطُخ ثكهُخ انترثُخ لصر ثٍ 

 • خبيؼخ طراثهص"دراضخ يُذاَُخ"–غشُر 

 ٌم األساسً بمنطمة دور اإلدارة المدرسٌة فً تطوٌر المنهج المدرسً لمرحلة التعل
 ""دراسة مٌدانٌة       من وجهة نظر المدٌرٌن  ,طرابلس

 

  :البحوت والمشاريع إلتى تم األشراف عليها 
  فٍ تحطٍُ األداء األكبدًٍَ نذي طالة انترثُخ انؼًهُخ ويؼىلبد دور الوسائل التعليمية

غشُر)دراضخ أضتخذايهب يٍ وخهخ َظر أػضبء هُئخ انتذرَص ثكهُخ انترثُخ لصر ثٍ 

 .2122يُذاَُخ(

  يشروع تخرج ثؼُىاٌ يؼُمبد  اضتخذاو انتؼهى انُمبل فٍ انؼًهُخ انتؼهًُُخ يٍ وخهخ

   (دراضخ يُذاَُخ)  َظرانطالة  ثكهُخ انترثُخ لصر ثٍ غشُر

    املشكالت اإلدارقة اؾيت تواجه ؿدقري املدارس يف املرحلة األساسوة يف ؿنطقة ؼصر مشروع تخرج بعنوان

 غشري  " بن

  إجتافات اؾطالب حنو بعض ؿهارات اإلستذؽار  وعالؼته باإلجناز اؾدراسي ""دراسة ؿوداـوة"

 ؾطالب ؼسم ؿعلم ػصل بكلوة اؾرتبوة        ؼصر بن غشري"
  

  مشروع تخرج بعنوان البٌئة الصفٌة وعاللتها بالتحصٌل الدراسً لدى طلبة

 الشك الثانً من التعلٌم األساسً 

والغ تىظُف انتمُُبد انحذَثخ فٍ خذيخ انتؼهُى وصؼىثبد ثؼُىاٌ يشروع تخرج 

 "اضتخذايهب فٍ انًذارش

                          وعضىيت انهجان  انثقافيت واالجتماعيت وانعهميت انمناشط: ثامناً 

      دورة تدرٌبٌة فً مجال األرشاد والعالج النفسً  بمركز التنمٌة البشرٌة بجامعة عائشة         

 م.2005بالنٌران للعلوم األنسانٌة والتطبٌمٌة  بطرابلس 

 م. 2012)عائشة بالنٌران(بطرابلس النجلٌزٌة بمركز اللغات االجنبٌةدورة تدرٌبٌة فً اللغة ا    

 ACADEMIE TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEدورة )التوٌفل(  

 م.2013بمركز اللغات األجنبٌة والترجمة التخصصٌة جامعة الماهرة 

 م.2013( للحاسوب بمركز المعلومات واألستشارت اإلفرٌمٌة جامعة الماهرة ICDLدورة )   

دورة اللغة األنجلٌزٌة بالمركز البرٌطانً للغات األجنبٌة المستوى االول والثانً بالماهرة 

 م.2014
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الصورة  –دورة تدرٌبٌة مكتفة بعنوان) تطبٌك وتصحٌح ممٌاس ستانفورد بٌنٌة للذكاء    

 10/ 12- 16 /الخامسة ( بمركز البحوت والدراسات النفسٌة جامعة الماهرة فً الفترة من 

 م. 2014

  دورة تدرٌبٌة فً مجال) تنمٌة األبداع وبرامجه( بمركز البحوت والدراسات

 م. / 10112014/إلً  /10 27فً الفترة منالنفسٌة جامعة الماهرة 

  دورة تدرٌبٌة فً مجال) أسس الكتابة العلمٌة للبحوث( بمركز الخدمات التربوٌة

م إلً  2014/11/29بمعهد الدراسات  التربوٌة جامعة الماهرة فً الفترة من    

 م.2014/12/1

 الخاصة  مشاركة بعنوان التعرٌف بالتربٌة الخاصة بندوة علمٌة حول التربٌة

وأهمٌة دمجها فٌى مرحلة رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة لصر بن غشٌر لسم 

 .8181\4\6رٌاض االطفال.الموافك 

   المدربٌن إعداد دورة ( TOT) 51من الفترة خالل تدرٌبٌة ساعة 20 بمعدل-

باألردن عبر تطبٌك  البشرٌة والتنمٌة للتدرٌب العربً بالمركز م 23/7/2021

 زوم

  بمركز األستشارات والتدرٌب بجامعة طرابلس فً الفترة دورة المٌاس والتموٌم

 8188\8\11ألى \8\8ما بٌن 

  دورة فً مجال. spss 8188بكلٌة التربٌة لصر بن غشٌر 

                

                                      

                                                   

                                            

 

*************************************** 


