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بية فاعلية توقيت استخدام الوسائط المتعددة عىل جوانب التعلم لمهارة رمي الرمح  لطلب كلية التر
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 عنوان رسالة الدكتوراه
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 وعلوم الرياضة
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 والتدريب :  ىالمؤهلت العلمية االخر  " :ثانيا 

 البلد اسم المؤهل العلمي او الدورة التدريبية السنة
 ةالمؤسسة المانح

 للمؤهل

    

    

    

    

    

 

 ي تقوم بتدريسها  " :ثالثا
ي الكلية :  "ة و السابقة حاليال المقررات الدراسية التر

 
 ف

نامج اسم المقرر رقم المقرر  اسم التر
القسم 
 العلمي 

هل درسته سابقا       
 (ةالفصول الدراسي)عدد 

BT119،BT118 
BT117 

  طرق التدريس
Teaching methods (A+B+C) 

 سنوات90اكتر من  التدريس  بكالوريوس

BT121 بية البدنية  برامج التر
 Physical education programs 

 خمس فصول دراسية تدريس بكالوريوس

BC182 ب ة والمرص    العاب الصغت 
Mini-games & Tennis 

 فصلي   دراسيي    العام بكالوريوس

 التقويممادة  90090909009
Evaluation 

 سنوات 90أكتر من  تدريس ماجستت  

BT134 ،BT133 

BT132 ،BT131 

ي 
 
  التدريب الميدان

Practicum (A+B+C+D) 
 سنوات 90أكتر من  تدريس بكالوريوس

BT135 مشاريــــع التخرج  
 Graduation Project 

 سنوات 90أكتر من  تدريس بكالوريوس
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 ة العملية :  " :رابعا  الختر

ي وطبيعة العمل المسم اسم وعنوان جهة العمل سنة اىل من سنة
 الوظيف 

ي نادي  9940 9430
 العة كزج قذو تُادي انشظ انزٌاضً الشط الرياض 

بية البدنية وعلوم  9449 9449 كلية التر
 الرياضة

انرزتٍح انثذٍَح وعهىو كهٍح تقسى انًُاهج وطزق انرذرٌس  يعٍذ

 انزٌاضح
بية البدنية وعلوم  2000 2002 كلية التر

 الرياضة
كهٍح انرزتٍح انثذٍَح وعهىو انًُاهج وطزق انرذرٌس ت قسىقزر ي

 انزٌاضح
بية البدنية وعلوم  2000 2000 كلية التر

 الرياضة
 رئٍس وحذج انرذرٌة انًٍذاًَ

ي نادي  2000 9444
 اإلدارٌح تُادي انشظ انزٌاضًعضى انهجُح  الشط الرياض 

بية البدنية وعلوم  2000 2009 كلية التر
 الرياضة

 عضى نجُح انذراسح واإليرحاَاخ تانكهٍح

بية البدنية وعلوم  2002 2000 كلية التر
 الرياضة

 رئٍس نجُح قثىل انطالب تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح وعهىو انزٌاضح

بية البدنية وعلوم  2000 2000 كلية التر
 الرياضة

 نٍثٍا –عضى انهجُح انفٍُح فً يؤذًز وسراء انعزب نهزٌاضح 

بية البدنية وعلوم  2099 2003 كلية التر
 الرياضة

عضى فً يُظًح انًجهس انذونً نهصحح وانرزتٍح وانرزوٌح 

 انقاهزج –وانزٌاضح وانرعثٍز انحزكً نًُظًح انشزق انىسظ 
بية البدنية وعلوم  2004 2004 كلية التر

 الرياضة
 عضى نجُح اإلسرقثال انذي أقٍى فً نٍثٍا )انزٌاضح نهجًٍع(

بية البدنية وعلوم  2090 2090 كلية التر
 الرياضة

رئٍس نجُح اإلعالو نهًؤذًز األول نكهٍح انرزتٍح انثذٍَح وعهىو 

 انزٌاضح
بية البدنية وعلوم  2090 2003 كلية التر

 الرياضة
 –رئٍس قسى انرزتٍح انثذٍَح ) انرذرٌس ( تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح 

 جايعح طزاتهس
2012 

 

بية البدنية وعلوم  2091 كلية التر
 الرياضة

عضى فً انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً انزٌاضً انثاًَ فً عهىو 

وذقٍُاخ األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انذي َظًه انًزصذ انىطًُ 

نهزٌاضح ذحد إشزاف وسارج انشثاب وانزٌاضح تانجًهىرٌح 

انرىَسٍح وتانرعاوٌ يع األكادًٌٍح انذونٍح نركُىنىجٍا انزٌاضح 

 ح / األكادًٌٍح انعهًٍح ذىَس .جايعح تارٌس انغزتٍ –تانسىٌذ 

بية البدنية وعلوم  2091 2012 كلية التر
 الرياضة

عضى فً انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً "انزٌاضح وانصحح 

 وانًزآج " ذىَس

30-31/3 /

2012 
30-31/3 /

2012 
بية البدنية وعلوم  كلية التر

 الرياضة
انًزصذ  عضى انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً انزٌاضً انثانث

 انىطًُ نهزٌاضح ذىَس
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22-22-22  /

 2012اتزٌم /
22-22-22  /

 2012اتزٌم /
بية البدنية وعلوم  كلية التر

 الرياضة
عضى انهجُح انعهًٍح انًؤذًز انعهًً انزاتع فً عهىو وذقٍُاخ 

 األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس 

12-11-

/اتزٌم 20

/2011  

12-11-

/اتزٌم 20

/2011  

بية البدنية وعلوم  كلية التر
 الرياضة

عضى انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انعهًً انذونً انخايس فً عهىو 

 انزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس

22-22 /

دٌسًثز/

2020   

22-22 /

دٌسًثز/

2020   

بية البدنية وعلوم  كلية التر
 الرياضة

عضى تانهجُح انعهٍا نهًؤذًز انذونً انثانث تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح 

 نٍثٍا  -وعهىو انزٌاضح 

ٌىنٍى  -2-11

/2022 
ٌىنٍى  -2-11

/2022 
بية البدنية وعلوم  كلية التر

 الرياضة

عضى انهجُح انعهًٍح انًؤذًز انعهًً انساتعح فً عهىو وذقٍُاخ 

 األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس 

بية البدنية وعلوم  2022 2012 كلية التر
 الرياضة

 حرى األٌ  2012رئٍس قسى انرزتٍح انثذٍَح انرذرٌس يٍ 

 

 االسهامات العلمية :  " :خامسا 

ي مجلت محكمةاالوراق البحثية 
 
 :المنشورة ف

 المجال العلمي للمجلة رقم العدد اسم المجلة العلمية سنة النش  
بية العلوم االجتماعية والرياضية المجلة  2000 بكلية التر

 البدنية وعلوم الرياضة
ي 
 
 علوم الرياضة والمرتبطة العدد الثان

ي كرة القدم  عنوان المقالة  لدى العتر
ً
 بالدرجة األوىل . أكتر االصابات شيوعا

النقابة العامة ألعضاء هيئة  –مجلة الجامعي  2009
 التدريس الجامعي 

العدد 
 السادس

 جميع المجاالت 

ة للشباب لكرة السلة .  عنوان المقالة ي البطولة العربية العاش 
 
 علقة التصويب بنتائج الفرق المشاركة ف

بية البدنية كلية  2003 بية المجلة العلمية لبحوث التر التر
 البدنية وعلوم الرياضة

 علوم الرياضة والمرتبطة العدد التاسع

لألنشطة الرياضية الخارجية  الممارسي   والغت   للممارسي   دراسة العنارص اللياقة الفسيولوجية واإلتجاهات  عنوان المقالة
 بمرحلة التعليم المتوسط بطرابلس . 

بية  2092يونيو  البدنية وعلوم المجلة العلمية لبحوث التر
 الرياضة

العدد السابع 
 عش  

 علوم الرياضة والمرتبطة

 دراسة لبعض عنارص اللياقة الحركية والفسيولوجية لذا تلميذ مرحلة التعليم األساسي بمدينة طرابلس.  عنوان المقالة



 
 

 
 

 
 طرابلسجامعة                

 داءضمان الجودة وتقييم األ إدارة    
  التدريس ألعضاء هيئةة الذاتينموذج السيرة 

 
 

ليبيا -جامعة طرابلس  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  5    

 ي مؤتمراتالمقدمة  ةوراق البحثيال ا
 
 :ةو ملتقيات محكمأو ندوات أ ف

ي  ةاسم الجهة العلمي
مجال تخصص  السنة البلد المستضيف قدمت لها الورقة التر

 المؤتمر
المؤتمر اإلقليمي الرابع للمجلس الدوىلي للصحة 
ويــــح والرياضة والتعبت  

بية البدنية والتر والتر
ق األوسط  الحركي لمنطقة الش 

جامعة اإلسكندرية كلية 
بية الرياضية للبني   أبوقت    التر

 والمرتبطةعلوم الرياضة  90/3/2003

سنوات  4-1بناء نظام تقويمي للخصائص البدنية والحركية لألطفال من  عنوان الورقة البحثية
 بليبيا . 

بية البدنية وعلوم  المؤتمر العلمي األول لكلية التر
 الرياضة

بية  جامعة طرابلس كلية التر
 البدنية وعلوم الرياضة

0-2 
/90/2090 

 علوم الرياضة والمرتبطة

ي ضوء احتياجاتهم  الورقة البحثيةعنوان 
 
حة لتدريب معلمي التعليم األساسي ف اتيجية مقتر استر
ي مجال تقنيات التعليم. 

 
 التدريسية ف

بية ا لبدنية وعلوم المؤتمر العلمي األول بكلية التر
 الرياضة 

جامعة اإلسكندرية كلية 
بية الرياضية للبني   أبوقت    التر

0-2 
/90/2090 

 والمرتبطةعلوم الرياضة 

ي المصحوب  عنوان الورقة البحثية
 
ي تخفيف حدة السلوك العدوان

 
فاعلية برنامج أنشطة حركية ف

 .بالنشاط الحركي الزائد عند أطفال ما قبل المدرسة

بية البدنية وعلوم  المؤتمر العلمي األول بكلية التر
 الرياضة

بية  جامعة طرابلس كلية التر
 البدنية وعلوم الرياضة

0-2 
/90/2090 

 علوم الرياضة والمرتبطة

ي كرة  عنوان الورقة البحثية
 
ي تدريب المواهب الرياضية الجزائرية الشابة ف

 
الطرق التكنولوجية ف

 القدم . 

المؤتمر العلمي األول للرياضة المعهد العاىلي 
 للرياضة قرص السعيد 

المعهد العاىلي للرياضة تونس 
 قرص السعيد

99-90/0 /
2090 

 الرياضة والمرتبطةعلوم 

بية البدنية وعلوم  عنوان الورقة البحثية اإلحتياجات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التر
امج التعليمية والمقرارات الدراسية وفق متطلبات جودة  الرياضة إلعداد التر

 التعليم الجامعي بطرابلس . 

ي علوم وتقنيات 
 
المؤتمر العلمي الدوىلي األول ف

 األنشطة البدنية والرياضة المرصد للرياضة تونس 
تونس المعهد العاىلي للرياضة 

 قرص السعيد
/ مارس 93-94

2090 
 علوم الرياضة والمرتبطة



 
 

 
 

 
 طرابلسجامعة                

 داءضمان الجودة وتقييم األ إدارة    
  التدريس ألعضاء هيئةة الذاتينموذج السيرة 

 
 

ليبيا -جامعة طرابلس  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  6    

ي نحو دمج األطفال ذوي اإلحتياجات عنوان الورقة البحثية  اتجاهات بعض فئات المجتمع الليتر
بية البدنية  الخاصة بدرس التر

ي علوم وتقنيات 
 
ي ف

 
المؤتمر العلمي الدوىلي الثان
ي  –األنشطة البدنية والرياضة 

المرصد الوطت 
 للرياضة تونس الحمامات

تونس المعهد العاىلي للرياضة 
 قرص السعيد

/ابريل 23-00

/2091 
 علوم الرياضة والمرتبطة

بية البدنية  عنوان الورقة البحثية ي العملية التعليمية بكلية التر
 
معوقات تطبيق معايت  الجودة ف
 وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس 

 

ي علوم وتقنيات 
 
المؤتمر العلمي الدوىلي الثالث ف

المرصد للرياضة  –األنشطة البدنية والرياضة 
 تونس

تونس المعهد العاىلي للرياضة 
 قرص السعيد

/ أبريل / 00-9

 تونس 2092
 علوم الرياضة والمرتبطة

ها عىل بعض المشكلت الصحية والمهارات الحياتية  عنوان الورقة البحثية الممارسة الرياضية وتأثت 
 (90للمرأة الليبية سن )

 

 :الكتب 

 مجال التخصص عدد الفصول بلد النش   دار النش   سنة النش  

     

  عنوان الكتاب

     

  عنوان الكتاب
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 :والتقارير العلمية الدراسات

 الجهة المستفيدة منه البلد عنوان الدراسة او  التقرير السنة

    
    
    
    

 

 : سادسا" : اللجان المكلف بها  •

 الصفة باللجنة طبيعة عمل اللجنة السنة
 عضو مجلس اإلدارة عضى انهجُح اإلدارٌح تُادي انشظ انزٌاضً 2000
 رئيس اللجنة واإليرحاَاخ تانكهٍحعضى نجُح انذراسح  2000
 رئيس اللجنة رئٍس نجُح قثىل انطالب تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح وعهىو انزٌاضح 2002
 عضو لجنة فنية نٍثٍا –عضى انهجُح انفٍُح فً يؤذًز وسراء انعزب نهزٌاضح  2000
عضى فً يُظًح انًجهس انذونً نهصحح وانرزتٍح وانرزوٌح  2099

 انقاهزج –وانزٌاضح وانرعثٍز انحزكً نًُظًح انشزق انىسظ 

 عضو لجنة

 عضو لجنة عضى نجُح اإلسرقثال انذي أقٍى فً نٍثٍا )انزٌاضح نهجًٍع( 2004
رئٍس نجُح اإلعالو نهًؤذًز األول نكهٍح انرزتٍح انثذٍَح وعهىو  2090

 انزٌاضح 

 رئيس اللجنة

 –رئٍس قسى انرزتٍح انثذٍَح ) انرذرٌس ( تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح  2090

 جايعح طزاتهس 

 رئيس قسم

عضى فً انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً انزٌاضً انثاًَ فً  2091

عهىو وذقٍُاخ األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انذي َظًه انًزصذ 

انىطًُ نهزٌاضح ذحد إشزاف وسارج انشثاب وانزٌاضح 

تانجًهىرٌح انرىَسٍح وتانرعاوٌ يع األكادًٌٍح انذونٍح 

ح / جايعح تارٌس انغزتٍ –نركُىنىجٍا انزٌاضح تانسىٌذ 

 األكادًٌٍح انعهًٍح ذىَس .

 عضو اللجنة

عضى فً انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً "انزٌاضح وانصحح  2091

 وانًزآج " ذىَس 

 عضو لجنة

00-
/مارس/ 09

2092 

عضى انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انذونً انزٌاضً انثانث انًزصذ 

 انىطًُ نهزٌاضح ذىَس

 عضو لجنة



 
 

 
 

 
 طرابلسجامعة                

 داءضمان الجودة وتقييم األ إدارة    
  التدريس ألعضاء هيئةة الذاتينموذج السيرة 
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21-22-23  /

 2093ابريل / 
عضى انهجُح انعهًٍح انًؤذًز انعهًً انزاتع فً عهىو وذقٍُاخ 

 األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس 

 عضو لجنة

93-94-
/ابريل 20

/2094 

عضى انهجُح انعهًٍح نهًؤذًز انعهًً انذونً انخايس فً عهىو 

 انزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس

 عضو لجنة

20-21 /

 /  2020ديسمتر
عضى تانهجُح انعهٍا نهًؤذًز انذونً انثانث تكهٍح انرزتٍح انثذٍَح 

 نٍثٍا  -وعهىو انزٌاضح 

 عضو لجنة

عضى انهجُح انعهًٍح انًؤذًز انعهًً انساتعح فً عهىو وذقٍُاخ  2-11/2/2022

 األَشطح انثذٍَح وانزٌاضح انًزصذ انىطًُ نهزٌاضح ذىَس

 عضو لجنة 

 رئيس قسم حرى األٌ  2012رئٍس قسى انرزتٍح انثذٍَح انرذرٌس يٍ  2022
   

 

 :االهتمامات البحثية

 
 
 
 

 تود اضافتها ىمعلومات اخر 

 

 
 
 
 

                                        
 


