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ا     لعلمية ا : البياناتثانيا

ــ الجه  التخصص الدقيق  التخصص العام  ل ــالمؤه  ة ــــــ
تاريخ  

 الحصول عليه

 - التربية البدنية  بكالوريوس
كلية التربية  -جامعة طرابلس

 البدنية
 م 1997

 البدنية التربية  الماجستير
مناهج وطرق  

رياض -التدريس
 األطفال

كلية التربية  -جامعة طرابلس
 البدنية وعلوم الرياضة 

 م 2004

 الدكتوراه 
التربية البدنية  

وعلوم 
 الرياضة

 م 2014 جامعة السكندرية  رياض األطفال 

 

ا      العلمية واإلدارية  : المناصب ثالثا

ــ الوظيف  الزمنية الفترة  ل ـــة العم ـــجه  ة ـ

 م 2008 الزاوية جامعة/ البدنية  التربية كلية التدريس  قسم مقرر

 م 2009 الزاوية جامعة /البدنية  التربية كلية النشاط  قسم رئيس

 م 2009 الزاوية جامعة/ البدنية  التربية كلية رئيس المخيم الطالبي

 منسق الدراسة والمتحانات 
جامعة  كلية التربية قصر بن غشير/  

 طرابلس 
 م 2017-2020

 المكلف-رئيس قسم رياض األطفال
جامعة  كلية التربية قصر بن غشير/  

 طرابلس 
 م 2019

 رئيس قسم الجودة وتقييم األداء
جامعة  بن غشير/ كلية التربية قصر

 طرابلس 
 م 2020

 م 2022 /جامعة طرابلس   طرابلس  كلية التربية  رئيس قسم العالقات الثقافية بالكلية 

 م 2022 كلية التربية  طرابلس /جامعة طرابلس  مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 
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ا      المهام واللجان والعضويات  :رابعا

 الجهة المهام ر.م

 م 2009 الزاوية جامعة /البدنية  التربية كلية   الطلبة قبول لجنة عضو 1

 م 2009 الزاوية جامعة /البدنية  التربية كلية   المتحانات لجنة عضو 2

3 
 العلمي للمؤتمر يريةي التساللجنة  عضو
 " اإلنسانية العلوم تجذير نحو" األول

   الزاوية جامعة/ اآلداب كلية

 الخريجين  احتفالية لجنة عضو 4
  جامعة ر/غشي قصربن  التربية كلية

 م 2018 طرابلس

 المتحانات  لجنة عضو 5
 طرابلس جامعة /غشير قصربن  التربية كلية

 م 2018-2020

6 
  مناهج لتوحيد  الفرعية اللجنة عضو

   التربية كليات ومقررات
 م 2019-2018 طرابلس جامعة

7 
  الشهادة لمتحانات  الفرعية اللجنة عضو

 الثانوية 
 م 2020-2019 األندلس حي

8 

  البدنية للتربية  المصرية  الجمعية عضوية
-740 العضوية مالرياض “رق وعلوم

2020 " 
- 

 

ا   التدريس  : خبراتخامسا

 السنة  الجهة  المواد ر.م

1 
 – الترويح - العلمي البحث أسس

 تدريس طرق

  كلبية – الزاوية جامعة
 البدنية  التربية

 
 م 2008-2009

 للطفل الحركية التربية 2
  كلية  - طرابلس جامعة

 طرابلس التربية
 م 2016

3 

  الحديثة التجاهات  - العام النفس علم
  عند التفكير تطور األطفال تربية  في

  علم -للطفل البدنية التربية -األطفال
 أعوام التربوي الجتماع 

  كلية- طرابلس جامعة
  بن قصر التربية

 غشير 
 م 2018-2020

 

ا   الخبرة في استخدام الحاسب اآللي:  : سادسا

 مايكروسوفت أوفيس.خبرة جيدة في استخدام برامج  •
 

 

 

ا   : المؤتمرات والندوات :سابعا

 النعقاد   وسنة  مكان المؤتمر/الندوة  ر.م

1 
  علوم في  الثاني العلمي  الدولي المؤتمر
   ة يوالرياض البدنية  األنشطة وتقنيات 

 م 2016 تونس

2 
  :الخامس  الدولي  العلمي المؤتمر

 "  والرياضة البدنية التربية  استراتيجيات"

  والرياضة البدنية التربية  كلية-الزاوية جامعة
 م2018



3 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني: "الرياضة  

 والتنمية المستدامة"  
 م 2019الجامعة الهاشمية الردن 

4 
المؤتمر العلمي الدولي الخامس في علوم  
الرياضة: "المعوقات التي تواجه اإلعالم  

 الرياضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"  

 م2019الحمامات   –تونس 

 

ا   المنشورة واألنشطة العلمية  : األبحاثثامنا

 النشاط / مكان النشر البحث/النشاط  ر.م

 م 2010 الهيئة القومية للبحث العلمي "اإلساءة السلوكية لألطفال"  بعنوان: بحث قومي 1

2 
" دور معلم التربية الرياضية في   :بحث بعنوان

تدعيم بعض مفاهيم حقوق الطفل بمرحلة التعليم  
 األساسي"

 م 2016كلية التربية البدنية جامعة الزاوية  

3 
مناهج التربية   محتوى "تقييم  :بحث بعنوان

الوطنية والثقافة المدنية في تنمية القيم لمرحلة  
 التعليم األساسي" 

 2016كلية التريبة البدنية جامعة الزاوية  

غريان  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  بعض مشكالت التدريب الميداني لدى طالب   4
 م2019

5 

التربية   لمعلمي  الالزمة  لتنمية  المهارات  البدنية 

الطف حقوق  الساسي  وتعزيز  التعليم  بمرحلة  ل 

 م2018
 جامعة الزاوية 

6 

في   اللكتروني  التعليم  توظيف  صعوبات 

هيئة   اعضاء  يراها  كما  الليبية  الجامعات 

 م 2021كليات التربية جامعة طرابلس التدريس ب
 جامعة طرابلس 

 طرابلس جامعة  م 2022-2016مقيم إنتاج علمي للترقية  7

8 
اإلشراف على مشاريع تخرج بقسم رياض  

 األطفال ومعلم فصل 

طرابلس  كلية التربية قصر بن غشير جامعة 
2016-2018 

 

ا   : الهتمامات تاسعا

الندوات والمتابعة للعديد من لطفولة داخليا من خالل المشاركة الهتمام بمجال ا •
 .رياض الطفال بطرابلسواألنشطة الثقافية داخل 

 .م2017المشاركة في المنصة العلمية لخبراء الطفولة جمهورية مصر العربية  •

 .داخل المراكز والفصول في المدارسوي الحتياجات الخاصة الهتمام بأطفال ذ •

 


