
 

 

 

 

 دكتورة نجاة أحمد عمر القاضي 

   بيانات شخصية 

 مشاركالدرجة العلمية : أستاذ 

 التخصص: علم النفس التربوي 

 1967تاريخ الميالد:  

 الجنسية : ليبية 

 dr_nagat@hotmail.comالعنوان البريدي: 

 00218928421710--00218913803895الهاتف: 

 عضو هيئة تدريس كلية التربية جامعة طرابلس ليبيا  العمل الحالي :

 املؤهالت العلمية 

 جامعة طرابلس  1989ليسانس في الخدمة االجتماعية   -

 جامعة طرابلس  1998ماجستير علم النفس التربوي  -

 جامعة محمد الخامس كلية علوم التربية السويسي المغرب    2011دكتوراه علم النفس التربوي  -

 شاركالدرجة العلمية : أستاذ م

 اخلربات األكادميية 

 1999وحتى   1990موظفة بمستشفى صالح الدين من تاريخ  -

 2000 -1999موظفة بصندوق الضمان االجتماعي من  -

 2017إلى الوقت الحالي -2000رابلس كلية التربية من تاريخ  عضو هيئة تدريس بجامعة ط -

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها: 



أسس  --علم النفس االرتقائي  --علم النفس التربوي  --أصول التربية --مادة علم النفس العام  -

 الصحة النفسية.  --علوم سلوكية  --المناهج 

 

 املشاركة اإلدارية 

 . 1999-1993الخدمات االجتماعية مستشفى صالح الدين رئيس قسم  -

 . 2016وحتى   2012رئيس قسم التربية وعلم النفس  -

 .2014منسق قسم التربية العملي بكلية التربية جامعة طرابلس   -

 عضو بالجمعية الليبية للعلوم النفسية .  -

 هايمر. ز عضو بالجمعية الليبية لل -

 : ي اإلنتاج العلم 

مجلة  ( واإليجابياتبالمدارس العادية )السلبيات  بعنوان :)دمج أطفال طيف التوحد بحث  •

 2020القرطاس مجلة علمية محكمة ،العدد الثامن مايو 

)واقع دمج األطفال ذو االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام  بحث بعنوان: •

التربية الخاصة األول تحت شعار )نحو بيئة تربوية وتعليمية   مؤتمر بمدينة طرابلس (

 2020ي كلية التربية المرج ،مارس  جامعة بنغاز  هادفة (

المشكالت التي تواجه طالبات  كلية التربية طرابلس  في برنامج التربية  : )بحث بعنوان •
نظرهن وجهة  من  بالمدارس  وا(  العملية  التاسع  العدد  الزيتونة،  جامعة  لعشرون مجلة 

 . 2019مارس ،
النفسي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة بمدينة طرابلس ،  االحتراق بحث بعنوان : •

 2018مجلة كلية التربية ،العدد السادس ،ديسمبر ،

  مؤسسات التعليم العالي بليبيا   في  األزمات إدارةواقع :)    بحث بعنوان •
كلية التربية أبوعيسى المؤتمر العلمي   الجامعة المفتوحة بليبيا نموذجا( 

 تحت شعار ) آفاق التعليم والتعلم ( 2017الخامس  الدوليالتربوي 



السلبيات واإليجابيات (  –) دمج أطفال طيف التوحد بالمدارس العادية  بحث بعنوان •

ا )الواقع والمأمول( المنعقد المؤتمر العلمي األول حول "اضطراب طيف التوحد في ليبي

 م   2016نوفمبر   2-1بمدينة طبرق  

)التحديات التي تواجه وصول األشخاص ذوو اإلعاقة للبيئة العمرانية ووسائط  بحث بعنوان •

النقل كما( )تدركها عينة منهم ( المؤتمر الدولي الرابع لمركز البحوث واالستشارات  

 2015مارس   5 –  4 –  3 واإلنسانيةاالجتماعية لندن حول موضوعات للعلوم االجتماعية  

 . بحث منشور 

 -مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات التربية الخاصة بمدينة طرابلس )  بحث بعنوان •

  2015يناير  –  14-12االمارات  -ليبيا(المؤتمر الدولي األول للتربية الخاصة الشارقة 

 مشترك  -بحث منشور 

)مستوى جودة األداء  بالمؤسسات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة في  بحث بعنوان •

-15ؤتمر العلمي الدولي الثاني جامعة الزاوية كلية التربية أبي عيسى  مدينة طرابلس( الم 

 مشترك -تحت شعار ) دور التربية في ثقافة التنمية ( بحث منشور2014ديسمبر  17

 ) واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة النور للمكفوفين (   بحث بعنوان •

تحت شعار التعليم اإللكتروني في الفترة    العجيالت   –المؤتمر العلمي األول / كلية التربية  •

 مشترك   - 2014/ نوفمبر /    27  –  26

)دور برامج التدخل المبكر في رعاية األطفال المعاقين عقليا من وجهة نظر ) بحث بعنوان •

  \العلوم اإلنسانية علمية محكمة نصف سنوية تصدرها كلية اآلداب والعلوم  مجلة )المعلمين

 بحث منشور   2014الخمس جامعة المرقب .ليبيا . العدد التاسع .سبتمبر 

معوقات التنمية المهنية لألستاذ الجامعي كما يدركها أعضاء هيئة التدريس )بحث بعنوان - •

الدولي األول تطوير البحث العلمي في المؤتمر في كليات التربية بجامعة طرابلس( 

 بحث منشور                                                                             2014أغسطس عمان األردن  5-7التعليم العالي   

جامعة الجبل الغربي كلية التربية نالوت   " التخطيط للتعليم العالي "  بحث بعنوان •

األول بعنوان " خصائص وأهداف التخطيط والتقويم التربوي في التعليم  المؤتمر العلمي 

 مشترك -"   2014ابريل  21 -20العالي بليبيا " نالوت "  

الكفايات التدريبية الالزمة لمعلمات األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية في  بحث بعنوان- •

كز البحوث مر2014مراكز التربية الخاصة بمدينة طرابلس المؤتمر الدولي الثالث 



لندن مؤتمره الدولي الثالث حول موضوعات العلوم    –واالستشارات االجتماعية 

 االجتماعية واإلنسانية في العالم اإلسالمي بحث منشور 

)دور األستاذ الجامعي في العملية التعليمية ( المؤتمر العلمي السنوي األول   بحث بعنوان- •

 حث منشورجامعة طرابلس كلية التربية قصر بن غشير. ب

األطفال ذوي صعوبات التعلم الحسابية )تشخيص وعالج( مؤتمر   بحث بعنوان- •

 2013-10---23-12صعوبات التعلم والتربية الخاصة جامعة اليرموك األردن اربد 

 بحث منشور. 

)دور اإلدارة المدرسية في تفعيل العملية التربوية والتعليمية( المؤتمر   بحث بعنوان •

 بحث مشترك.  2013-10-29العجيالت -ية والتعليم العلمي األول للترب 

)دور  االختصاصي النفسي في مراكز التربية الخاصة بمدينة طرابلس (  بحث بعنوان •

المؤتمر الثالث لألخصائيين النفسيين بعنوان األخصائي النفسي ودوره في تشخيص  

.بحث 2013 -11- 7-6وعالج المشكالت السلوكية واالضطرابات النفسية المنعقد  

 مشترك.

 الندوات واحملاضرات  

 –تزززززززونس –دورة تعزيزززززززز معزززززززدي ومزززززززدربي المعلمزززززززين فزززززززي لي يزززززززا تحزززززززت ر ا زززززززة اليونيسززززززز   •
 .م2016ف راير  23/28الحمامات 

الخاصة لألخصائيين النفسيين جامعة  )تصور مقترح ألقسام علم النفس بليبيا (الندوة ندوة -

 بتاريخ.   2012-12-29بنغازي كلية اآلداب  

)دور األخصائي النفسي في المجال المدرسي(ندوة خاصة لألخصائيين النفسيين بمدينة   ندوة

 .2013-6-8الخمس  بتاريخ  

 


