
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 العـلمية:  المؤهالت

 البلد  الجامعة  \ الكلية  سنة الحصول عليه  المؤهل 

 نجاح محمد عبد الجليل محمد  االسم الرباعي 

 ليبية  الجنسية  انثى الجنس  1983 /11 /1 تاريخ الميالد 

 2020/ 26/7 تاريخ الحصول عليها  استاذ مساعد  الدرجة العلمية 

 16/12/2016 تاريخ الحصول عليها  دكتوراه  الدرجة األكاديمية 

 صحة نفسية التخصص  التربية الخاصة  القسم  عضو هيئة تدريس كلية التربية طرابلس جهة العمل

 2009/ 26/7 تاريخ التعيين:  393 قرار التعيين 

 0926830975 الهاتف المحمول

 Najah moahoad@uda.yl  الجامعي   بريدال

 دمشق الهضبة حي  العنوان الحالي

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة
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 ليبيا  كلية اآلداب / جامعة طرابلس ق/ب  م 2005/ 2004 البكالوريوس 

 ليبيا  جامعة طرابلس الدراسات العليا/ م 2010/ 2009 الماجستير 

 مصر  كلية التربية /جامعة المنصورة   م 2016 الدكتوراة 

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

 م 2010/ 2009 كلية التربية /جامعة طرابس معيدة 

 م 2022م/ 2010 كلية التربية/ جامعة طرابلس  عضو هيئة تدريس 

 

 اسم المقرر  رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

 203ت ن 

 100ت ن 

 

 

 101ت ن

 211ت خ 

 102ت خ

 303ت خ 

 410ت خ

 علم النفس التربوي  

 علم النفس االرتقائي 

 تاريخ حضارة  

 تقافة طفل  

 اصول التربية  

 فروق فردية  

 صحة مدرسية  

 علم النفس الفسيولوجي 

 علم النفس االجتماعي   

2012/2013 

2012/2013 

 م 2012

 م 2012

 م 2012

 م 2020/2022

 م 2018/2019

 م 2020/2022

 م 2018/2019
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 الخبرات التدريسية: 

 الدورات التدريبية: 

 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام  اللجنة 

 م 2019 منسق         التوثيق والمعلومات           

 

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر  المجلد  العدد  جهة النشر  عنوان البحث 

 م 2018 12 12 بنغازي  المناهج والخبرات التربوي. في رياض االطفال 

 معلمة رياض االطفال وآفاق المستقبل 

 السمات الواجب توفرها في معلمة رياض االطفال  

 الخبرة الصادمة وعالقتها بمعني الحياة  

 بنغازي  

 طرابلس 

 طرابلس 

 طرابلس 

10 

14 

20 

12 

 م 2013 

 م 2013

 م 2018

 م 2019

 203ت خ

 309ت خ

 302ت خ 

 308نت 

 توجيه وإرشاد نفسي 

 معمل التربية الخاصة  

 تعديل سلوك  

 اختبارات نفسية  

 م 2019/2022

 م 2022/2022

 م 2022/2022

 م 2022/2023

 االنعقاد تاريخ  مكان االنعقاد  اسم الدورة 

 م 2018/2019 مركز نور للمكفوفيين  لغة ابرايل 
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لدى الطالب النازح وغير النازح  الدعم النفسي األسري  
 وعالقتها بالكفاءة الذاتية  

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر  دار النشر  اسم الكتاب 

 م 2019 الحكمة للنشر والتوزيع  كتاب الكفاءة الذاتية  

 المشاركة في المؤتمرات: 

 المؤتمر اسم 
مكان المؤتمر  

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  عنوان البحث 

المؤتمر األول المناهج واستراتيجيات  
 التعليم  

ذات العماد  
 طرابلس 

التربية الجمالية واألخالقية في  
 رياض االطفال 

 م 2019

 االهتمامات البحثية: 

 التخصص 

 صحة نفسية   في مجال الصحة النفسية  

 تربية خاصة في انواع االعاقات 

 الشهادات اإلضافية: 

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة 

 م 2013 معهد الدراسات التربوية بمصر  شهادة  دي سي ال ويندوز  

 م 2013 معهد الدراسات التربوية مصر   اللغة اإلنجليزية  دورة 

 

 

 :................................ توقيع عضو هيئة التدريس                                              
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