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 المؤهالت العلمية 
بعشهان مدي فاعلية برنامج تدريبي لتشسية السيارات السيشية دكتهراه خدمة اجتساعية  -

لألخرائيين االجتساعيين العاملين في السجال الظبي من مشغهر السسارسة العامة للخدمة 
 .2019.  2. 16كلية اآلداب / جامعة طرابلس   -االجتساعية 

 –اإلصابة بالسرض  بعشهان دور العهامل اجتساعية واالقترادية فيدكتهراه علم اجتساع :  -
كلية اآلداب /  -علم االجتساع الظبي دراسة مظبقة بسركز طرابلس الظبي بسديشة طرابلس. في 

 .2017.  9.  14جامعة عين شسس : تاريخ الحرهل علييا 
بعشهان األسلهب التدلظي للهالدين وعالقتو ماجدتير علهم اجتساعية قدم العسل االجتساعي  -

جامعة طرابلس :  تاريخ الحرهل علييا  /علم االجتساع العائلي  مجالبالدلهك العدواني في 
2003. 

بكالهريس علهم اجتساعية قدم العسل االجتساعي / جامعة طرابلس :  تاريخ الحرهل علييا  -
1995. 
 الخبرة 

. محاضر بكلية العلهم واآلداب جامعة السرقب , كلية  العلهم واآلداب مدالتو بقدم علم 
 االجتساع.

 .2009 - 1998.  باحثة اجتساعية بسركز طرابلس الظبي 
 .2008 -2007.  متعاونة بجسعية ىشاء الخيرية لإليتام 

 .2017 - 2014.  متعاونة بإدارة مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة
 .2017. متعاونة بإدارة الدعم الشفدي

 
 



  العلميةالمؤتمرات 
       بحؤؤؤؤن بعشؤؤؤؤهان  2018. السؤؤؤؤ تسر العلسؤؤؤؤي األول ت الخؤؤؤؤدمات الشفدؤؤؤؤية بؤؤؤؤين الهاقؤؤؤؤ  والتظلعؤؤؤؤات   1

 ت مهاجية الزغهط الشفدية لذوي االحتياجات الخاصة .
. السؤؤ تسر العلسؤؤي الثؤؤاني للسعلسؤؤين / تؤؤاجهراء تالسشؤؤاىج التعليسيؤؤة ودورىؤؤا فؤؤي تحقيؤؤ  األىؤؤدا  2

اتجاىؤؤات مؤؤدراء ومعلسؤؤي مرحلؤؤة التعلؤؤيم األساسؤؤي نحؤؤه انؤؤدماج بحؤؤن بعشؤؤهان ت  2019التربهيؤؤة   
 تالميذ ذوي االحتياجات في السدارس العامة  .

. السؤؤؤ تسر الدؤؤؤشهي األول للجسعيؤؤؤة الليبيؤؤؤة لعلؤؤؤم االجتسؤؤؤاع  ت الشدؤؤؤيج االجتسؤؤؤاعي فؤؤؤي السجتسؤؤؤ  3
تالميؤؤذ بحؤؤن بعشؤؤهان ت دور معلؤؤم الرسؤؤم فؤؤي لؤؤرس ةيسؤؤة السرؤؤالحة الهطشيؤؤة بؤؤين  2019الليبؤؤي  

 مرحلة التعليم األساسي  .
. الشؤؤؤؤدوة العلسيؤؤؤؤة األولؤؤؤؤي للخدمؤؤؤؤة االجتساعيؤؤؤؤة وقزؤؤؤؤايا السجتسؤؤؤؤ  السحلؤؤؤؤي تالجامعؤؤؤؤة فؤؤؤؤي خدمؤؤؤؤة 4

 –دور البيئؤؤؤة الساديؤؤؤة   الحؤؤؤي الدؤؤؤكشي   فؤؤؤي اإلصؤؤؤابة بؤؤؤالسرض بحؤؤؤن بعشؤؤؤهان ت  2019السجتسؤؤ  
  .دراسة مقارنة بين السرضى واالصحاء بالسرض

لثالؤؤن ت العلؤؤهم االجتساعيؤؤة والشفدؤؤية وقزؤؤايا السجتسؤؤ  فؤؤي عرؤؤر العهلسؤؤة   . السؤؤ تسر العلسؤؤي ا5
دراسؤؤؤة  –تؤؤيرير رؤؤؤهرة السعلهمؤؤات علؤؤى العالقؤؤات األسؤؤؤرية بؤؤالسجتس  الليبؤؤي بحؤؤن بعشؤؤهان ت 2019

 .على األسرة الحزرية  
رؤيؤة م تسر األسرة الليبية بين التحهالت واتجاىات التغيير الهاق  والتحديات تحت شؤعار نحؤه . 6

ببحت بعشهان ت بعض العادات االجتساعية السدؤ ولة عؤن  استراتيجية وطشية لهقاية وتسكين األسرة
 2020. 12. 30-28السرض   وبحن ت تظهير تجربة االندماج التربهي بالسجتس  الليبي  

س تسر التعلؤيم الرقسؤي فؤي ليبيؤا بهرقؤة بحثيؤة مذؤتركة الؤدكتهرة دمؤال حديؤدان بعشؤهان ت التعلؤيم ال .7
الرقسؤؤي وميزاتؤؤو واسؤؤتراتيجياتو السؤؤتسرار العسليؤؤة التعليسيؤؤة فؤؤي مهاجيؤؤة الؤؤال  السؤؤدارس  االربعؤؤاء 

23/12/2020 . 
نحؤه رؤيؤة  ( التحؤديات -االحتياجؤات  -جيؤهد   )  تسر التشسيؤة السجتسعيؤة السدؤتدامة بليبيؤا. مؤ8

بهرقؤؤؤؤؤؤة بحثيؤؤؤؤؤؤة بعشؤؤؤؤؤؤهان :  2020/  4 - 2اسؤؤؤؤؤؤتراتيجية وطشيؤؤؤؤؤؤة للتشسيؤؤؤؤؤؤة السجتسعيؤؤؤؤؤؤة السدؤؤؤؤؤؤتدامة 
 .شر للتشسية السجتسعية السدتدامة  استراتيجيات تشغيم السجتس  كس

بعشؤؤؤهان : السخلفؤؤؤات الظبيؤؤؤة الخظؤؤؤرة بحؤؤؤن ورشؤؤؤة العلسيؤؤؤة التلؤؤؤهث الؤؤؤدوائي والسخلفؤؤؤات الظبيؤؤؤة . 9
السدتذفيات والعيادات الخاصؤة بسديشؤة طؤرابلس ودرارىؤا الدؤلبية علؤي الرؤحة العامؤة  الستهلدة عن

 2021.  3. 25الخسيس 



ي السجتس  فالس تسر العلسي األول كلية العلهم الظبية الجسيل قزايا الرحة والتغذية والبيئة . 10
الدؤبت صؤابة بؤالسرض واإلالليبي بين الهاق  والسدتيد  بهرقة علسية حهل البيئؤة الساديؤة السدؤكن 

 2021/  3/  28 - 27واالحد 
 الكثير من البحهث والدراسات التي لم يتم نذرىا مشيا :إلي باإلضافة      

دور الذؤؤؤباب فؤؤؤي تحقيؤؤؤ  سؤؤؤلم مجتسعؤؤؤي يقؤؤؤهد إلؤؤؤي تحقيؤؤؤ  دمؤؤؤن مجتسعؤؤؤي  مؤؤؤن خؤؤؤالل السرا ؤؤؤز . 
 التدريبية والتشسهية والتيىيلية بالس سدات الجامعية. 

 السدسهع ودوره في الحد من عاىرة الظال .اإلعالم . 
اإلعؤؤؤالم السدؤؤؤسهع ودوره فؤؤؤي تغييؤؤؤر االتجاىؤؤؤات نحؤؤؤه محاربؤؤؤة الهصؤؤؤم االجتسؤؤؤاعي السلقؤؤؤى علؤؤؤى . 

 األطفال السرابين باضظراب طيف تهحد.
 -دور االخرؤؤائيين االجتسؤؤاعيين فؤؤي تشسيؤؤة الؤؤهعي البيئؤؤي حؤؤهل وبؤؤاء كهرونؤؤا السدؤؤتجد ت كهفيؤؤد. 
 تعليسية.بالس سدات ال   19
ترؤؤؤهر مقتؤؤؤرح لسدؤؤؤاىسة الخدمؤؤؤة االجتساعيؤؤؤة السدرسؤؤؤية فؤؤؤي خلؤؤؤ  الؤؤؤهعي بثقافؤؤؤة الحؤؤؤهار والدؤؤؤلم . 

 االجتساعي بين تالميذ  التعليم األساسي
 . واق  رياض األطفال بالسجتس  الليبي وامكانية التحهل بو كسرحلة تعليم إلزامي. 

 


