
 
 

 

 

النشرة العلميةنبذة عن   
العلمية  النشرة  وتنفيذ   تصدر  بإشراف  طرابلس  التربية  واالستشارات   لكلية  البحوث  قسم 

وبالكلية    والتدريب  دراسي  فصل  كل  نهاية  عالقة في  لها  التي  األخبار  نشر  إلى  تهدف 

في   العلمي  الترقيةالبالبحث  كأخبار  العلميو  كلية  التفرغ  منشورات و  قرارات  ملخصات 

التدريس في  أعضاء ه  التدريس وأخبار مشاركات أعضاء هيئة  أوالمؤتمرات  اليئة    محلية 

بحث أخبار المؤتمرات المنعقدة في كلية التربية طرابلس، سعيا لنشر الالدولية و  عربية أوال

التدريس    لتحفيزو  ،يعلمال هيئة  البحثي  ب أعضاء  العمل  من  للمزيد  طرابلس  التربية  كلية 

 العملية التعليمية ويرتقي بالمجتمع والبيئة. الرصين الذي يرفع من 

نقدم  أن  ويسعدنا  من    يسرنا  األول  العدد  لكم 

ل  نشرةال التربية  العلمية  التى    -كلية  طرابلس 

البحوث   قسم  وتنفيذها  إعدادها  على  يشرف 

التربية   بكلية  والتدريب    –واالستشارات 

 . جامعة طرابلس ،طرابلس

طرابلس مثل باقي كليات    -تقوم كلية التربية  

بتنفيذ عدد كبير من البرامج   جامعة طرابلس 

والبحثية  والنشاطات  تأتي    العلمية  هنا  ومن 

ا هذه  الكلية  أهمية  أخبار  لعرض  لنشرة 

المختلفة   والفعاليات  بالنشاطات  وللتعريف 

التي   التى  العلمي  بالبحث  عالقة  يتم    لها 

 . تنفيذها بالكلية 

واالستشارات  إوحيث   البحوث  مركز  ن 

أقسام   مع  بالتعاون  يعمل  بالجامعة  والتدريب 

الجامعة   تكون  أن  على  بالكليات  البحوث 

متميز والدراس  ا مركزاً  العلمية  لألبحاث  ات 

فلا  دعم الجامعة  وحل    يمساهمة  التوعية 

الم نأمل  مشكالت  فإننا  ولهذا  المختلفة  جتمع 

 . تحقيق هذا الهدفي  أن تساعد هذه النشرة ف 

ف  ال  كافة    ي يفوتنا  دعوة  الكلمة  هذه 

لتنفيذ مثل هذه   بالكليات  البحوث  أقسام 

ة نظرا ألهمية دور هذه األعمال  النشر

ونشاطات   يف ببرامج  البحث    التعريف 

في المختلفة  العلمي  وذلك  الكليات   ،

تنمية   في  العلمي  البحث  ألهمية 

ا وتنمية  الخبرات  الجامعة  في  لعلمية 

 وتقدم المجتمع والحفاظ على البيئة. 

ل  يف الشكر  بخالص  أتقدم    فريق الختام 

والتدريب  قسم   واالستشارات  البحوث 

ونأمل استمرارية    لفريق عمل النشرة و

 .موعدها المحدد  ي ة فظهور النشر

 

 . وهللا ولي التوفيق 

 

 أحمد قنون  ي أ. د. عل

واالستشارات  مدير عام مركز البحوث
 جامعة طرابلس، والتدريب

 كلمة العدد

الفصلية  علميةالنشرة ال  
قسم البحوث واالستشارات والتدريبكلية التربية طرابلس، تنفيذ ل  

2022ربيع   2022أغسطس   |    العدد األول   |  

 

قسم   ملخص عن مؤتمر

اللغة العربية والدراسات 

سالمية اإل  
2 صفحة  

 

 لقاء العدد
    7 صفحة

 

 صدور كتب جديدة
10 - 8صفحة   

 

 

مشاركات أعضاء هيئة  

مؤتمرات الالتدريس في   
20 - 11صفحة   

 

 نشاط علمي 
23 - 21صفحة   

 

 أخالقيات البحث العلمي 
42صفحة   

 

 تهنئة بترقية 
52صفحة   

 

 تهنئة بإجازة تفرغ 
72صفحة   

 

ستشهادات زيادة اال  
82صفحة   

 

البحوث المنشورة في  

2022 
30صفحة   

 

 في هذا العدد
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سالمية قسم اللغة العربية والدراسات اإل مؤتمرخص عن مل  

 

 

 
 

 

 

 

 

للدراسات اللغوية المؤتمر العلمي األول 

 واألدبية واإلسالمية 

 

والدراسات   العربية   اللغة  قسم  نظم 

التربية بكلية  طرابلس    اإلسالمية  ـ 

العلمي األول   المؤتمر  الدولي 

 واألدبيّة واإلسالمية  ات اللّغويةــــللدراس 

وان   حت  عن   ت 

ص " "  
ّددة  للن ّ ح 

راءة  المت  ل والق  أ وي  الت   
 

  / م    2022فبراير    10ـ    9ـ    8في الفترة  
المحّرم  9ـ    8ـ    7الموافق     رجب 

استمرت أعمال المؤتمر ، حيث  هـ1443

تم   برنامج  موزعة  حسب  أيام  ثالثة  مدة 

مواقع  على  المؤتمر  صفحة  على  نشره 

االجتماعي القسم    التواصل  وعلى صفحة 

 . على موقع الكلية
باحث المؤتمر  في  خمس وشارك  من  ن 

المغرب والجزائر وتونس ومصر   :  دول

من إ   ،والعراق باحثين  مشاركة  جانب  لى 

المشاركين  .  ليبيا الباحثين  عدد  كان  وقد 

ليبيا   خارج  من  المؤتمر  .  باحثا  59في 

المؤتمر و في  المشاركين  الباحثين  عدد 

ليبيا   داخل  األبحاث  و.  باحثا   34من  عدد 

ليبيا    خارج  من  المؤتمر  في  المشاركة 

عدد  و.  أبحاث مشتركة  9  ا بحثا ، منه  50

األبحاث المشاركة في المؤتمر من داخل  

 . أبحاث مشتركة  3 امنه. بحثا  31ليبيا 

الثالثاء   المؤتمر أعماله يوم  فبراير    8افتتح 

الموافق  2022 وقد  .  هـ1443رجب    7م 

الجلسة   األول  اليوم  أعمال  تضمنت 

 . جلسات علمية  االفتتاحية وثالث

للقرآن   بتالوة  االفتتاحية  الجلسة  بدأت 

لقى رئيس  أ ثم  .  تالها النشيد الوطني  ،الكريم 

د رئيس .  المؤتمر  كلمة  الزوبي  علي 

بالحضور   بالترحيب  بدأها  التي  المؤتمر 

المشاركين أهمية    نبهو  والباحثين  على  فيها 

من   البحث  منظار  تحت  التأويل  تناول 

وشرعي  منظور وأدبي  أمل   "لغوي  على 

وتنير  إالوصول   المسترشد  تعين  نتائج  لى 

المستبص صرح درب  في  لبنة  وتكون  ر 

ينالب  الذي  الوسطي  الهادف  العلمي  ى  أحث 

الشذوذ   عن  ويرتقي  العلمي  التشدد  عن 

 . "الفكري 

د  وأعقب ألقاها  كلمة  حمدي .  ذلك  سامي 

عميد كلية التربية بدأها بالترحيب بالحضور  

و والمتابعين  على بشاد  أوالباحثين  العاملين 

المؤتمر كلمته،  نجاح  في  كلية    وبين  اهتمام 

النشر   وتشجيع  العلمي  بالبحث  التربية 

روح إو  العلمي وخلق  المؤتمرات  قامة 

الكلية   مجلة  ذاكرا  الباحثين  بين  التنافس 

 . المحكمة
 

ألقى د نيابة .  ثم  العلمية كلمة  الشؤون  وكيل 

د  طرابلس  جامعة  عميد  عون.  عن  ،  خالد 

مرحبا  فبدأ  والباحثين    كلمته  بالحضور 

و وأ والمتابعين  بالمؤتمر  دعم  كأ شاد  على  د 

 . الكلية  اتطاشالجامعة الكامل لكل ن
 
 

بالكلية ك عرض مرئي للتعريف  ذل  وأعقب 

الضبع  / أ  ه:ألقا  الحميد  عبد  .  أحمد 

اختتمت الجلسة االفتتاحية بشريط وثائقي و

والدراسات   العربية  اللغة  أساتذة  عن 

طرابلس    اإلسالمية قضوا  بجامعة  ممن 

 . نانحبهم بسبب جائحة كورو
 

اليوم   في  علمية  جلسات  ثالث  عقدت  وقد 

ال  في  علمية  جلسات  وأربع  وم  ياألول 

 . في اليوم الثالث الثاني و جلستان

الثالث  تخت وا اليوم  في  المؤتمر  أعمال  مت 

الظهيرة التناصح  .  وقت  قناة  قامت   وقد 

التي   الختامية  الجلسة  فقرات  بتغطية 

التحض اللجنة  رئيس  كلمة  رية،   يتضمنت 

إمهيدي سعد نجم، وكلمة المشاركين في .  د

ألقته   ماتاله.  المؤتمر الذي  الختامي  البيان 

الهمالي.  د ذلك  تم و.  نجاة  توزيع    بعد 

 . شهادات الشكر والتقدير

المؤتمر   هامش  على  نشاطات  عقدت  وقد 

د ألقاها  شعرية  أمسية  في  علي  .  تمثلت 

حسن جبرانالبهلول  محمد  رضا  ود.   ،   

الفترة   في  المؤتمر  من  الثاني  اليوم  في 

محمد  .  ومحاضرة علمية ألقاها د  ،المسائية

 . المؤتمرخليفة األسود في اليوم الثالث من 
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 عناوين البحوث المشاركة في المؤتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونظرا لما مّرت به البالد من ظروف بسبب جائحة كورونا انعقد المؤتمر افتراضيا  

الجلسات   ورؤساء  المؤتمر  لجنة  أما  األبحاث،  بعض  إال  للمشاركين  بالنسبة 

والمقّررون فقد التزموا الحضور في قاعة المؤتمر، وكانت التجربة ناجحة بامتياز  

قلة    الجامعة  رغم  وتعاون  المؤتمر  ورئاسة  الكلية  إدارة  بإصرار  لكن  اإلمكانيات 

القديري   أسامة  األستاذ  به  قام  الذي  الكبير  المتميز  العمل  وكذلك  الداعمة  والجهات 

 . بصورة الئقة لكلية تسيير المؤتمر بنجاح وظهراستطاعت ا

القائمين  الشو المؤتمر والداعمين له ونسأل هللا  على  كر والتقدير موصول لكل  هذا 

 . التوفيق والسداد في مؤتمرات مقبلة إن شاء هللا

 

 آليات التأويل لدى الجاحظ 
)الجزائر( ويأ.د. سومية عبد الال  

 

العلماءالتأويل وأثره في اختالف   
 د. محمد سيدي الزروق األنصاري )ليبيا( 

 

التأويل وأثره في توجيه المعنى في التفسير  
 البسيط لإلمام الواحدي 

 د. حامد حسين حنيحن )العراق( 
 

 التأويل النحوي في األلغاز الشعرية... 
ضو محمد )ليبيا(  د. غزالة   

 

النيابة والتضمين في حروف الجر وأثرهما في 
 التأويل النحوي 

 د. رمضانة ضو محمد الحناشي )ليبيا( 
 

 تدقيقات نحوية في فلسفات تأويل العوامل 
 أ. د. إمحمد فرج الخزعلي )ليبيا(

 

 مصطلح التأويل في خصائص ابن جني
 د. عبد العالي محمد قليصة )ليبيا(

 

مقاييس التأويل عند علماء اللغة في 
العربيالتراث  

 د. صفاء حمراس )الجزائر(
 

 المعايير النصية وأثرها في فهم ميمية المتنبي 
 أ.بثينة محمد العنقودي )ليبيا( 

 أ.ليلى عبد الرزاق الزقوزي )ليبيا(

 

 منهجية التأويل في النص ِّ القرآني  
د علي جمعة )ليبيا(  د.عبد هللا إمحمَّ

 

 

االتجاه الحداثي وموقفه من تفسير القرآن  
" "أنموذجاأسباب النزول  -الكريم الوحي   

 د. منير محمد علي الطشاني )ليبيا(
 

التأويل الحداثي للنص القرآني وضوابط 
 الشرع: من الدواعي إلى المناهج

 د. محمد معطالوي بن عبد الرحمن )المغرب( 
 

التوظيف الهرمينوطيقي لتأويل النص القرآني  
 بين مؤيد ومعارض 

 د.فوزية دندوقة )الجزائر( 
 د.شهيرة زرناجي )الجزائر(

 

القاضي الدستوري ودوره في تأويل نصوص  
الدستور: مدخل لحماية الحقوق وتحقيق  

 األمن القومي
 د.مجدول السماللي  ياسر )المغرب( 

 د. نجاة رؤوف )المغرب( 
 

تأويل النص الديني بين الضوابط الشرعية 
 وتجاوز القراءات الحداثية المعاصرة 

 د.ميلود ليفة )الجزائر( 
 

المستشرقين للنصوص القرآنية تأويالت 
 وأثرها على الدعوة اإلسالمية 

 د.علي أحمد محمد بن يحمد )ليبيا(
 

تأويلية علي حرب من خالل كتبه: "نقد  
النص"، "نقد الحقيقة"، "اإلنسان األدنى" 

 توصيف وتقويم 
)الجزائر(  ةد.هجيرة كحل  

 د.جمال األشراف )الجزائر(
 

اية التأويل في أدب النيهوم الساخر رو
 الحيوانات أنموذجا 

 أ.خالد علي إبراهيم )ليبيا( 
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 عناوين البحوث المشاركة في المؤتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التأويل في النص األدبي الماهية والمرجعية 
 واآلليات 

 ط.د. سارة حميدو )الجزائر(
 

النص العربي األدبي ورهان التأويل بين 
 التراث والمعاصرة 

 ط.د. شعيب مرواني )الجزائر(
 

البعد األنثروبولوجي في النص الشعري  
 الشعبي عند حسين حالفي 

محمد ضياء الدين فنيخرة )ليبيا( تهاني   
 

 تأويل النص األدبي بين الثابت والمتغير
 ط.د. كمال أونيس )الجزائر(

 

استراتيجيات القراءة وآليات التأويل على  
 ضوء نظرية التلقي 

كابوس )الجزائر( ط. د.ريمة بو  
 

حضور المناهج النقدية الحديثة واستراتيجية 
 التأويل نماذج مختارة 

خالدي )الجزائر( د.عبد الحميد  
 ط.د. إبراهيم بلعدل )الجزائر(

 

الهيرمينوطيقا والشعر العربي الحديث مقاربة  
 تأويلية لقصيدة مرحى غيالن 
 ط.د. سامية رحال )الجزائر(

 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل في قراءة 
 النص األدبي بين التراث والحداثة
 أ.رمضان جمعة بن هندي )ليبيا( 

 

 التأويل العقدي عند أبي الوليد الباجي 
 د. حمزة معالوي )المغرب( 

 

 التأويل في الخطاب الصوفي
 د. محمد زايد )المغرب(

 

 الصفات بين التأويل واإلثبات 
 أ.خالد محمد بن سعيدان )ليبيا(

 

النص  القرآني بين علماء التفسير وتأويل  
 الصوفي ة 

 ط.د. حمراس محمد )الجزائر( 
 

تأويل الخطاب الصوفي مطلع تائية  آليات 
 الحراق نموذجا 

 د.موالي علي سليماني )المغرب(
 

تقويل النص القرآني عند المفسرين مخالفة  
 الترتيب مثاال

 د.هاني كنهر عبد زيد العتابي )العراق(
 د.نعيم سلمان غالي البدري )العراق(

 

تعالى الصورة كشف وهم من نسب هلل   
 أ.أحمد عبد الحميد الضبع )ليبيا( 

 

َمنطق الَكالم في تدبير االختالف العَقَدي عند 
هـ( 1102العالمة الحسن اليوسي )تـ   

 د.أسامة المودن )المغرب(
 

مسلك التأويل لرفع موهم التعارض بين القرآن  
 الكريم والحقائق العلمية

 ط.د. شهاب نقادي )الجزائر(
 

في إنجاز الفعل الكالمي أبعاد التأويل    
 د. أبوبكر محمد سويسي )ليبيا( 

 

أثر التأويل في توجيه الداللة اللغوية عند 
 علماء العربية

 د. حسين الهادي الشريف )ليبيا(
 د. حسن السنوسي الشريف )ليبيا(

 

أثر مظاهر االتساق النصي على فهم وتأويل 
 الخطاب الشعري 

 د. فوضيل مولود )الجزائر(
 

إشكاليات نظرية التأويل الهيرمينوطيقا في 
 الفكر الغربي: دراسة نقدية

)الجزائر(  ةد. محمد كمال خليف  
 

احتكام المفسر ألشعار العرب في فهم النص  
 القرآني وتأويله

 د. رضا رافع )الجزائر(
 

التأويل ومتعدد الداللة في كتب الوجوه  
أنموذجاوالنظائر: قاموس القرآن الدامغاني   

 د. عبد السالم ميالد جبريل )ليبيا(
 

التأويل ومصطلحاته بين التالزم واالستقالل، 
 دراسة بين أصل الوضع والسياق
 أ.د. عبد القادر سالَمي )الجزائر( 

 د. أمينة بلهاشمي )الجزائر(
 

طاب  خالت السياق وتحليل النصوص في الدال
 القرآني بين التأويل وقواعد اللغة

عز الدين عبدهللا )مصر(  د. ياسر رجب  
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 عناوين البحوث المشاركة في المؤتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داللة المفردة  السياق اللغوي وأثره في 
القرآنية عند ابن قتيبة من خالل كتابه تأويل  

 مشكل القرآن
 د. عبد السالم إدريس سويسي )ليبيا( 

 

 العالمة والتأويل: قراءة في الفكر األصولي
صالح محمد )ليبيا(   ةد. سالم  

 

 المناهج النقدية وآليات التأويل 
 أ.فاطمة دين حمد الجهيمي )ليبيا( 

 

البالغة القرآنية عند أ.د آفاق التأويل في 
 محمد محمد أبي موسى 

 د.أحمد فتح هللا إسماعيل )ليبيا( 
 

التأويل التراثي والتوالد النصي بين القدم  
 والجدة 

 أ.أسماء جعيل )الجزائر(
 د.فاطمة الزهراء عطية )الجزائر(

 

الغياب الداللي والداللة المؤجلة في الخطاب  
 الشعري المعاصر 

)الجزائر( أ.فاطمة عسول   
 

القراءة والتأويل في المناهج النقدية الحديثة 
المفاهيم واآلليات  –  

 أ.شريفة بوكاف )الجزائر(
 

شعر الصعاليك وصيرورته في مناهج النقد  
الحداثية وما بعد الحداثية: من تاريخانيات  
 التفسير إلى ظاهراتيات التأويل فالتفكيك 

 أ.أيوب بن حكيم )المغرب( 
 

التأويل في تشكيل الخطاب الميتا نقدي  فاعلية 
 بحث في السؤال المعرفي

ط.د. .عبد العزيز بن عبد القادر منسي  
 )الجزائر(

 

 المناهج النقدية الحديثة وتأويل النص األدبي
 ط.د. .كريمة فليفلة )الجزائر( 

 
 المناهج النقدية الحديثة وآليات التأويل 

 ط.د. .بشرى منصوري )الجزائر(
 

بيق المناهج النقدية الحديثة  إشكالية تط
 وتأويل الخطاب الصوفي

 ط.د. .لنـــدة خلفاوي )الجزائر(
 

التأويل عند األصوليين قراءة تحليلية في 
 الشروط 

 د.عبد الحميد الراقي )المغرب(
 

وانعكاسه  التأويل عند األصوليين والفقهاء 
 على مواكبة النص للمستجدات
 د.عبد القادر طاهري )المغرب( 

 

التأويل عند األصوليين وانعكاسه على مواكبة  
 النص للمستجدات 

 أ.سومية دهري )الجزائر(
 

التأويل في التراث اإلسالمي قراءة في 
 المنظور الشرعي

 د.إدريس بن خويا )الجزائر( 
 د.فاطمة بن محمد برماتي )الجزائر( 

 

الهيرمينوطيقا النسوية وتفسير الن ص الديني  
 ــ أمينة ودود نموذجا 

 د.خيرة بو رنان )الجزائر(
 

أثر الضوابط المقاصدية لفهم وتفسير 
النصوص في بيان مخاطر القراءات  

 المعاصرة للنص الشرعي 
 د.نبيل السعيد موفق )الجزائر(

 

 تأويل نصوص القتال عند المعاصرين 
إملودة )ليبيا( أ.عبد هللا محمد   

 أ.محمد رضا أبو القاسم الغوج )ليبيا( 
 

تفسير النصوص الشرعية وتأويلها وأثر ذلك 
 على تنزيل األحكام المتعلقة بعمارة المدن

 أ.إيمان المهدي أبوقرين )ليبيا(
 

داللة التأويل من خالل ثنائية األنا واآلخر في  
 شعر خليفة التليسي 

 أ.أحمد ضو الميلوسي )ليبيا( 
 

اربة تأويل النص الشعري الحديث في مق
 الكتاب المدرسي

 د. محمد نفاد )المغرب( 
 

ية لقصيدة عابرون في كالم ئمقاربة سيميا
 عابر 

 أ.د. حماد حسن أبو شاوش )ليبيا(
 

أبعاد التأويل في رواية عابر سرير ألحالم 
 مستغانمي 

 ط.د. فاطمة بوقّرة )الجزائر(
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 عناوين البحوث المشاركة في المؤتمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسة الفن التشكيلي قراءة في ديوان عبد 
 المنعم محجوب

)ليبيا( شاقور  د. صباح أبو  
 

ل وتأويل المتاهة قصيدة الجبار  متاهة التأوي
السفينةو  

 ط. د. منية هيشور )الجزائر(
 

ُجوا الموت   تجليات الموت في قصيدة "تَوَّ
–ليَقتلوه في أعالي الظهيرة" لسميح القاسم 

 -مقاربة تأويلية
 ط.د .أميرة أبوغرارة )الجزائر(

 
قصيدة آليات تأويل النص الشعري المعاصر 

 الجسر لخليل حاوي 
 ط.د. ابتسام باي )الجزائر( 

 
نحو تأويل لساني وظيفي للخطاب الشعري، 

 بعض معلقة عمرو بن كلثوم نموذجا 
 د. مصطفى عقلي )المغرب( 

 

حركية المعنى وضوابط التأويل في الدرس 
 اللساني الحديث 

)الجزائر(  يد. النذير الضبع  
 

صيغة )تفاعل( في تأويل النص الخطابي دور   
 د. إبراهيم عبد هللا سويسي )ليبيا(

 

القوة اإلنجازية لألفعال الكالمية في رسالة 
 الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز 

 د. زينب محمد الطاهر )ليبيا( 
 
 
 

 
 

المؤتمر العلمي األول  بعض الصور من  

للدراسات اللغوية واألدبية واإلسالمية    
 

آليات التأويل في تحليل النص األدبي العربي 
 بين التراث والمعاصرة رواية قواعد جارتين 

 د. سناء سليمان مصطفى )مصر(
 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل في المسار 
 المعرفي اللساني 

 أ.رندا عبد الباسط جبر )ليبيا( 
 

ستراتيجية فعلي القراءة والتأويل في الدرس إ
 اللساني الحديث 

 ط.د. سعيدي أحمد )الجزائر(
 ط.د. بلخير زين العابدين )الجزائر(

 

 هيرمينوطيقا النص بين شالير ماخر وريكور 
روضة مبادرة )تونس( د.   

 

 أسباب التأويل في النصوص القرآنية
 د. رمضان علي خليفة )ليبيا( 

 

مظاهر التأويل التركيبي الداللي في اللسانيات 
 العربية

)ليبيا(  ةد. أحمد إمحمد جمع  
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أد  واد. عت  حمد الر 
م
مالهأدي  ا  لقاء  

 مع

أكاديمي(. أرجو تقديم نفسك لقراء )ليبي و  كـعياد  .من هو د.  1

 .النشرة
الزواماسمي   إمحمد  الهادي  على  عياد  تحصلت   سنةلدكتوراة  ا. 
التخصص   2004 المتحدة.  المملكة  في  مانشستر  جامعة  من 

من  عشر  الثالثة  العلمية  الدرجة  وليزر.  نووية  فيزياء  الدقيق 
كعضو هيئة تدريس بكلية التربية   تعملمركز البحوث النووية.  

أستاذ   حاليا م. 2019مايو  إلى    2010سنوات من  طرابلس لتسع  

 مشارك في كلية العلوم بجامعة طرابلس.
 
متى تم تكليفكم برئاسة قسم البحوث واالستشارات والتدريب .  2

بكلية التربية طرابلس ومن هم أعضاء فريق العمل الذي ساندك 
 فترة رئاستك للقسم؟ 

رئيس تكليفي  لقسم  تم  والتدريبا  واالستشارات  بكلية   البحوث 
(لسنة  1030بقرار رئيس جامعة طرابلس رقم )التربية طرابلس  

المكاأل.  2015 همولفعضاء  القماطي:ن  د.محمد و  د.عماد 

 . فاطمة بن عثماند. و الشريف
 
قدم .  3 ماذا  والتدريب،  البحوث واالستشارات  لقسم  كمؤسسين 

 فريق القسم بقيادتك للكلية والجامعة والمجتمع المحلي؟ 
منها ومعملية  تخصصية  علمية  ثقافية  دورات  بعدة  ن ادورتقمنا 

عدد   وكان  التربية طرابلس  كلية  يقارب داخل  للدورة  المنتسبات 
 . متدربة في كل دورة 500

كما قمنا بدورات معملية لمعلمات الفيزياء كانت بمركز البحوث 
العلوم  بالجامعة  واالستشارات كلية  معامل  وأيضا   بالجامعة  و 

وفي نهاية كل دورة معملية قمنا .معمل التفتيش التربوي طرابلس
البالزما   ألبحاث  الليبي  للمعمل  على بزيارات  لالطالع  وذلك 

 األبحاث واألجهزة المتطورة .
العلوم   سلمت رئاسة قسم البحوث وحال صدور قرار نقلي لكلية 

ومشاركتها الفعالة نتصار الشريف التي اثبتت جدارتها  للدكتورة إ
 أثناء إقامة هذه الدورات التدريبية.

 

يس لقسم  ئدارتكم لمهامكم كر إهي الصعوبات التي واجهتكم فترة    ما.  4

 البحوث واالستشارات والتدريب؟

هي   األولى  بالدرجة  واجهتنا  التي  توفرالصعوبات  الكافي    الدعم   عدم 

لتوفير   صعوبات  واجهنا  مثال  الدورات.  اإللتنفيذ  والقهوة  وجبات  فطار 

 .للمتدربات أو الجوائز التشجيعيةللمتدربات أو الشهائد الممنوحة 

 

سم البحوث واالستشارات والتدريب  ن يساهم ق أبرأيكم، كيف يمكن  .  5

 الرتقاء بالبحث العلمي في الكلية وفي الجامعة؟في ا

 . تنظيم دورات دورية من قبل متخصصين تدفع لهم مكافآت دوريةب

 

ن يشجع أبرأيكم، كيف يمكن لقسم البحوث واالستشارات والتدريب  .  6

والمجتمع  التعليمية  بالعملية  لالرتقاء  تهدف  التي  العلمية  البحوث 

 المحلي؟

للجامعة ، مع منح ب التابعين  الموظفين  بالمعامل و  للفنيين  تنظيم دورات 

 . جوائز و ترقيات استثنائية لمستحقيها

 

م7 هي  .  بشكل  ا  جامعة طرابلس  منتسبي  كفاءة  من  للرفع  مقترحاتكم 

 عام وكلية التربية طرابلس بشكل خاص؟ 

الممنوحة من مركز البحوث واالستشارات والتدريب   اتدأن تعتمد الشها

 وتقدم من ضمن متطلبات الترقية

للتخصصات   وخاصة  التدريس  بطرق  تتعلق  دورات  المركز  ينظم  أن 

 .ساتذة الجدد والمتعاونينالتعيين لأل مية ، وتكون ضمن شروطالعل

 

 ضافة تود مشاركتنا بها؟ إي . أ8

أن   لغاتأقترح  المركز دورات  المحلي  حودورات    يقدم  للمجتمع  اسوب 

 .سعار مناسبةأب
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جتماعيالنفس االعلم   

أهمية كبيرة في نشر المعرفة عبر الحضاراتوتقديم مخرجات ذات للكتب  

التربية في  بالبحوث  اال و والتعليم    صلة  من العلوم  واإلنسانية.  جتماعية 

الوسط   يثري  أن  الباحث  التدريس  هيئة  لعضو  يمكن  الكتب،  نشر  خالل 

األكاديمي بمراجع هامة لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة. 

في أنها تزيد من معرفة الطالبوتيسر لهم فهم  للطالب  مية الكتب  وتكمن أه 

المنطلق،   هذا  األساسية. ومن  إدارة  المفاهيم  التربيةتحتفي  طرابلس    كلية 

الدكتورة   بصدوركتاب  وكافة منتسبيها أبو منجل و كتاب  الدكتورة ماجدة 

 .وكتاب الدكتور فتحي الفاضلي  نجاة الغول

 

 

هيئة  لصدر   عضو  أبومنجل  علي  ماجدة  لدكتورة 

مكتب   ورئيس  النفس  وعلم  التربية  بقسم  التدريس 

التربية   بكلية  التدريس  طرابلس    -شؤون أعضاء هيئة 

االجتماعي "  بعنوان  كتاب  النفس  يهدف  علم  والذي   ،"

من   الحساس  المجال  هذا  واستيعاب  وفهم  تيسير  إلى 

 . ن بهذا العلمي والمهتم طالب لالنفس لفروع علم 

االجتماعية،    التنمية  حول  الكتاب  مواضيع  تركزت 

وتعديل   السلوك،  وتعديل  المجتمعات،  وتنظيم 

للمجتمع، ا جتاال والتطوير  اإلصالح  يحقق  بما  هات 

 . والرفاهية والسعادة لألفراد 

هذا    ي غطيكما   عمق  تمس  وقضايا  مواضيع  الكتاب 

ال  مفهوم  منها:  ودور  المجال  االجتماعية  تنمية 

النفس   البحث في علم  االجتماعية، ومناهج  المؤسسات 

النفسية   االجتماعي، واالتجاهات  والتفاعل  االجتماعي، 

وأنواعها   والقيادة  الحاجات،  ومفهوم  واالجتماعية، 

النفسية   والحرب  العام  والرأي  القيادة،  ونظريات 

 . والتعصب 

 

الكتاب في   صفحة، وقد    224فصالً، وفي    11جاء 

في   والتوزيع   والنشر  للطباعة  الحكمة  دار  نشرته 

 . م2022

إضافة وإثراء للمكتبة العلمية الليبية،    الكتاب ويعتبر  

وإضافة إلى عطاء قسم التربية والنفس، وعطاء كلية  

 . طرابلس  –التربية 

ميزان  ن في  يكون  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  سأل 

ييسر   مصدراً  يكون  وأن    المعرفة   لطالب حسناتها، 

علم   من  الحساس  الفرع  هذا  أسس  في  الغوص 

 . النفس

 . بقلم د. فتحي الفاضلي

 

 صدور كتب جديدة
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جتماعيعلم النفس اال  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم اإلسالمي في الغرب: إصالح شامل 

كتاب   األطفال  رياض  بقسم  تدريس  هيئة  عضو  الغول  هللا  عبد  نجاة  للدكتورة  صدر 

االجتماعي"بعنوان   المال  لرأس  القيمية  والمجاالت  من  ."  المستويات  مكون  الكتاب 

يغطي الكتاب عدة مواضيع مهمة لمهنة الخدمة االجتماعية والتي تهدف  .  صفحة    240

نهضة و  معرفة  و  علما  المجتمع  تنمية  منها    إلى  واقتصادية  تنظيم  :  بنائية  طريقة 

االجتماعي المال  ورأس  والقيم،  القيمية،  والمستويات  القيمي المجتمع،  التطور  و   ،

االجتماع التنظيم  االجتماعيلطريقة  المال  رأس  ومكونات  والمستويي،  القيمية  ،  ات 

االجتماعي المال  والمجااللرأس  االجتماعي،  المال  لرأس  القيمية  رأس   ،ت  ومدعمات 

ويعتبر هذا الكتاب أيضا إضافة وإثراء للمكتبة العلمية الليبية، وإضافة  .  المال االجتماعي

 . طرابلس –إلى عطاء قسم رياض األطفال، وعطاء كلية التربية 

 

 

  أما الفصل السابع فقد قدم فيه.  االيدي متفرجا  

الفاضلي للبيئة    الدكتور  مثاليا   نموذجا  

التعليمية التي تنتج مخرجات قادرة على قيادة  

الصفات  .  المجتمع الثامن  الفصل  ولخص 

يكتسبها   أن  يجب  التي  والقيم  والمهارات 

ليكون   اإلسالمية  الثانوية  المدارس  خريج 

.  متكيفا  فعاال  متناغما مع مجتمعه ومع عصره 

فقدم   الفاضلي  التاسع  ي  الدكتور  الفصل 

 . ومحصلة ومقترحات اواألخير ملخص

وقد وردت جوانب عديدة في الكتاب يحتاجها 

التعليم األساسي والثانوي في ليبيا، منها على 

المثال دور  :  سبيل  وتطوير  المناهج،  تطوير 

المعلم، ودور المجتمع وأولياء األمور، وخلق  

بيئة نشطة متحركة غنية بالفعاليات، وغيرها  

 . عوامل والجوانب من ال

 

الفاضلي  صدر   فتحي  بعنوانللدكتور  اإلنجليزية  باللغة  الغرب" :  كتاب  في  اإلسالمي  شامل:  التعليم  ثمرة " إصالح  وهو   ،

بتدريس الطالب األمريكيين المسلمين في الواليات المتحدة األمريكية ألكثر   الدكتور الفاضلي  م ا تجربة علمية رائدة حيث ق

تجربة : "يقول الدكتور الفاضلي عن هذه التجربة.  يتي ميزوري و إلينوي عاما وفي أكثر من مدرسة إسالمية في وال  12من  

غنية رائعة مثمرة وضعت بصماتها على نظرتي وتعاملي ومفهومي للتربية والتعليم حتى يومنا هذا، وأفادتني فائدة عظيمة 

التربية من واقع تجربة عملية  طرابلس، حيث أصبحت بفضل هللا أتحدث لطالبنا الكرام بكلية    –في تدريسي بكلية التربية  

واقعية ملموسة، من قلب الفصول الدراسية، فقد أدركت جيدا  ما الذي ينتظرهم مستقبال  كمعلمين داخل الفصول في المدارس 

 ." اإلعدادية والثانوية

صفحة وفي تسعة   143جاء الكتاب في   

عن .  فصول منها  األول  الفصل  تحدث 

التعليم اإلسالمي التحديات التي واجهت  

الغرب عن  .  في  الثاني  الفصل  وتحدث 

إلى   تقليدية  مناهج  من  المناهج،  تطوير 

معاصرة  الفصل  .  مناهج  غطى  بينما 

من  المعلمين  تطوير  إلى  الحاجة  الثالث 

ملقيأمحاضرين   محفزينو  إلى  .  ن 

التعليمية   البيئة  الرابع  الفصل  وتناول 

بيئة   إلى  بيئة خامدة سلبية  وتغييرها من 

المدارس  م إغراق  عبر  غنية،  تحركة 

مختلف   في  الالمنهجية  باألنشطة 

والمجاالت  على ،  الخامس  الفصل  ركز 

ونقلهم من جبهة ضد    دور أولياء األمور

وبالمثل   ،عمين للمدارساد المدارس إلى  

ضرو على  السادس  الفصل  أن  أكد  رة 

مدعما المحلي  المجتمع  للمدارس    يكون 

 ف وـــأن يقف سلبيا مكت بدال  من وشريكا 
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ب جديدا كت في  باب  صدور  
 

حيائي لجزيرة بيدونغ الماليزية، وهي جزيرة غير مأهولة تستعمل األلمانية كتاب عن التنوع األ   Springerصدر عن دار  

حياء بكتابة األالمجيد حمزة عضو هيئة التدريس بقسم    المولى عبد  عبدللبحوث العلمية الحقلية، وفي هذا الكتاب قام الدكتور  

 . حيائي للطيورباب عن التنوع األ

 

Alpha diversity indices showed variations 
among sampling years, Simpson1-D range 0.76–
0.89; Shannon (H) range1.74–2.48; species 
richness 8–16 species; dominance (D) range 
0.11–0.24. Species richness estimators indicate 
that more species can be added with additional 
sampling and better coverage of the island 
area. The relatively low avian species richness 
compared to other east coast islands is 
discussed. Further surveys during migration 
season canreveal the importance of this island 
as a stop-over site for several migratory 
species. 

 

Bidong Island is one of the least known islands 
in terms of birds; very few surveys have been 
conducted on this island. The island is part of a 
small archipelago called BidongLaut, located to 
the northwest of Kuala Terengganu, on the east 
coast of Peninsular Malaysia. A total count of 30 
bird species, from 19 families and 25 genera 
were found on this island between 2006 and 
2020. Collected data (nine days) were analysed 
for biodiversity indices.  
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرأمشاركة   

 

 

 

 

 

 

 

  في المؤتمر  بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية طرابلسشارك د. محمد عسكر عضو هيئة تدريس  

الذي ،و " رؤية جديدة لنظام تربوي متغيرالمنعقد تحت شعار "العلمي الثاني لكلية التربية جامعة سرت  

 . م2022  فبراير23-22خالل الفترة منأقيم 

العلوم بالشق الثاني من مرحلة التعليم األساسي بليبيا في ضوء المهارات  تحليل محتوى كتب 

 الحياتية 

على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

المهارات الحياتية التي يمكن تضمينها 

بالشق   العلوم  كتب  محتوى  الثاني في 

األساسي التعليم  مرحلة  مدى  من  و   ،

الكتب   هذه  محتوى  للمهارات تضمين 

 . الحياتية المقترحة

ا الدراسة  هذه  في  لمنهج  استخدم 

باستخدام   التحليلي  سلوب  أالوصفي 

تحليل   قائمة  بواسطة  المحتوى  تحليل 

حياتية   مهارات  خمس  تضمنت 

البيئ    :رئيسية الغذائية،  المهارات  ية، 

واليدوية الوقائية،  و)الصحية،   ،55 )

 .ومهارات فرعية

كتب من  الدراسة  عينة  العلوم    تكونت 

( التعليم  7,8,9للصفوف  من   )

 . األساسي

 

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية

تضمن محتوى كتب العلوم المحللةبشكل    -

الر الحياتية  المهارات  جميع  ئيسية عام 

الدراسة،   هذه  في  نسبة    يأالمقترحة 

(100  .)% 

المرتبة    - في  اليدوية  المهارات  جاءت 

قدره األ بتكرار    بنسبةأي    (؛231)  ولى 

من مجموع الفقرات التي تناولت    %(52)

البيئية   المهارات  تليها  الحياتية،  المهارات 

( قدره  بنسبة  100بتكرار  أي  (؛ 

بواقع 22.5) الوقائية  فالمهارات   ،)%

)اتكرار   (79) بنسبة  أي  ثم    (،%17.8؛ 

؛ أي  ا( تكرار20)  المهارات الغذائية بواقع

األخيرة  %(، وحل في المرتبة  4.5بنسبة )

( بواقع  الصحية  بنسبة  و  (14المهارات 

(3.2  .)% 

البيئية    - الحياتية  المهارات  تضمين  تم 

الكتب   محتوى  في  واليدوية  والصحية 

ن المهارات  ي تضم  يتم   لم   في حينالثالثة ،  

الصف   كتاب  محتوى  في  إال  الغذائية 

 . الثامن

الصف    - كتاب  أكثر حصل  على  السابع 

 ( بواقع  بنسبة  202التكرارات  أي  (؛ 

في 45.5) التكرارات  مجموع  من   )%

الصف   كتاب  ثانيا  وحل  الثالثة،  الكتب 

( بواقع  وبنسبة اتكرار  (128الثامن   ،  

الصف  28.8) كتاب  ثالثا  وجاء   ،)%

( بواقع  وبنسباتكرار   (114التاسع   ة، 

(25.7%) 

بث   في  المشاركة  هذه  تم عرض  وقد  هذا 

على  مبا التسجيل  مشاهدة  وباإلمكان  شر 

 . الرابطهذا 

https://fb.watch/ewP781HnHT/
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المؤتمرات العلمية في  يسعضاء هيئة التدرأمشاركة   

 

 

 

 

طرابلسشارك التربية  بكلية  األطفال  رياض  بقسم  تدريس  هيئة  عضو  الغول  نجاة  د.  المؤتمر  ت    في 

 " الذي أقيم في التعليم العالي الواقع والطموحالمنعقد تحت شعار "العلمي لرابع والثاني لقسم علم النفس  

 . العجيالت جامعة الزاوية يةكلية التربم في  2022  فبراير 27

. 
دور األستاذ الجامعي في تشكيل  

 الهوية لدى طالب الجامعة

 د. نجاة الغول 

التحديات  ت من  العديد  العربية  المجتمعات  واجه 
من المنبثقة  تعاقب   والمتغيرات  و  العولمة  ظاهرة 

السياسية و  االقتصادية  والتحوالت  وما    األزمات 
نفسية  تداعيات  من  واقتصادية  او    يصاحبها  جتماعية 

كبيرا لهذه المجتمعات مما أدى إلى تالشي    تشكل تهديدا
والمعتقدات األفكار  من  المجتمعات    كثير  بهذه  الخاصة 

مفهوم الهوية   فخطورة هذا األمر تكمن في التأثير على
فئة تمثل  التي  الجامعة  طالب  لدى  والوالء    وتشكيلها 

 .الشباب التي تتشكل فيها الهوية 

ليمية بما لديه  التع  ويعتبر األستاذ الجامعي أساس العملية
التدريس   في  أساليب  من  يتبعه  ما  و  قيم  و  علم  من 
والتعامل مع الطالب و العمل في إطار المناخ الجامعي 

حرية تنمية  تسهم    على  حيث  والمشاركة،  التعبير 
مما الطالب  تربية  في  بطبيعتها  إلى   الجامعة  يؤدي 

و   الهوية  قيم  تنمية  في  الجامعي  األستاذ  دور  تفعيل 
عبء   هوبحكم دوره القيادي ووظيفته يقع علي، المواطنة

جوانبه فيمارس أستاذ الجامعة   العمل الجامعي بمختلف
وظيفته إضافة لدوره  ل  المهام التدريسية كمتطلب أساسي

الذي   لنموهيالبحثي  الالزمة  األنشطة  أهم  من    عد 
 . المهني

إلقاء  تتضمن  الدراسة  هذه  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
على األ  الضوء  الهوية ستاذ  دور  تشكيل  في  الجامعي 

لهاو المساعدة  العوامل  يمو  بعض  األستاذ  ا  عوق 
الهدفوالجامعي   هذا  تحقيق  في  أهمية   وتكمن.  طالبه 

التأصيل النظري لدور األستاذ الجامعي و  الدراسة في 
التربوية ة من خالل األدبيات االجتماعية والهوي  مفهوم 

راز مدى  ن و إبالجامعات إلى بيا  على  و حاجة القائمين 
ب األساتذة  المهنيةأ التزام  وضع    دوارهم  لهم  ليتسنى 

و فيهمالخطط  القصور  لجوانب  العالجية    البرامج 
الخلفية وتوفير  لديهم،  اإليجابية  الجوانب   وتعزيز 

للمعنيين السيما  النظرية  التربوية  السياسات    بتخطيط 
  التي من شأنها أن تسهم  حين يحددون األنشطة العلمية

 الدراسة شخصية الطالب في الجوانب موضوعفي بناء 

 

 

بوزارة   التعليمية  الهيئات  في  المعنيين  انتباه  ضرورة  ل  التعليم ولفت 
بالمستوى  هويته  تشكيل  و  الطالب  شخصية  ببناء  يجعله    االهتمام  الذي 
فيها الخريجون  يتمتع  بحيث  العلمي  تحصيله  في  بالشخصية   متفوقا 

 . المتكاملة المتزنة

رصد الحالية  الدراسة  استهدفت  التي    وقد  المعاصرة  التحديات  وتحليل 
والكشف عن الهوية  بظاللها على  بها    تلقي  يقوم  التي  الممارسات  واقع 

الصالحة ووضع تصور مقترح    ستاذ الجامعة في تنمية وتشكيل الهويةأ
ستاذ الجامعة بدوره في هذا  أ قيام    يتضمن مجموعة من اآلليات لتحسين 

وضعت مجموعة من التساؤالت منبثقة    ولتحقيق هذه األهداف  المجال ،
األهداف   على    قامت  حيثمن  باالعتماد  الذي  الباحثة  التحليلي  المنهج 

المعلومات جمع  على  وو  يعتمد  وتبويبها  ومناقشتها  تحليل  تفسيرها 
مدلوالتها بين  والربط  واقتصرت    متغيراتها  المدروسة  الظاهرة  لفهم 

مساهمة   مدى  وهو  الموضوعية  الحدود  على  الحالية  الدراسة  حدود 
 .األستاذ الجامعي في تشكيل الهوية

ا  مفهوم  الباحثة  تحدد  نظرية وحتى  على  تفسيرها  في  استندت    لهوية 
في أريكسون  لجهود  تكملة  جاءت  والتي  الهوية  لرتب  مارشا   جيمس 

"مارشا ركز  حيث  الهوية  هي   "مجال  و  الهوية  تشكل  مرحلة  على 
، الشباب  وبداية  المراهقة  مرحلة  وعلى    مايقابل  سبق  ما  على  وبناء 

  ة المرتبطة بها مراجعة أدبيات الدراسة الحالية والدراسات السابقو  تحليل
  توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج تشير في مضمونها إلى وجود 

بالهوية االهتمام  إلى  وتدعو  الجامعي  التعليم  تواجه  متعددة  ي ف  تحديات 
مؤسساته من خالل ممارسة السلوكيات في الواقع التعليمي والتي تشكل  

الوعي تنمية  و  الوطن  استقرار  و  أمن  عن  األول  الدفاع  لهوية با  خط 
مؤشرات    الفعالة الصالحة لمواجهة تلك التحديات ، كما تشير إلى وجود

أوجه من  تعاني  الجامعي  التعليم  أن مؤسسات  تؤكد  متعددة    كثيرة  خلل 
الهوية و تفعيل   ترجع في جانب كبير منها إلى ضعف االهتمام بتشكيل

 لواقع.  ا قيم المواطنة و تدني ممارستها في
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بالتركيز    وتوصي هيئة  ا  علىالباحثة  عضو  ختيار 
و الملهم  خالل التدريس  من  ذلك  و  مجتمعيا  الواعي 

بالجامعات تعيينهم  عند  اختبارات  لضمان   تطبيق 
الت على  المثل  قدرتهم  إعطاء  و  الطلبة  مع  واصل 

النموذج األ والتدريب    على  به،  يقتدي  أن  يجب  الذي 
التدريس هيئة  لعضو  أداءه    المستمر  رفع  لتطوير  و 

بشكل   للقضايا  تناوله  يضمن  بما  كفاءته 
مبتكرواستخدامه للمواقف التعليمية في بلورة المفاهيم  

تطبيقه و  الديمأل  المجردة  الحوار  و  ساليب  قراطي 
للطلبة من   القرار وتمكينه  المشاركة في صنع  مبادئ 
وتشجيع  بمسؤولياتهم،  وااللتزام  حقوقهم    ممارسة 

مشكالت المجتمع    ناقشةأعضاء هيئة التدريس على م
واأل االشتراك    حداثالمحلي  و  الطالب  مع  الجارية 

عن بحثا  الذهني  العصف  يشبه  لهذه    فيما  حلول 
التوصل   تم  التي  الحلول  تنفيذ  طرق  و  المشكالت 

ي   إليها،  حياة  مما  في  الطالب  إدماج  على  ساعد 
المحليا  مشكالتو األستاذ    لمجتمع  وتدريب  وتأهيل 

ال و  الهوية  مفهوم  على  حتىالجامعي  يتمكن   مواطنة 
 االــــتتيح للطالب دورا فع من استخدام طرق تدريس

التعليم فتدعم المشاركة وتنمي لدى    ونشيطا في عملية 
المواطنة قيم  الجامعي   الطالب  العمل  مثل  الالزمة 

لك من  مهارات التفكيرالناقد و ذ المشاركة اإليجابية وو
عامة محاضرات  و  ندوات  البحوث  خالل  وتشجيع   ،

مجال   في  الجامعات  أساتذة  بها  يقوم  التي  والدراسات 
الموا وقيم  الهوية  الدراسات  تشكيل  وإجراء  طنة، 

للكشف   المستقبلية  والتحديات    عنوالبحوث  التهديدات 
الهوية تعزيز  تواجه  الطالب    التي  لدى    والمواطنة 

وتشجيع  لذلك  المناسبة  والحلول  التصورات  ووضع 
لالنفتاح على الثقافات األخرى وأخذ ما   طالب الجامعة

الحفاظ على مع  منها  الثقافية وصيانتها   يناسب  الهوية 
هيئة    ختيار أعضاءا  وااللتزام الواعي بها ، وضرورة 

ب مرتفع مالتدريس  أخالقي  بمستوى  تمتعهم  يضمن  ا 
ختيار  ن يتم هذا االأوسمعة طيبة ويمكن    وسلوك حسن

ترافق الطالب في    التي  اإلنجاز  في ضوء وضع ملفات
مراحل دراستهم المختلفة و ما يدون بها من وقائع و  

 . سلوكيات لهؤالء الطالب

تبين وضع    وقد  واقع  استقراء  خالل  تحليلأمن  و  مجتمعنا  في  الجامعة  أدبيات    ساتذة 
جامعة في ستاذ الأم  إسها  الدراسات السابقة انخفاضمن تحليل نتائج  موضوع الدراسة و

طالبه لدى  الهوية  يترتب  ، تشكيل  أن  يمكن  الواقع    كما  في  الطالب  هوية  تشكيل  على 
اإليجابيات من  العديد  بالتعليم    التعليمي  التعليمية  المنظومة  مجاالت  على  تنعكس  التي 

 تشكيل الهوية لدى طالبهيسهم األستاذ الجامعي بدور كبير ومؤثر في    الجامعي، وبهذا
ذلك سوف يؤدي    فإن  امشارك  اواعي  متفاعال  افإذا تعلم طالب الجامعة كيف يكون مواطن

العامة فتصبح  إلى بفاعلية في الحياة  أكثر منها معلومات    مشاركته  المشاركة نمط حياة 
 يتعلمها و يرددها.  
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرمشاركة أ  

 
 
 

 

 

 

 

 

ليلى جويبر  شارك أ.  التربية  بقسم رياض األطفال   هيئة تدريس ضو  ع ت  في    طرابلس  بكلية 

سرت    مؤتــمرال جامعة  التربية  لكلية  الثاني  شعار: العلمي  تحت  معاصرة    المنعقد  اتجاهات 

 م.  2022 فبراير 23إلى  22الذي أقيم في الفترة من   لتطوير التعليم األساسي في ليبيا

واقع توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسي  

وجهة نظر المعلمين بمراقبة التعليم سوق الجمعة من    

 أ. ليلى جويبر 

أبعاد    هدف ت للتعرف على واقع توافر  الدراسة  هذه 

بمرحلة   المدرسية  اإلدارة  في  المتعلمة  المنظمة 

من  الجمعة  سوق  التعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم 

عو الكشف  وكذلك  المعلمين  نظر  وق الفر  نجهة 

حصائية بين أفراد عينة الدراسة عند  ذات الداللة اإل

الداللة ا (α=0.05) مستوى  لمتغير  لجنس  تعزى 

الفروق ذات الداللة االحصائية بين   والتعرف على 

 (α=0.05) أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة

اإل  تعزى من خالل  وذلك  التخصص،  جابة لمتغير 

أبعاد   توافر  واقع  ما  التالية:  التساؤالت  على 

بمرحلة   المدرسية  اإلدارة  في  المتعلمة  المنظمة 

التعليم   بمراقبة  األساسي  من التعليم  الجمعة  سوق 

ال مدراء  نظر  فروق  وجهة  توجد  وهل  مدارس؟ 

حصائية في استجابات أفراد العينة حول  إذات داللة 

اإلدارة   في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  توافر  واقع 

التعليم   بمراقبة  األساسي  التعليم  بمرحلة  المدرسية 

تعزى   المعلمين  نظر  وجهة  من  الجمعة  سوق 

)ا  فرلمتغير  توجد  وهل  داللة  لنوع(؟  ذات  وق 

واقع إ حول  العينة  أفراد  استجابات  في  حصائية 

المدرسية   في اإلدارة  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  توافر 

سوق   التعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  بمرحلة 

لمتغير   تعزى  المعلمين  نظر  وجهة  من  الجمعة 

 )التخصص(؟

 

على   استأ ولإلجابة  الدراسة  المنهج  سئلة  الباحثة  خدمت 

لمال وعليئالوصفي  الدراسة،  لموضوع  ت  توصل   همته 

 :أهمهاالدراسة إلى عدد من النتائج 

اإلدارة   في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  توافر  درجة  جاءت 

سوق   التعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  بمرحلة  المدرسية 

أبعاد   مستوى  على  المعلمين  نظر  وجهة  من  الجمعة 

المتعلمة   وبالمنظمة  منخفضة  ،  2.215484نسبة  لسينج 

أنه ال توجد فروق حول واقع إلى  يضا  توصلت الدراسة  أو

المدرسية   اإلدارة  في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  توافر 

بمرحلة التعليم األساسي بمراقبة التعليم سوق الجمعة من 

غير )النوع(، كما توصلت  وجهة نظر المعلمين تعزى لمت 

واقأالدراسة   حول  فروق  وجود  عدم  إلى  توافر  يضا   ع 

بمرحلة   المدرسية  اإلدارة  في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد 

وجهة  من  الجمعة  سوق  التعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم 

 نظر المعلمين تعزى لمتغير )التخصص(. 
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرمشاركة أ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتــمر إسطنبــول الدولـــي  فيطرابلس  شارك عدد من أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية 

المنعقد تحت شعار: بين الثابت والمتغير الذي أقيم   واإلنسانية واالجتماعيةللعلوم الطبيعية 

سطنبول، تركيا. والمشاركات هن أ.  إم في مدينة  2022مارس  18إلى    15في الفترة من  

الغ نجاة  د.  و  كارة  الزينة  أ.  و  العطوشي  عفاف  د.  و  جويبر  قسم رياض  ليلى  من  ول 

 ياضيات. ة الحصان من قسم الراألطفال و أ. فوزي

 دراسة ميدانية على العاملين بروضة عروس طرابلس وروضة األمل المشرق بمنطقة سوق الجمعة 

 أ. ليلى جويبر   د.عفاف الترهوني 

)األصول    - التكنولوجية  التحتية  البنية  ضعف 
البنية   وتطوير  فبناء  وتوفير  الرقمية(  التحتية 

عالية   والبيانات  للخدمات  اآلمن  الوصول 
الجودة من أهم متطلبات نجاح التحول الرقمي  
وفي  عام  بشكل  التعليمية  المؤسسات  في 

 .رياض األطفال بشكل خاص

تبني    - على  القادرة  المهنية  الكفاءات  نقص 
وإحداث   الرقمي  التحول  برامج  وتنفيذ  وقيادة 

مؤس داخل  المطلوب  رياض  التغيير  سات 
 . األطفال

المهارات    - مستوى  رفع  تدريب  مراكز  قلة 
 .والقدرات الخاصة بالتحول الرقمي

الميزانيات    - ومحدودية  التمويل  قلة 
الرقمي   التحول  برامج  لتنفيذ  والمخصصات 

 . بمؤسسات رياض األطفال

الرقمية   - المهارات  وتطوير  الوعي  نشر 
كافة   لدى  الرقمية  األمية  العاملين  ومحو 

 .برياض األطفال

 . قلة توافر الموارد المالية -

المس  - لدى  الوعي  زيادة  على  ولين  ؤالعمل 
األطفال   رياض  بمؤسسات  القرار  وأصحاب 

 . بأهمية التحول الرقمي

إلى   ليبيا  في  والتعليم  التربية  وزارة  تسعى 
المؤسسات   تزويد  خالل  من  الرقمي  التحول 

ري مؤسسات  السيما  األطفاالتعليمية،  ل اض 
اإل من باألنظمة  ابتداًء  تدريجي  بشكل  لكترونية 

وتنسيب   الطلبة  بدرجات  خاصة  منظومات 
حلة إلى مرحلة عن طريق النظام  الطلبة من مر

فكرةولكتروني،  اإل الدراسة    جاءت  هذه 
دخال  إ ن لمعرفة مدى تأثير  يكمحاولة من الباحثت

التحول الرقمي في اإلجراءات اإلدارية وقياس  
ا هذا  هذا  لتطبيق  اإليجابيات  أهم  وتحديد  ألثر 

النظام، وما التحديات التي يمكن أن تواجهنا في 
مدى   معرفة  إلى  باإلضافة  النظام،  هذا  تطبيق 
رياض   مؤسسات  في  النظام  هذا  تطبيق  فاعلية 

بليبيا في  .  األطفال  الدراسة  مشكلة  صياغة  تم 
التحول  تأثير  هو  ما  التالي"  الرئيس  السؤال 

في   في  الرقمي  األطفال  رياض  مؤسسات  أداء 
 ليبيا؟

استخدمت   الدراسة  تساؤل  على  ولإلجابة 
باالعتماد   التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثتان 
على االستبانة كأداة رئيسية للدراسة حيث كانت  

( الدراسة  م50عينة  من  روضة (  علمات 
األ وروضة  طرابلس  تم  عروس  المشرق  مل 

والصالح   منهم  العائد  وكان  عشوائياً  اختيارهم 
 %. 98( استبانة إي بنسبة 49للتحليل )

 : توصلت نتائج الدراسة إلى
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرمشاركة أ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة طرابلس –من وجهة نظر الهيئة التدريسية   –البحث العلمي بالجامعات الليبية بين الواقع والمأمول   

 أ.د. بشير زغوان           أ. فوزية الحصان

دراسة   إلى  البحث  البحث     -يهدف 

الواقع   بين  الليبية  بالجامعات  العلمي 

الهيئة   –والمأمول   نظر  وجهة  من 

طرابلس   )جامعة  –التدريسية، 

أهم   على  بالوقوف  وذلك  نموذجا(، 

تواجهه  التي  والمعوقات  التحديات 

الهيئة  نظر  وجهة  من  تطويره  وسبل 

التدريسية. نظرا ألهمية البحث العلمي 

عام    كأحد أهم وظائف الجامعات بشكل

خاص  بشكل  الليبية  في   والجامعات 

المستدامة   التنمية  في  المساهمة 

اإلقليمي   والمحيط  المحلي  للمجتمع 

المجتمعية  وا الشراكات  وبناء  لدولي. 

لحل  العلمية  البحوث  نتائج  لتوظيف 

 مشاكل المجتمع في كل المجاالت. 

استخدام  تم  البحث  أهداف  ولتحقيق 

واستخدام   التحليلي  الوصفي  المنهج 

( فقرة تشتمل  60)استبانة( مكونة من ) 

البحث أ محاور:  3على   واقع  وال : 

( الليبية  الجامعات  في  (  40العلمي 

البحث  ف معوقات  محور  ثانيا :  قرة، 

( فقرة، ثالثا: محور سؤال  20العلمي )

لتطوير  السبل  بعض  القتراح  مفتوح 

 البحث العلمي من وجهة نظر الهيئة  

تتكون   الدراسة  التدريسية. وكانت عينة 

( عضوا من الهيئة التدريسية 600من ) 

جامعة    15في   كليات  بين  من  كلية 

 ( كلية. 21ها )طرابلس البالغ عدد 

مهمة   نتائج  إلى  البحث  توصل 

التحديات  أهم  تبين  وموضوعية. 

وعدم   العشوائية  وهي:  والمعوقات، 

تنظم   المعالم  واضحة  رؤية  وجود 

الجامعات  في  الباحثين  جهود  وتوحد 

تتبع   بحثية  مراكز  وجود  عدم  الليبية، 

الكليات مخطط لها وبميزانيات مستقلة.  

للبحث العلمي في  عدم وجود بنية تحتية  

الجامعات الليبية.  وضعف دعم أبحاث  

هيئة   ألعضاء  البحثية  واألنشطة 

 التدريس.

البحثية   الجهود  لربط  وجود  ال 

في  الكليات  بين  البحثية  والشراكة 

ال  وبين  الواحدة  جامعات الجامعة 

عام.   بشكل  اإلالليبية  نفاق ضعف 

البحث  نشاطات  على  الحكومي 

العلمي في وزارة التعليم العالي وفي 

خطط   وجود  عدم  الليبية.  الجامعات 

على إ العلمي  للبحث  ستراتيجية 

وعلى   العالي  التعليم  وزارة  مستوى 

 مستوى الجامعات الليبية.  

أهم        زيادة ومن  المقترحات: 

وفق  اإل العلمي  البحث  على  نفاق 

بالبنية  إخطط   واالهتمام  ستراتيجية، 

الجامعات  في  العلمي  للبحث  التحتية 

وشفافة   عادلة  آليات  وتوفير  الليبية. 

هيئة   أعضاء  وأنشطة  أبحاث  لدعم 

المجموعات  تكوين  التدريس. 

واالهتمام   البحثية  والمراكز 

العلم البحث  وضوابط  ي.  بإجراءات 

جراءات  إ دريبية وتكثيف الدورات الت

المؤ في  والمشاركة  تمرات  التحفيز 

و الخبرات،  وتبادل  عادة  إالدولية 

البحثية   السياسات  في  النظر 

 .وتحديثها
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرمشاركة أ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على أداء مؤسسات رياض األطفال الخاصة ببلدية سوق الجمعة 

د. نجاة عبد هللا الغول        أ. زينة كامل كارة        

لكترونية بشكل تدريجي  مية العامة إلى تطبيق اإلدارة اإلتسعى مؤسسات رياض األطفال الخاصة بليبيا كغيرها من المؤسسات التعلي

لتسليط الضوء على مدى تأثير  ذات جودة عالية للمتعلم وولي األمر، لذلك جاءت فكرة هذه الدراسة    الوصول إلى تقديم خدمات  ةبغي

تطبيق اإلدارة اإللكترونية على أداء مؤسسات رياض األطفال الخاصة ببلدية سوق الجمعة، وما ناتج تطبيق هذا النظام على أداء  

 . ؤسسات رياض األطفال الخاصةسلبية على أداء م ولمؤسسة وما له من آثار إيجابية أا

سة إلى معرفة أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على أداء مؤسسات رياض األطفال الخاصة ببلدية سوق الجمعة ودورها  ار هدف الدت

رياض   مؤسسات  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  أهم  هي  ما  وتحديد  األمر،  وولي  والمتعلم  للمعلم  الخدمات  أفضل  تقديم  في 

 . والصعوبات  األطفال الخاصة وتقديم المقترحات والتوصيات للتغلب على هذه التحديات

الد الد:  سةا رمشكلة  مشكلة  التاليار تم صياغة  الرئيس  السؤال  في  مؤسسات ":سة  أداء  على  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  أثر  هو  ما 

 " ؟ رياض األطفال الخاصة ببلدية سوق الجمعة

 

 
الد تساؤل  على  المنهج  ار ولإلجابة  الباحثتان  استخدمت  سة 

باالعتماد   التحليلي  رئيسية  الوصفي  كأداة  االستبانة  على 

من معلمات رياض  (  35)سة  ا رسة حيث كانت عينة الدار للد

سوق ببلدية  اختيارهاألطفال  تم  عشوائين الجمعة  ة بطريقة 

استبانة إي بنسبة  (  30)وكان العائد منهم والصالح للتحليل  

85.7 %. 

 : سة إلى عدة نتائج من أهمهاتوصلت الدار

اإلدارة    - تطبيق  عند  عالية  بدرجة  إيجابي  أثر  وجود 

ببلدية   الخاصة  األطفال  رياض  مؤسسات  في  اإللكترونية 

 . سوق الجمعة

األطفال    - رياض  مؤسسات  إدارة  بين  التواصل  سرعة 

الخاصة وولي أمر المتعلمين المسجلين في الروضة لمتابعة 

 . أبنائهم 

مع  تطوير    - وتواصلهم  إنجازه  وسرعة  للمعلمين  العمل 

ا رياض  اإلدارة  مؤسسات  بتطبيق  الخاصة  ألطفال 

 . لكترونية وبدرجة عاليةاإل

رياض    - مؤسسات  تواجه  وصعوبات  تحديات  هناك 

جاءت   اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  عند  الخاصة  األطفال 

منها   عالية  البالد  )بدرجة  في  األمني  وانقطاع    –الوضع 

 . ( نترنتوضعف شبكة اإل –الكهربائي التيار 

 

 

 : ها هذه الدارسةيل إأهم التوصيات التي توصلت  

اإل.  1 اإلدارة  وتفعيل  دعم  بمؤسسات  ضرورة  لكترونية 

اإلجريا كل  وتحويل  الخاصة  األطفال  اإلدارية  ارض  ءات 

 . لكترونيةإلى اإل

اإل تعز.  2 للتحول  الالزمة  اإلمكانيات  في  يز  لكتروني 

 . ألطفال الخاصةمؤسسات رياض ا

تدريب وتطوير العاملين برياض األطفال الخاصة على  .  3

 . لكترونيالتحول اإلأهم تطبيقات 

 . تحسين البنية التحتية بشكل دوري مستمر. 4
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المؤتمرات العلميةفي س يهيئة التدرعضاء  أمشاركة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولي العلمي  في    كل من دكتور بشير القرقوطي و د. فتحي مادي ببحث مشتركشارك  

بشرحول    االفتراضي مال  رأس  بناء  في  التعليم  مؤسسات  الحادي ي  دور  القرن  لمتطلبات  وفقا 

 م.  2022  أبريل 10و 09عقديوميالذي  والعشرين

إدارة    هدفت أهمية  على  التعرف  إلى  الدراسة 

لكتروني كبديل عن  إلالتغيير في تعزيز اإلشراف ا 

اإلشراف التقليدي، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج  

لجمع   كأداة  االستبيان  اعتماد  تم  كما  الوصفي، 

بلغت   عينة  من  ،  ا تربوي  امشرف  34البيانات 

تغيير في  ارة ال وأظهرت نتائج الدراسة أن أهمية إد

اإل اإلشراف  اإلشراف  تعزيز  عن  كبديل  لكتروني 

اإلداري،   المجال  في  عالية  بدرجة  كانت  التقليدي 

المجال   في  منخفضة  وبدرجة  البشري،  والمجال 

 ..التكنولوجي

همية إدارة التغيير في تعزيز اإلشراف اإللكتروني في ظل جائحة كورونا أ  

العديد من التحديات التي   الدراسة وجود  وبينت نتائج 

لكتروني،  ارة التغيير في تعزيز اإلشراف اإلتواجه إد

وأظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  

مجاالتها. كافة  في  الدراسة  عينة  وأوصت   إلجابات 

الدراسة بضرورة نشر ثقافة إدارة التغيير بالمؤسسات  

المختلفة  اإلدارية  المستويات  كافة  وإشراك  التعليمية 

في عملية التغيير بما يكفل التفاعل مع تغيرات البيئة  

اإلشراف    –الجديدة. الكلمات المفتاحية: إدارة التغيير  

 .لكترونياإلشراف التربوي اإل  –ي التقليدي التربو
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المؤتمرات العلميةفي  يسعضاء هيئة التدرأمشاركة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasite of Gnathia sp. In marine fishes in the 

Western Coast of Libya 

Isopoda parasites are arthropods that 

infect different fishes and they are also 

unknown in Libyan waters due to the lack 

of research studies on them.This study 

was carried out between January 2017 to 

March 2021, aimed to identify the 

parasites in some fishes caught from the 

western coast of Libya.A total of 345 

individuals of nine different fishes, were 

collected from Tripoli coast namely; 

Diplodus annularis Linnaeus, 1758, 

Sarpa salpa Linnaeus, 1758, Diplodus 

sargus Linnaeus, 1975, Pagellus 

erythrinus Linnaeus, 1758, Mustelus 

mustelus Linnaeus,1758, Squalus sp 

Risso, 1826, Sphyraena viridensis 

Cuvier, 1829, Sphyraena sphyraena 

Linnaeus, 1758, Sphyraena flavicauda 

Rüppell, 1838.  

في عضو هيئة تدريس بقسم األحياء بكلية التربية    شاركت أ. سارة بن زقالم

المؤتمر الثالث لعلم البيئة المنعقد تحت شعار "بيئة آمنة ومستدامة" الذي أقيم 

 م في مدينة مصراتة، طرابلس.  2022يونيو  06إلى  05في الفترة من 

A total of 1011 of praniza Larvae Ganthia 

sp were isolated. The highest prevalence 

of infection was in Diplodus sargus 

(66.67%) with mean intensity 6.57 and 

abundance of 23.5 whilst the lowest 

prevalence was 3.85% in the Sphyraena 

viridensis with a mean intensity 1 and 

abundance 0.038. This study has 

provided important information on the 

impact of parasites on the Libyan coast 

and filled the gap of knowledge on the 

parasites diversity along the south 

Mediterranean. 
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المؤتمرات العلميةس في يعضاء هيئة التدرأمشاركة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish parasites are considered as a 

part of marine biodiversity in 

worldwide, it is very important to 

know the native and invasive 

species in Libyan waters to be 

included in the Libyan marine 

biodiversity database, thus, this 

study was conducted to 

investigate fish parasites in the 

native barracuda fishes. A total of 

52 and 50 individuals of S. 

viridensis and S. sphyraena 

respectively, were collected from 

the fishermen and fish markets in 

the western coast of Libya . A total 

of 165 individual of parasites were 

identified to the species level 

(except two).  

Parasites of native fishes Sphyraena viridensis Linnaeus, 

1758 and Sphyraena sphyraena, Cuvier, 1829 in the 

Western Coast of Libya 

The rates of infection in S. 

viridensis and S.sphyraena, was 

32% and 48% respectively. The 

highest prevalence of infection 

was 94.2% and 39.2% for the 

Scolex pleuronectis in both fish 

sample, while the lowest 

prevalence was 1.96% the 

Vargula sp.in S. sphyraena 

samples. The studies parasites 

species in the Mediterranean are 

very important to provide a 

contribution to fill the gap of 

knowledge on the biological and 

ecological trait of marine fishes. 
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د  عسكر،  .  قدم  هيئة  محمد  وعضو  مشارك،  أستاذ 

دور النفس  وعلم  التربية  بقسم  تدريبيتين تدريس    تين 

 .   وشارك في الندوة الدولية حول التعليم الرقمي

محمد عسكر دورة تدريبية بعنوان خطة الدرس  .  قدم د

البحوث  بمركز  العام  التعليم  لمعلمي     اليومية 

األحد   يوم  طرابلس  بجامعة  والتدريب  واالستشارات 

 . م 2022/ 3/ 20 فقالموا

دور التعلم الرقمي  في "كما قدم دورة تدريبية بعنوان  

في   إدراجه  وسبل  والعمل،  الحياة  مهارات  تنمية 

بتكليف من المنظمة العربية للتربية  "  المناهج التعليمية

من   السودان  سالم  األستاذ  بمشاركة  والعلوم  والثقافة 

أقطار    100تونس، وبحضور   خبير تربوي من سائر 

زووم ا تطبيق  عبر  العربي  من  .  لوطن  الدورة  قدمت 

األلكسو منظمة  الفترة    تونس  -مقر     مايو   25-23في 

 . م 2022

د  التعلم  .  وقد حضر  الدولية حول  الندوة  محمد عسكر 

التحديات والفرص  :  الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

بتونس  2022/  6/ 9بتاريخ   األلكسو  منظمة  بمقر  م 

 . اليونسكو -بين األلكسووهي بتنظيم مشترك 

 

 نشاطات

 د. محمد عسكر

 العلمية 
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العلمية  المولى حمزة عبدد.  نشاطات  

عبد ،  2022أبريل    16بتاريخ   د.  اختيار  المولى    تم 

للمؤتمر    عبد العلمية  اللجنة  لعضوية  حمزة  المجيد 

المتوسطي السابع للسالحف البحرية والذي سيعقد في  

بالمملكة   المقبلتطوان  أكتوبر  شهر  خالل    . المغربية 

عبد جامعة  المؤتمر  بتطوان    وتنظم  السعدي  المالك 

خاصة   بحماية  المتمتعة  للمناطق  اإلقليمي  والمركز 

األخرى. الدولية  المؤسسات  من  أنهت    وعدد  وقد 

أ العلمية  في  اللجنة    2022أغسطس    15عمالها 

من   اكثر  وتقييم  في   145بمراجعة  علمية  مشاركة 

المتوسطالمؤتمر   دول  كل  الدكتور    .من  وسيشارك 

وحلقات   الجلسات  برئاسة  المؤتمر  في  عبدالمولى 

 النقاش.  

 
المجيد    المولى عبد  عبدشارك الدكتور    2022مايو    16وبتاريخ  

مناقشة حمزة   بشأن  الوطنية  العمل  ورشة  وتنفيذ  تحضير  في 

في   الطبيعية  المحميات  قانون  مشروع  والتي واعتماد  ليبيا، 

من   عليها  أشرف وباحثون  الوزارة  ووكيل  البيئة  وزير  معالي 

قام   وقد  خاصة،   بحماية  المتمتعة  للمناطق  اإلقليمي  المركز 

العمل ورشة  جلسات  بإدارة  حمزة  التي   ،الدكتور  والمناقشات 

الحضور مشروع   ، قدمها  على  وتحسينات  مالحظات  من 

 القانون.  

 

ستضافة الدكتور عبدالمولى حمزة تمت ا  ،2022يونيو    13بتاريخ  

تطبيق  إل عبر  محاضرة  التنوع    Webexلقاء  مقرر  لطلبة 

البيولوجي البحري في كلية العلوم البحرية والبيئة بجامعة ترينغانو  

بناء على دعوة وجهت أهالماليزية، وذلك  له بعد  ن عمل بها ا الكلية 

المسؤولل األستاذ  وكان  سنوات  سبع  في   مدة  المقرر   هذا  عن 

سنوات عمله بها. وكان موضوع المحاضرة عن التنوع البيولوجي 

البحري في ليبيا وحالة حماية السالحف البحرية ومقارنة المخاطر 

حضر المحاضرة طالب المقرر  التي تتعرض لها في ليبيا وماليزيا. 

ان الدين والدكتور  لى المحاضرين وهما الدكتور حفيظ برهإضافة إ 

وتلَت  جمي تان.  الطالب    جلسة    المحاضرةَ   س  مع  نقاش 

في   المتخصصة  ترينغانو  جامعة  أن  بالذكر  جدير  والمحاضرين. 

أن   تشترط  البحرية  يتم  30العلوم  مقرراتها  محاضرات  من   %

تقديمها بواسطة أساتذة وخريجين من خارج الجامعة لتنويع مصادر  

الب بالخبراء  المعلومات للطالب في دراساتهم الجامعية وربط الط

 والمهتمين من خارج الجامعة.
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عبدو الدكتور  عبد  شارك  حمزة    المولى  في  المجيد 

شمال   لدول  العمل  األعضاءإورشة  شبكة    في  فريقيا 

البحرية   السالحف  لحماية  إفريقيا   Northشمال 
Africa Sea Turtles Network -"NASTNet  "

الفترة   في  التونسية  المنستير  مدينة  في  نظمت  والتي 

لوضع    2022يونيو    19-17من   الورشة  ونظمت  م، 

عم خطة  وواستكمال  بشبكة إل  خاصة  ستراتيجية 

NASTNet     ،جمعيات  والبحضور خبراء من الشبكة

ببرنامج   ، وعدد من مؤسسات  SeaTuMedالشريكة 

حيث حض إفريقيا،  شمال  بلدان  في  المدني  ر  المجتمع 

من ليبيا ممثلون عن جمعية بادو لحماية البيئة البحرية  

لصون   الحياة  وجمعية  بسرت  أمواج  وجمعية  بزوارة 

درنة في  الشبكة .  الطبيعة  مشروع  على  ويشرف 

الطبيعة   لدعم  العالمي  من   WWFالصندوق  ولجنة 

والمهندس   حمزة  د  من  كل  فيها  ليبيا  يمثل  الخبراء 

 . صالح درياق من وزارة البيئة

 

عبد الدكتور  قام  من    وقد  عدد  بإدارة  حمزة  المولى 

خمس  وضع  على  عمله  حصيلة  قدم  كما  الجلسات 

السالحف   مجال  في  الحقلي  للعمل  بروتوكوالت 

العمل   سيتم  دول  البحرية  كافة  في  موحد  بشكل  بها 

الشواطئ  إشمال   على  التعشيش  بتقييم  تتعلق  فريقيا، 

الصيد وتداخل  السالحف،  ونفوق  البحري،    الرملية، 

عن  وبروتوكول  العلمية  للدراسات  العينات  وتجميع 

المصابة البحرية  السالحف  الدكتور  .  معالجة  أن  يذكر 

لحماية   الليبي  للبرنامج  المؤسسين  أبرز  يعد  حمزة 

العام   في  البحرية  ضمن عمله سابقا    2005السالحف 

البيئة المحمية  .  بوزارة  زيارة  تمت  الورشة  نهاية  في 

بجزيرة  جمعية   البحرية  تجربة  على  لالطالع  قوريا 

الكبير) المحمية  ( أزرقنا  إدارة  اليوم األخير    ،في  وفي 

طالق  إبي الجمعيات تم  وبوجود عدد من الطلبة ومنتس 

تم تعافيها بعد معالجتها بمركز   عدد من السالحف التي

 . لى البحرإذ السالحف البحرية بجامعة صفاقس  نقا إ

 

عبد الدكتور  من  كل  عبد  وشارك  حمزة    المولى  المجيد 

هيئةواأل أعضاء  زقالم  بن  سارة  قسم    ستاذة  في  التدريس 

الشريف من وزارة البيئة  لى األستاذ محمد  األحياء، إضافة إ

المتوسط   البحر  منطقة  من  الخبراء  اجتماع  في  الليبية 

البحري   القرداش  حيوان  بحالة   Pinna nobilisالخاص 

تم تنظيمه في العاصمة التونسية في الفترة من   -20والذي 
وبتنظيم  2022يونيو    21 التونسية  البيئة  وزيرة  برعاية  م 

المتمتعة بحماية خاصة التابع  من المركز اإلقليمي للمناطق  

 لخطة عمل البحر المتوسط ببرنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 

حيوان متوسطي مستوطن ينتمي لطائفة والقرداش البحري  

الساحلية  البحيرات  في  ويتواجد  المصراعين  ثنائيات 

والخلجان المحمية، وهو يتعرض لمرض طفيلي وفيروسي  

 .   يتسبب في موت الكثير من أفراده 

القرداش   وحالة  توزيع  حول  مرئي  بتقديم  المشاركة  كانت 

ا جهود  لتكثيف  والحاجة  الليبية  المياه  في  لبحث  البحري 

العلمي لتحديد وجود المرض الذي يصيبه وطرق استعادته  

الخبراء من دول   الخبرات مع  تبادل  الطبيعي عبر  لوضعه 

 .  المتوسط األخرى 
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جامعة طرابلس  –العلمي  أخالقيات البحث لجنة  

البحث العلمي بجامعة طرابلس على  تعمل لجنة أخالقيات  

يشمل  إ العلمي  للبحث  األخالقية  الموافقة  نموذج  عداد 

منتسبي  تخص واالصات  اإلنسانية  وقد  .  جتماعيةالعلوم 

عات تم فها االتفاق على عقدت اللجنة الفرعية عدة اجتما

تم  يوم  عداده  إ  نموذج  الرئيسية  اللجنة  على  وعرضه 

اللجنة الرابع  2022/ 6/ 8ربعاء الموافق  إلا م في اجتماع 

بقسم    2022لسنة   مخلوف  منصور  الدكتور  بمسرح 

د برئاسة  عوين.  الكيمياء  االجتماع خال  تم.  نوري  ل 

اإل  العلوم  نموذج  دعرض  قبل  من  واالجتماعية  .  نسانية 

ا بكلية  تدريس  هيئة  عضو  العباني  ورئيس  آلسعاد  داب 

د  و  االجتماع  علم  هيئة إ  . قسم  عضو  الشريف  نتصار 

البحوث   قسم  ورئيس  طرابلس  التربية  بكلية  تدريس 

 . واالستشارات والتدريب

في   الموافقة  نموذج  أهمية  األتأتي  احترام  فراد  أهمية 

و   ثينح الحاق الضرر بالمبحوثين وبالبإ  والجماعات وعدم 

سرية  وضمان  المبحوثين  خصوصية  على  الحفاظ 

فقط   البحث  واستخدامها ألغراض  جانب  إالمعلومات  لى 

ب بين  العلمية  والمعايير  التقاليد  على  الحفاظ   يحثاضمان 

تشعباتها   بمختلف  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 

تالفي   على  التأكيد  مع  والعلمية  المعرفية  وتخصصاتها 

الهفوات األخالقية المحتمل حدوثها عند معالجة مواضيع  

قد ترتبط بقيم اجتماعية وتأخذ طابع الحساسية بين العديد  

 . من الفئات االجتماعية المختلفة 

 

“Integrity is adherence to moral ethics, being honest to yourself, to stand 
for the right things, to value the principle of truthfulness and justice, and 

to be transparent.” 
Dr. Anil Kr Sinha 
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ت 

صدور ق رار  ة  ب  ن  ة  هن  ن  رق  لمن    ت 
ع

ة    

 

 ت االسم القسم الدرجة رقم القرار 

نجليزية اللغة اإل محاضر  378  1 فوزية محمد الوافي  

نجليزية اللغة اإل محاضر  379  2 هناء عبد السالم معيتيق  

 3 إبتسام علي ساسي  اللغة العربية والدراسات اإلسالمية محاضر  921

 4 رانيا محمد كافو  األحياء  محاضر  922

 5 ربيعة حسين أحمد  التربية الخاصة  محاضر  1005

نجليزية اللغة اإل محاضر  1377  6 يسرى علي الغنيمي  

 7 سنية مصطفى دويك  رياض األطفال  محاضر  1521

 8 ثريا علي الرخيص  الرياضيات  محاضر  1390

نجليزية اللغة اإل محاضر  2451  9 نجاة علي بن غزالة  

سماعيل معمر يوسف إ رياض األطفال  محاضر  2452  10 

 11 فدوى جمال الدين مهني  األحياء  محاضر  2506

 12 محمد إمحمد الجمل  التربية الفنية  أستاذ مساعد  386

 13 إنتصار علي الشريف  اللغة اإلنجليزية  أستاذ مساعد  387

 14 فاطمة محمد عثمان  التربية الخاصة  أستاذ مساعد  936

 15 محمود مصطفى البسكري  رياض األطفال  أستاذ مساعد  1250

نجليزية اللغة اإل أستاذ مساعد  1538  16 فاطمة الهمالي دريد  

 17 جالل علي بالشيخ  اللغة اإلنجليزية  أستاذ مساعد  1540

 18 سميرة يحي المقدمي  معلم فصل  أستاذ مساعد  1541

 19 امهيدي سعد نجم  اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد  2140

اإلنجليزية اللغة  أستاذ مساعد  2148  20 فهيمة محمد بالنور  

 21 هدى فرج هدية  معلم فصل  أستاذ مساعد  2402
 

ة    ن  أء هن  ئ  ا عض  هن 
ت 

س  دري  ة   الن  ن  رب  ة  الت  كلن  صدور ق رار   ب  لس ب  ة  طراي  لمن 
ع
ة   ن  رق   . ات  ت 
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رار مع ت  ا الق  أرك لهم صدور هد  ت  هد والعطأء والعمل علئ ال  ب  مئ  ا من  الج 
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ت 

صدور ق رار  ة  ب  ن  ة  هن  ن  رق  لمن    ت 
ع

ة    

 

 ت االسم القسم الدرجة رقم القرار 

األطفال رياض  أستاذ مشارك  931  22 عادل عبد السالم قشوط  

 23 عامر حسين البوزيدي  الرياضيات  أستاذ مشارك  1362

 24 نجاة عمار الهمالي  اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك  1365

لكيمياءا أستاذ مشارك  2397  25 رجب علي عيسى  

 26 مسعودة مفتاح الحسيني  التربية وعلم النفس  أستاذ  2507

 

( سنة النشر) عنوان البحث المشاركين  ت الباحث  

----- 
The Use of Fourier-Transform Infrared Spectroscopy to Assess 

Libyan Virgin Olive Oil (2018) 
 1 رجب عيسى 

 رشا البشتي 
Returning to Graduation Project: Attitudes and Perceived 

Challenges of Students and Staff at a Libyan EFL Department(2020) 
 2 رضا المبروك 

H. B. Alhanash, 
N. A. Edriss, S. M. 

Ksheid 

Residual Bromate Assessment in Bread Samples from Tajoura City 
Bakeries, Libya (2020) 

 3 رجب عيسى 

 يسرى الغنيمي
 فوزية الوافي 

Prospects of Creating the Reflective Teacher for Continuing 
Professional Development (2021) 

 4 فهيمة  بالنور 

 فاطمة دريد 
Facebook Games for English Language Learning: What Student-

Teachers Say? (2021) 
نتصار الشريف إ  5 

س  دري  ة  الن  ن  أء هن  ئ  ا عض  هن 
ت 

ة    ن  رب  ة  الت  كلن  صدور ق رار   ب  لس ب  ة  طراي  لمن 
ع
ة   ن  رق   . ات  ت 

د  ا لمر ب  كون  حأق ر  أ ن  ب  أ ي  ت  أب  ت  من 
رار مع ت  ا الق  أرك لهم صدور هد  ت  هد والعطأء والعمل علئ ال  ب  مئ  ا من  الج 

حت  العل ف  الت  ن  وظ  لس وت  أمعة  طراي  ئ  ح 
مئ  ف 

حت  العل ألت  أء ي  ق 
رت 

 . لئ 
مئ  والمح  

كادت ئ  الا  ن  لن 
مع ال

ن  مح 
ال
ر  طوت 

 لن 

حصائيات البحوث المتميزة المنشورة باسم جامعة طرابلس إ  

مر والتدريب  نشر  واالستشارات  البحوث  باسم  إكز  المنشورة  المتميزة  البحوث  حصائيات 

على صفحته   طرابلس  االجامعة  التواصل  موقع  عدد  على  تضمنت  و  الفيسبوك   5جتماعي 
 . أبحاث ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس
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مئ  
رغ  عل ق  ة  ت  أر  ح  رار ا 

صدور ق  ة  ب  ن  هن 
ت 
 

 

 ت االسم القسم

 1 البشير الهادي القرقوطي  التربية وعلم النفس 

 2 محمد أحمد عسكر  التربية وعلم النفس 

 3 مسعودة مفتاح الحسيني  التربية وعلم النفس 

المبروك رعدان  ة نادي التربية وعلم النفس   4 

نتصار علي الشريف إ اللغة اإلنجليزية   5 

 6 سعاد ميالد الصيد  رياض األطفال 

 7 نجاة أبوبكر عزي  التربية وعلم النفس 

 8 محمد بلعيد عبدالعزيز  معلم فصل 

الجرنازي أبوراوي محمد  الكيمياء   9 

 10 فاطمة محمد عثمان  التربية الخاصة 

ة عبدالرؤوف محمد عقيل الفيزياء   11 

 12 عبدالسالم محمد قصيعة  الفيزياء 

محمد سالم الجمل إمحمد  التربية الفنية   13 

سالمية اللغة العربية والدراسات اإل   14 علي البهلول الحاج حسن  

يليا ز شهرزاد نوري با معلم فصل   15 

 16 جالل علي محمد بالشيخ  اللغة اإلنجليزية 

حمد المؤلفأفيصل مسعود  معلم فصل   17 

ة    ن  أء هن  ئ  ا عض  هن 
ت 

م ) 
لس رف  أمعة  طراي  س ح  ن 

د رئ  صدور ق رار السن  لس ب  أمعة  طراي  ح  س ت  دري  ة   2174الن  ئ    2022( لسن 
رخ  ف  أء    2022/ 07/ 07المو  ح الشأدة  ا عض 

أ ن  مت  ش  ي 

عئ  
أم مئ  للعأم الح 

رغ  عل ق  ة  ت  أر  ح  رار ا  ألق  ن  ي  كورب  س المد  دري  ة  الن  ن  رار عدد  2023-2022هن  مل الق  د ش  ه   283م. وق 
مت 
 ، أمعة  أت  الح  س من  كل كلت  دري  ة  ب  ن  و هن    15م  عض 

ة   س من  كلن  دري  ة  ب  ن  و هن  م )   عض 
لس من  الرف  ة  طراي  ن  رب  م ) ا  (  129الت 

م ) ال كمأ صدر  (. 143لئ الرف 
رار رف  رار م 2337ق  س لق  دري  ة  الن  ن  أء هن  ة  عدد من  ا عض  أق  ض  أ ن  ا  ش  ح  ( ي 

ت 

وا  هم عض 
مت 
مئ  كان  

رغ  عل ق  ة  ت  أر  ح  أء ا  س   ن  من  ا عض  دري  ة  الن  ن  لس ب    هن  ة  طراي  ن  رب  ة  الت  . كلن   

أ ت  من 
رار مع ت  ا الق  أرك لهم صدور هد  ت  د ب  ا لمر ب  كون  حأق ر  أ ن  ب  أ ي  ت  هد والعطأء والعمل علئ ال  ب  مئ  ا من  الج 

حت  العل ف  الت  ن  وظ  لس وت  أمعة  طراي  ئ  ح 
مئ  ف 

حت  العل ألت  أء ي  ق 
رت 

 . لئ 
مئ  والمح  

كادت ئ  الا  ن  لن 
مع ال

ن  مح 
ال
ر  طوت 

 لن 
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 نصائح 

ستشهادات لزيادة عدد ال     

بأ  - أاستشهد  من بحاث  ممكن  عدد  أكبر  بتضمين  وقم  قرانك 

ورقتك في  هذه  إ  المراجع  تولد  ما  عادة  اقتباسات   االقتباساتذ 

االستشهاداتفعكسية،   هذه  سبب  يكون  واالمتنان   قد  المجاملة 

 . قدر أهمية وجودة العمل المذكوربين ولكن أيضا ت

إذا لم يتم نشر    ، خاصةسهلة الوصول  أبحاثك المنشورةاجعل    -

 . لورقتك في مجلة مفتوحة الوصو

تنتسب   اهتم بتحديث صفحتك التعريفية على موقع الكلية التي  -

بنفسك  .  لها التعريف  فرص  من  المزيد  لك  تقدم  فهي 

 . وبمنشوراتك وتعزز فرص القراءة واالقتباس

واألكاديمي لزيادة فرص   استخدم وسائل التواصل االجتماعي  -

على   قراءة أبحاثك واالستشهاد بها وذلك بنشرها على حساباتك  

 : كاديمي التاليةواأل وسائل التواصل االجتماعي

Google Scholar - ResearchGate - LinkedIn - 

Mendeley - Academia.edu -Twitter - Facebook  

المؤتمرات  بحثكقدم    - االستشهاد  .  في  عدم  من  الرغم  على 

ن هذا  إال أمن قبل اآلخرين،    اتبالعروض التقديمية في المؤتمر

ا للمجتمعات األكاديمية والبحثية  .  سيجعل بحثك أكثر وضوح 

ا    - نسخ  في   أبحاثك من  أرسل  العاملين  الباحثين  إلى  المنشورة 

 . بموضوع البحث ن ومهتم أنهم تعتقد الذين    جال تخصصكم

 

 

األوراق  مهم    البحثية  عدد  تنشرها  المهنية في  التي  كباحث    حياتك  و  ماوكأكاديمي  جامعة  في  تدريس  هيئة  عدد  ويعتبر  .  عضو 

ونها كفي  االستشهادات ليس فقط  أهمية    وتكمن.  تخصصك   مجال  فيتأثير بحثك    مدى  ألنه يشير إلى  امرات االستشهاد بعملك مهم

الفكري  امقياس العالية    إنبل    للتأثير  االقتباسات  و  رفع فرص  فيتسهم  أعداد  والترقية،  التمويل،  الحصول على فرص  التوظيف 

.  قاموا بنشرها  القتباسات لكل ورقة بحثيةفي تحسين عدد ا  ونرغبلهذا فإن أغلب الباحثين في أرجاء العالميو   . لنشرأكبرل  وفرص

 : ما يليه في اعتباربها خذوالتي على الباحث األزيادة التأثير، وعدد االقتباسات  فرص رفع تعززومن أهم النقاط التي 

 
أوراقك   - على جميع  متسقة السمك  إذاستخدم صيغة  ن  إ  ، 

السهل  من  سيجعل  أوراقك  جميع  في  االسم  نفس  استخدام 

 .  على اآلخرين العثور على جميع أعمالك المنشورة

.  واكتب عن الموضوعات التي تثير قلق ا بالغ ا حالي اابحث    -

المشاكل التي هي في أمس الحاجة إلى حل أو القضايا التي  

بشدة   مناقشتها  يتوق  حيث  يتم  ا  كبير  ا  جمهور  تجعل 

 . بها االستشهادتهاويزيد من فرص لقراء

أوراقا  - وممتعة  ا كتب  وجديدة  مفيدة  الجودة  عالية  .  بحثية 

أنف المعروف  باالستشهاد  من  الجديرة  عادة    األوراق 

المزعجةتهتمبال الباحث   مشكالت  مجتمع  وتوضح  في   ،

الرائدة،    البحثية  األساليب النتائج  عن  وتبلغ  المبتكرة، 

الجديدة  األفكار  يعدف.  وتشارك  المنشور  البحث  ا    تميز  أمر 

 . لى عدد كبير من االقتباسات ضروري ا للحصول ع

اختر الكلمات الرئيسية التي  .  اختر كلماتك الرئيسية بعناية  -

الباحثون في مجال ك حتى تظهر ورقتك  بحث   سيبحث عنها 

البيانات قاعدة  في  البحث  كلماتك  أيضا،  .  في  استخدم 

في   متكرر  وبشكل  العنوان  في  وعباراتك  المفتاحية 

إ.  الملخص  الن  إذ  الكلمات  يؤدي  تكرار  والعبارات  رئيسية 

محرك   قائمة  أعلى  في  ورقتك  وضع  احتمالية  زيادة  إلى 

 . البحث، مما يزيد من احتمالية قراءتها

إذاالسابق  أبحاثكاذكر    - رتبطبموضوع  ي  كان موضوعها  ة 

فقط   بحثيةنشرتها  ، ال تشر إلى كل ورقةولكن.  جديد بحثكال 

 . لزيادة عدد االقتباسات
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بحسب حاسباتهم على استشهادات بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةفيما يلي قائمة لصور تبين عدد   

Google Scholar الباحث العلميو    ResearchGate بوابة البحث     

 

 عدد االستشهادات 
سماال القسم   ت 

 بوابة البحث  الباحث العلمي  

 1 د. عبدالسالم قصيعة الفيزياء   66

 2 د. رجب عيسى  الكيمياء  8 12

نجليزية اللغة اإل  10 20  3 د. رضا المبروك  

نجليزية اللغة اإل  8 10 نتصار الشريف .إ د   4 

نجليزية اللغة اإل  3 7  5 د. فهيمة بنور  

نجليزية اللغة اإل  1 2 الوافيأ. فوزية    6 

نجليزية اللغة اإل  1   7 أ. يسرى الغنيمي  

 8 د. مسعودة الحسيني  التربية وعلم النفس   4

 9 د. عبدالمولى حمزة األحياء   408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قام قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية   بتنفيذ عدة ورش إلوألهمية هذا الموضوع  يضاح  التربية طرابلس 

كيفية تحديث صفحة أعضاء هيئة التدريس على موقع كلية التربية وكيفية ربط حساباتهم على الباحث العلمي وعلى 

بوابة البحث بحساباتهم على موقع الكلية. فيما يلي بعض الصور لورشتين تم تنفيذهما في الفصل الدراسي الربيع  

2022  : 

مية ورشة قسم اللغة العربية والدراسات االسال  

م23/5/2022يوم األثنين الموافق   

 

ورشة بمركز البحوث واالستشارات والتدريب 

 بالجامعة

م8/6/2022يوم األربعاء الموافق   
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  2022 عامنصف األول من خالل القائمة منشورات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس 

 

/ المؤتمر  المجلةاسم  العدد  الصفحات   اسم عضو هيئة التدريس   أسماء المشاركين عنوان البحث  

 

 ت

 

97-113  مجلة علوم التربية 9 

دور برنامج التربية العملية في تعزيز 

المهارات الحياتية  لدي طالب كلية التربية 

 طرابلس

 1 أسامة مسعود القديري ----------

351-362  مجلة علوم التربية 9 

المعامل االفتراضية وأثرها في تدريس 

الجوانب المعملية للمواد التطبيقية من وجهة 

 نظر المعلمين 

 2 أسامة مسعود القديري ----------

319-343  ----- 

المؤتمر الدولي العلمي  

االفتراضي دور مؤسسات 

التعليم في بناء رأس مال  

 برلين(   -)ألمانيا بشري

تعزيز اإلشراف أهمية إدارة التغيير في 

 اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
 بحث مشترك 

 3 البشير الهادي القرقوطي 

 4 فتحي محمد مادي

185-202  2 

مجلة القرطاس للعلوم  

 -نسانية والتطبيقية اإل

المؤتمر العلمي الرابع لكلية 

التربية العجيالت والثاني  

 لقسم التربية وعلم النفس 

واالجتماعية الناجمة عن  ثار النفسية اآل

 الحرب
 5 سميرة سالم الهنقاري  ----------

338-368   5  المجلة الليبية لعلوم التعليم 

كفاءة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في  

 مين لعدارس االبتدائية من وجهة نظر المالم

 العمر(  -بحسب )الجنس

 6 سميرة سالم الهنقاري  ----------

506-509  11 

International Journal 

of Science and 

Research (IJSR) 

Determination of Lead and 

Cadmium Concentration in 

Different Samples of Tea and 

Coffee Circulating in the Libyan 

Market 

 عبدالناصر التركي

 صابرين الطرابلسي 

 7 براهيم إالدين محمد عز

 8 الجرنازي أبوراوي 

49-54  21 

Sebha University 

Journal of Pure & 

Applied Sciences 

تقدير تركيز فيتامين )ج( في عينات من 

 الفواكه والخضروات بالطريقة الحجمية

 رحاب سعيد  

 مروة الساقزلي 

 

 9 براهيم إالدين محمد عز

 10 رجب علي عيسى 
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  2022 عامنصف األول من خالل القائمة منشورات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس 
 

 اسم عضو هيئة التدريس   أسماء المشاركين عنوان البحث  اسم المجلة / المؤتمر  العدد  الصفحات 

 

 ت

 

10-01  27 

International 

Science and 

Technology Journal 

باستخدام القياس الطيفي تقدير تركيز الحديد 

في بعض أنواع الشاي الموجودة في السوق  

 الليبي

 فدوى نشنوش 

 وداد مرغم 

 11 عزالدين محمد ابراهيم 

 12 رجب علي عيسى 

 13 أبوبكر الطروق 

 14 أبوراوي الجرنازي 

161-158 5 
Libyan Journal of 

Medical Sciences 

Malaria in Illegal Immigrants in 

Southern Libya 

 عبدهللا بشين 

 عبدالناصر البوني

 المبروك شيبة 

ين النجار بدرالد  

 15 فدوى جمال الدين مهنى

63-89  1 
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 سرت

تحليل محتوى كتب العلوم بالشق الثاني من 

مرحلة التعليم األساسي بليبيا في ضوء 

 المهارات الحياتية 

 16 محمد أحمد عسكر ----------

 مجلة علوم التربية 8 396 - 380

واقع األنشطة اللغوية التطبيقية في مرحلة  

رياض األطفال في ضوء معايير الجودة:  

 ترهونة دراسة ميدانية بمدينة 

 توفيق مفتاح مريحيل  

 نورالدين مصطفى بن عيسى
 17 نجاح المبروك بشينة 

274 - 299 3 
مجلة الجمعية الليبية لعلوم  

 التربية

مشكالت معلمات رياض األطفال وعالقتها 

 ببعض المتغيرات بمدينة طرابلس 
 18 نجاح المبروك بشينة  نورالدين مصطفى عيسى 

 القرطاس مجلة  18 323 - 306
مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة الدراسات 

 العليا بجامعة الزيتونة 

نورالدين مصطفى عيسى  

 توفيق مفتاح مريحيل 
 19 نجاح المبروك بشينة 
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Photo Credits 

تم نسخ و استخدام الصور منها  الصفحات التي  

للعلوم    صفحة  - الدولـــي  إسطنبــول  مؤتــمر 

 الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية

األول صفحة    - الدولي  العلمي  المؤتمر 

 واألدبيّة واإلسالمية  ات اللّغويةــــــللدراس 

موقع    - على  النفس  وعلم  التربية  قسم  صفحة 

 التواصل االجتماعي المعروف بالفيسبوك. 

موقع   - على  طرابلس  التربية  كلية  صفحة 

 بالفيسبوك. التواصل االجتماعي المعروف 

جامعة طرابلس    صفحة لجنة أخالقيات العلمي/  -

المعروف  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

 بالفيسبوك. 

 

ذين زودونا بصورهمأعضاء هيئة التدريس ال  

 د. عياد الزوام                أ. ليلى جويبر 

فوزية الحصان أ.                 أ. سارة زقالم   

د. ماجدة أبومنجل                 د. فتحي مادي  

  د. محمد عسكر                  د. نجاة الغول

د. عبدالمولى حمزة                  أحمد الضبعأ.  
 

، إعداد هذا العددتيسير  في  نشكر كل من شارك  

. خص بالذكر أ. منال الحافي وأ   

 

العلمية الفصلية هيئة تحرير العدد األول من هذه النشرة   

 

 أ.د. علي قنون

 أ. أسامة القديري 

 الخريجة صفاء عمر

 د. فتحي الفاضلي  أ. أحمد الضبع 

نتصار الشريف د. إ  

ناجي بن أ. أحمد  

المولى حمزة  د. عبد  


