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 السرية الذاتيــــة
(C.V)   

 أوال : البيانات الشخصية:

 االسم: فاطمة الطاهر علي الزرموح.

 .NLOFGG24رقم جواز السفر: 

 م.142417رقم البطاقة الشخصية: 

 م.1974-1-27تاريخ الميالد: 

 الحالة االجتماعية: آنسة.

 مصراتة.-كلية اآلداب-المهنة: عضو هيئة تدريس 

 النفس االكلينيكي. التخصص الدقيق: علم

 ليبيا.-مصراتة-قرب عيادة االسنان المركزية لطب وجراحة الفم واألسنان -العنوان: الرويسات

 .0928934567 – 0914014560هاتف محمول: 

 gmail.comfeelzarmuh@البريد االلكتروني. 

                     f.elzarmuh@art.misuratau.edu.ly 

 ثانيًا : الشهادات العلمية: 

 –بكلية اآلداب  –الحصول على شهادة ليسانس آداب قسم الدراسات النفسية والتربوية  -1

لصم والبكم بالمركز األمل مصراتة، بعنوان : " االخطاء االمالئية الشائعة في كتابات تالميذ ا

 م(.1998-1997للصم والبكم مقارنة باألسوياء " بتقدير عام )جيد جدا مرتفع(، سنة )

mailto:feelzarmuh@gmail.com
mailto:f.elzarmuh@art.misuratau.edu.ly
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مصراتة ، بتقدير  –كلية اآلداب  –الحصول على دبلوم دراسات عليا بقسم علم النفس  -2

 م(.2003-2001)ممتاز( ، سنة )

مصراتة، بعنوان "أثر استخدام  –آلداب كلية ا -الحصول على إجازة الماجستير علم النفس  -

أسلوب االسترخاء العضلي في تخفيض مستوى السكر المرتفع لدى المرضى المترددين على 

المركز المتخصص لعالج السكر والغدد الصماء بمصراتة "، اجيزت بدون تعديل مع التوصية 

 م(.2006-7-9بنشرها على حساب الجامعة، سنة )

 العلمية:ثالثًا: الدورات 

دورة اسعافات أولية )مسعفة( ، أقيمت برعاية مكتب الشباب وشؤون العمل التطوعي لفرع  -1

 م(.1999-9-26الهالل األحمر بمصراتة ، بتاريخ ) 

( بمركز الشباب للتدريب والتأهيل التابع لفرع Word + Win 98دورة مبادئ حاسوب ) -2

 (.م2000-1-5الهالل األحمر بمصراتة ، بتاريخ )

دورة انجليزي )مبتدئ + متوسط( بالمركز الليبي للغات بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، في  -3

 م(.2000-7-10م( إلى )2000-2-20الفترة من )

( بالمركز الجامعي لثقنيات Word 97+Win 98دورة في مجال )مبادئ حاسوب+ -4

 م(.2001-5-30الحاسوب بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، بتاريخ )

( بالمعهد الصحي العالي Word 97+Win 98دورة تدريبية في مجال )مبادئ حاسوب+ -5

 م(.2005بمستشفى مصراتة المركزي ، بتقدير )ممتاز( ، سنة )

دورة تدريبية في مجال اللغة االنجليزية محادثة )مستوى أول( بالمركز العربي الهندسي  -6

 م(.2008-2-9م( إلى )2007-12-15بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، الفترة من )

دورة تدريبية في مجال اللغة االنجليزية محادثة )مستوى ثاني( بالمركز العربي الهندسي  -7

 م(.2008-4-6م( إلى )2008-2-16بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، الفترة من )
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دورة تدريبية في مجال اللغة االنجليزية محادثة )مستوى ثالث( بالمركز العربي الهندسي  -8

 م(.2008-6-4م( إلى )2008-4-19بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، الفترة من )

دورة تدريبية في مجال اللغة االنجليزية محادثة )مستوى رابع( بالمركز العربي الهندسي  -9

 م(.2008-7-27م( إلى )2008-6-8بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، الفترة من )

زية محادثة )مستوى خامس( بالمركز العربي الهندسي دورة تدريبية في مجال اللغة االنجلي -10

 م(.2008-9-17م( إلى )2008-8-2بمصراتة ، بتقدير )ممتاز( ، الفترة من )

بكندا ،  -وينبق–( بجامعة مانيتوبا 150اجتياز دورة تعليمية للغة االنجليزية مستوى ) -11

 م(.2009-1-27م( إلى )2009-1-1( ، الفترة من )+Aبتقدير )ممتاز مرتفع( )

بكندا ،  -وينبق–( بجامعة مانيتوبا 200اجتياز دورة تعليمية للغة االنجليزية مستوى ) -12

 م(.2009-4-24م( إلى )2009-3-1( ، الفترة من )Aبتقدير )ممتاز( )

بكندا ،  -وينبق–( بجامعة مانيتوبا 250اجتياز دورة تعليمية للغة االنجليزية مستوى ) -13

 م(.2009-6-26م( إلى )2009-5-3( ، الفترة من )Aبتقدير )ممتاز( )

بكندا ،  -وينبق–( بجامعة مانيتوبا 350اجتياز دورة تعليمية للغة االنجليزية مستوى ) -14

 م(.2009-12-18م( إلى )2009-10-25( ، الفترة من )+Aبتقدير )ممتاز مرتفع( )

 رابعًا: املؤمترات:

 م(.1998-1997آلداب بمصراتة ، لسنتي )المشاركة في المؤتمر المنعقد بكلية ا -1

المشاركة في المؤتمر المنعقد بالمعهد الصحي العالي بمستشفى مصراتة المركزي للسنوات  -2

 م(.2001-2002-2003)

 م(.2006المشاركة في المؤتمر المنعقد بكلية اآلداب بمصراتة ، سنة ) -3

 



4 

 

 خامسًا: الندوات:

بعنوان )جراحة القلب( ، المقامة بقاعة أحمد حسونة بمستشفى المشاركة في الندوة العلمية  -1

 م(.2003مصراتة المركزي ، سنة )

المشاركة في الندوة العلمية بعنوان )مرضى السكري( ، المقامة بقاعة أحمد حسونة  -2

 م(.2003بمستشفى مصراتة المركزي ، سنة )

، نفس بعنوان )مشكالت الشباب(المشاركة في برنامج اليوم العالمي الثالث لقسم علم ال -3

 م(.2013-1-16كلية اآلداب بمصراتة ، بتاريخ )مدرج ب

رؤى مقترحة(، بمقر مدرج عضو منسق ومشارك في ندوة بعنوان )الدولة الليبية واقع و -4

 م(.2014-11-29قنية الصناعية بمصراتة ، بتاريخ )كلية الت

 ستوى ليبيا:سادسًا: دراسات ميدانية داخل مصراتة وأخرى على م

عضو )باحثة( في فريق المسح المصلي الشامل لمكافحة األمراض السارية والمستوطنة ،  -1

للمركز الوطني على مستوى ليبيا ، بمدينة مصراتة ، دراسة ميدانية مسحية استهدفت مراكز 

 م(.2004-4-15م( إلى )2004-4-1ومؤسسات مختلفة بمدينة مصراتة ، الفترة من )

اسة مسحية شاملة بمستشفى مصراتة المركزي ، بخصوص معرفة أوقات الزيارة إجراء در -2

 م(.2004-5-10المناسبة للمرضى النزالء بالمستشفى ، بتاريخ )

عضو )باحثة( في فريق برنامج المسح الوطني الليبي لصحة األسرة ، بمدينة مصراتة ، وهو  -3

 م(.2014-3-18م( إلى )2014-2-2على مستوى ليبيا ، في الفترة من )

عضو )باحثة( في فريق عمل مسحي للدعم النفسي االجتماعي وأضاحي العيد األضحى ألسر  -4

-9-20شهداء فجر ليبيا ، بمدينة مصراتة ، التابع لجمعية االمداد الخيرية ، في الفترة من  )

 م(.2014-9-26م( إلى )2014
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م ، بمدينة 2015ي الرابع ابريل عضو )باحثة( في فريق برنامج االستبيان الوطني الليب -5

 م(.2015-5-17م( إلى )2015-5-1مصراتة ، وهو على مستوى ليبيا ، الفترة من )

 وية: عًا: ورش العمل واحملاضرات التوعساب

محاضر في دورة تدريبية تأهيلية لتنمية مهارات التعامل مع الغير ، للموظفين بصندوق  -1

وان )ظروف وأجواء العمل وتأثيرها على أداء الضمان االجتماعي بمدينة مصراتة ، بعن

 م( 2007-7-17األفراد( ، للضمان االجتماعي والمعهد الوطني لإلدارة بمصراتة ، بتاريخ )

محاضر في دورة التأهيل التربوي للمعلمين ، بمقر كلية المعلمين بمدينة مصراتة ، لسنة  -2

 م(.2007)

واالجتماعية للحرب( للدكتور عمر رضا ،  عضو منسق في ورشة عمل بعنوان )اآلثار النفسية -3

بمقر األكاديمية الليبية فرع مصراتة بالتعاون مع جمعية االمداد الخيرية، بمدينة مصراتة، 

 م(.2013-11-11بتاريخ )

، بتاريخ صراتة، بمقر جمعية االمداد الخيرية بمدينة معضو منسق ومشارك في حملة التفاؤل -4

 م(.11-11-2013)

عضو منسق في ورشة عمل بعنوان )المخاطر النفسية واالجتماعية التي تهدد المجتمع(  -5

)االدمان أسبابه وطرق عالجه( للدكتور عمر رضا ، بمقر جمعية االمداد الخيرية ، بتاريخ 

 م(. 14-11-2013)

محاضر في محاضرة توعوية بعنوان )أسلوب التعامل مع الطفل( ، بمقر االكاديمية الليبية  -6

 م(.2013-رمضان-28بمصراتة ، بالتعاون مع جمعية االمداد الخيرية بمصراتة ، بتاريخ )

عضو منسق في مسابقة السيرة النبوية العطرة على مستوى مصراتة واإلسكندرية ، عبر  -7

 م(.2014-1-13االنترنت ، بتاريخ )

هور الحياة بقصر المشاركة في االحتفال بمهرجان نسائم الربيع الثاني ، المقام بمقر روضة ز -8

 م(.2014-5-1م( إلى )2014-4-28أحمد بمدينة مصراتة ، الفترة من )

محاضر في ورشة عمل بعنوان )ألجل طفولة سليمة( ، بمقر روضة زهور الحياة قصر أحمد ،  -9

 م(.2014-5-4بمدينة مصراتة ، بتاريخ )
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ا د. مصطفى المشاركة في ورشة عمل حول )ظاهرة انتشار المخدرات والتحديات( يلقيه -10

الشقماني بعنوان: )اآلثار النفسية للحروب وعالقتها بتعاطي المواد المؤثرة في األعصاب 

بالمجتمع الليبي(. بمقر قاعة المرحوم الشيخ مصطفى أبوراوي بمكتب األوقاف بمصراتة، 

 م.26/06/2014الموافق 

مخدرات وااليدز المشاركة في ورشة عمل بعنوان )إعداد القادة في مجال الوقاية من ال -11

والتهاب الكبد الفيروسي والصحة النفسية وتعديل وتنظيم السلوك( ، بمقر الفندق الكبير بمدينة 

مصراتة ، برعاية المركز الوطني لمكافحة األمراض وجمعية متميزون عند هللا لذوي القدرات 

 م(.2014-10-30م( إلى )2014-10-27الخاصة ، الفترة من )

تة وية بعنوان )سرطان الثدي( ، بتجمع الغُلبان برأس التوملة التوعمنسق متعاون في الح -12

 م(.2014-12بمدينة مصراتة ، بتاريخ )

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )دور منظمات المجتمع المدني في ليبيا في فترات  -13

االنتقال الديمقراطي( ، بمقر فندق الماسة بمدينة مصراتة ، برعاية المعهد العربي لحقوق 

 م(.2015-1-29م( إلى )2015-1-27نسان ، الفترة من )اال

عضو اللجنة المشرفة ومحاضر في ورشة عمل بعنوان )الدعم النفسي االجتماعي( ،  -14

بكلية اآلداب بمصراتة ، بالتعاون مع قسمي علم النفس واالجتماع وفرع الهالل األحمر بمدينة 

  م(.2015-4-29/30مصراتة  ، بالفترة من )

ي ورشة عمل بعنوان: )المخدرات أساليب الوقاية والعالج( تحت شعار: )دور المشاركة ف -15

االخصائي النفسي في الوقاية والعالج من تعاطي وإدمان المخدرات(، تنظيم الجمعية الليبية 

للعلوم النفسية والجمعية الليبية لطالب الطب واألطباء الشباب، بمقر كلية اآلداب بمصراتة، 

 م.11/11/2015الموافق: 

شعار: )نحن في محاضرات علمية لقسم علم النفس تحت  منظم ومحاضراألشراف و -16

: )مهارات التعامل مع الطفل(، بالتعاون مع مكتب الورقة، عنوان وأبناؤنا واقعا ورؤى(

كلية اآلداب مصراتة، من يوم ( ب124القاعة )البحوث واالستشارات االجتماعية بكلية اآلداب، ب

 .(م6/01/2016-3)األحد إلى األربعاء الموافق: 

إعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان )تنمية مهارات التواصل لدى أطفال ذوي االحتياجات  -17

الخاصة( . بمقر مركز نور الغد لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة مصراتة. يومي السبت 
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. بمقر مركز نور الغد لتعليم وتدريب ذوي (م27/02/2016)،  (م13/02/2016)الموافق 

 االحتياجات الخاصة بمصراتة.

المشاركة في الدورة التدريبية بعنوان ) تنمية مهارات صياغة األهداف التربوية( إعداد  -18

مقر كلية التربية بمصراتة . بمكتب الجودة بكلية التربية بالتعاون مع قسم التربية وعلم النفس. 

 .(م02/04/2016)، السبت: (م28/3/2016)األثنين: الموافق يومي 

تنسيق واستضافة طبيب باطنة مختص بمستشفى مصراتة المركزي د. منصور بن غربية  -19

لطلبة قسم علم النفس ) االضطرابات السيكوسوماتية ( لمحاضرة علمية عن مرض السكري 

 ،كلية اآلداب مصراتةب قاعة البحوث العلمية الدراسات العلياب، في مادة علم النفس المرضي

 (.م6/4/2016)األربعاء الموافق: 

، األولية تحت شعار أهتم صحتك أهم المشاركة في حملة توعوية صحية في االسعافات -20

ستشارات االجتماعية بكلية أ.رجاء مصطفى أبورويص، تنسيق وتنظيم مكتب البحوث واال

 . (م24/04/2016)األحد الموافق: ، المقر كلية االداب مصراتة قاعة ورش العمل. يوم اآلداب

المشاركة في ورشة عمل بعنوان: )االتجاهات الحديثة في تقويم الطالب من منظور  -21

الجودة واالعتماد االكاديمي(، تقديم د. أحمد حسانين محمد. بالتعاون مع مكتب ضمان الجودة 

ش العمل. الموافق: وتقييم األداء بكلية اآلداب بمصراتة. بمقر كلية اآلداب مصراتة قاعة ور

 .(م25/04/2016)

إعداد وتقديم ورقة علمية في الحملة التوعوية الثانية للتعريف باضطراب التوحد ... معا  -22

، تنظيم مركز نور الغد لتعليم راب التوحد بين التشخيص والعالج(لفهم افضل، بعنوان: )اضط

، الموافق: كلية اآلداب بمصراتة درجوتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة. بم

 .(م27/04/2016)

المشاركة في دورة تدريبية بعنوان: )الحزمة االحصائية للعلوم االنسانية االجتماعية  -23

SPSSبمعمل علم  ،جودة وتقييم األداء بكلية اآلداب(. د. منذر صديق. تنسيق مكتب ضمان ال

إلى األربعاء  (م07/05/2016)يوم السبت الموافق: من كلية اآلداب مصراتة. بالنفس 

 .(م18/05/2016)الموافق: 
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المشاركة في يوم التوعية بالصحة النفسية تحت شعار )تفعيل دور االخصائي داخل  -24

مؤسسات الدولة . إعداد قسم الطب النفسي بمستشفى مصراتة المركزي ومنظمة النسيم 

 م.25/05/2016. الموافق: كلية اآلداب مصراتة درجللتنمية المجتمعية. بم

المشاركة في ورشة عمل بعنوان: )كيفية استعمال المنظومة اإللكترونية للجودة( .إعداد  -25

أ. صالح معيتيق. تنسيق مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بكلية اآلداب. مقر كلية اآلداب 

 . (م26/09/2016)مصراتة . قاعة ورش العمل. األثنين الموافق: 

 قوقل خدمةااليميل الجامعي وان: )كيفية استخدام المشاركة في ورشة عمل بعنو -26

"Google" )قاعة ورش العمل كلية اآلداب مصراتة. ب، . منير القاجيجيأتقديم ، التعليمية

 . (م28/09/2016)األربعاء الموافق: 

المشاركة بتقديم ورقة بحثية في ندوة علمية بعنوان )الهوية من منظور علم النفس  -27

الورقة )اآلثار النفسية لألحداث الراهنة بالمجتمع الليبي في ضوء علم االيجابي(، عنوان 

النفس االكلينيكي وعلم النفس االيجابي(، تنظيم الجمعية الليبية للعلوم النفسية، بفندق السرايا 

 م(.2016-11-10بطرابلس، يوم الخميس بتاريخ )

تماعي الضطراب ضغط ما المشاركة في ندوة علمية بعنوان )التأهيل والدعم النفسي االج -28

بعد الصدمة(، تحت شعار )معا من أجل الوطن(، تنظيم جامعة مصراتة ومركز ليبيا للدراسات 

والبحوث االستراتيجية، برعاية منظمة النسيم المجتمعية، بقاعة الورش بكلية اآلداب مصراتة، 

 م(.2016-12-4يوم األحد بتاريخ )

وتأهيل االخصائيين النفسيين واالجتماعيين محاضر في ورشة العمل األولى لتدريب  -29

بالمدارس، عنوان الورقة )اضطراب صعوبات التعلم بين التشخيص والعالج(، تنظيم منظمة 

النسيم المجتمعية، بمقر صالة ورش العمل بقسم الطب النفسي بمستشفى مصراتة المركزي، 

مجموعات المتدربين تختلف م(. )علما بأن 2017-1-17/18يومي الثالثاء واالربعاء بتاريخ )

 في كل ورشة حسب المدارس المستهدفة من التعليم(.

، التعليمية( "Google" قوقل كيفية استخدام خدمة المشاركة في ورشة عمل بعنوان: ) -30

الموافق:  يوم الخميسكلية اآلداب مصراتة. بقاعة ورش العمل ب، . منير القاجيجيأتقديم 

 . (م23/02/2017)
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العمل الثانية لتدريب وتأهيل االخصائيين النفسيين واالجتماعيين  محاضر في ورشة -31

بالمدارس، عنوان الورقة )اضطراب صعوبات التعلم بين التشخيص والعالج(، تنظيم منظمة 

-3-14النسيم المجتمعية، بمقر منظمة النسيم المجتمعية بمصراتة، يوم الثالثاء بتاريخ )

 م(.2017

لقسم علم النفس، بالتعاون مع قسم علم النفس ومكتب  منسق احتفالية اليوم العلمي -32

وجمعية االمداد الخيرية، بمدرج كلية  البحوث واالستشارات االجتماعية بكلية اآلداب مصراتة

 م(.2017-3-23اآلداب مصراتة، يوم الخميس بتاريخ )

لحزم دورة تدريبية بعنوان )طرق تحليل البيانات في البحوث العلمية باستخدام برنامج ا -33

(، لألستاذ أحمد حسانين واالستاذ حاسم الجزار، تنسيق SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية 

قسم التربية وعلم النفس كلية التربية مصراتة بالتعاون مع جمعية االمداد الخيرية، بمقر 

 .م(2017-4-13م( إلى )2017-4-1جمعية االمداد الخيرية بمصراتة، في الفترة من )

شة العمل الثالثة لتدريب وتأهيل االخصائيين النفسيين واالجتماعيين محاضر في ور -34

بالمدارس، عنوان الورقة )اضطراب صعوبات التعلم بين التشخيص والعالج(، تنظيم منظمة 

-4-11النسيم المجتمعية، بمقر منظمة النسيم المجتمعية بمصراتة، يوم الثالثاء بتاريخ )

 م(.2017

ة مختص بمستشفى مصراتة المركزي د. منصور بن غربية تنسيق واستضافة طبيب باطن -35

لطلبة قسم علم النفس ) االضطرابات السيكوسوماتية ( لمحاضرة علمية عن مرض السكري 

 ،كلية اآلداب مصراتةقاعة البحوث العلمية الدراسات العليا بب، في مادة علم النفس المرضي

 م(.2017-4-12بتاريخ )األربعاء 

وم العالمي للتوحد، بالتعاون مع قسم علم النفس والصحة النفسية، منسق احتفالية الي -36

وبرعاية مطعم اكاكوس وتوليب للزهور ومركز نور الغد وجمعية مميزون عند هللا واتحاد 

 م(.2017-4-20الطلبة بكلية اآلداب، بمدرج كلية اآلداب مصراتة، يوم الخميس بتاريخ )

لنفس، المشاركين في احتفالية اليوم العلمي منسق حفل تكريم طلبة النشاط بقسم علم ا -37

لقسم علم النفس واليوم العالمي للتوحد، وذلك بتوزيع شهادة شكر وعقد الورد على الطلبة، 

-5-24بقاعة البحوث العلمية للدراسات العليا بكلية اآلداب مصراتة، يوم االربعاء بتاريخ )

 م(.2017
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ً لطلبة النشاط  -38 بقسم علم النفس، المشاركين في احتفالية منسق في جولة بحرية تكريما

اليوم العلمي لقسم علم النفس واليوم العالمي للتوحد، وذلك بالتنسيق مع قسم علم النفس 

 م(.2017-5-25والميناء البحري الحديد والصلب بمصراتة، يوم الخميس بتاريخ )

(، لألستاذة مالك بن دورة تدريبية بعنوان )مبادئ تقييم مخاطر االنتحار والتدخالت األولية -39

جابر، بصالة ورش العمل بقسم الطب النفسي بمستشفى مصراتة المركزي، يومي األثنين 

 م(.2017-8-21/22والثالثاء بتاريخ )

المشاركة في احتفالية ألطفال األورام وذويهم، تنسيق وتنظيم منظمة كن عونا لألطفال،  -40

 م(.2017-8-28)بمقر مركز األورام بمصراتة، يوم األثنين بتاريخ 

عضو لجنة تحضيرية في ورشة عمل بعنوان )النظرة القانونية المستقبلية لالختصاصي  -41

فس بكلية النفسي في ليبيا(، تنظيم الجمعية الليبية للعلوم النفسية، بالتعاون مع قسم علم الن

الدولي اآلداب مصراتة وقسم الطب النفسي بمستشفى مصراتة المركزي، برعاية شركة االتحاد 

للتدريب واالستشارات والتنمية البشرية، بمقر قاعة ورش العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب 

 م(.28/9/2017مصراتة، يوم الخميس الموافق )

إعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان )الملف االكاديمي للطالب الجامعي(، بالتعاون مع مكتب  -42

رش العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب مصراتة، الجودة وتقييم األداء بكلية اآلداب، بمقر قاعة و

 م(.17/10/2017يوم الثالثاء الموافق )

بالتعاون مع قسم منسق ومسؤول عن احتفالية اليوم العلمي السادس لقسم علم النفس،  -43

علم النفس ومكتب البحوث واالستشارات العلوم االجتماعية وكلية األعالم، برعاية مطعم 

 م(.11/11/2017اآلداب مصراتة، الموافق ) الضيافة، بمقر مدرج كلية

( 25/11المشاركة في تنظيم ورشة عمل حول )حملة مناهضة العنف ضد المرأة( من ) -44

م(، تنظيم فريق الدعم النفسي اجتماعي ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، 10/12/2017إلى )

، الموافق برعاية جمعية االمداد الخيرية، بمقر مركز مكافحة األورام بمصراتة

 م(.28/11/2017)

المشاركة في حلقة نقاش بعنوان )المرأة وتحديات العنف المجتمعي(، بمناسبة اليوم  -45

، تنظيم منظمة سيدات أعمال مصراتة، بالتعاون مع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
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كلية الجمعية الليبية للعلوم النفسية وجامعة مصراتة، بمقر قاعة ورش العمل والمؤتمرات ب

 م(.2/12/2017اآلداب مصراتة، الموافق )

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( تحت شعار )رانا  -46

بينكم(، بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة، تنظيم ورعاية قسم علم االجتماع ومنظمة 

آلداب مصراتة، بمقر قاعة ورش العمل والمؤتمرات بكلية ا زينا زيكم،حقوقيات وحملة 

 م(.3/12/2017الموافق )

التعاون والمشاركة في ورشة عمل بعنوان )حملة مناهضة العنف ضد المرأة(، من  -47

الدولية  م(، تنظيم فريق الدعم النفسي اجتماعي ليبيا، والمنظمة10/12/2017( إلى )25/11)

 م(.4/12/2017الموافق )مصراتة، قاعة ورش العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب  للهجرة، بمقر

التعاون مع طلبة الكفيف وقسم اللغة االيطالية في إصدار مونتاج فيديو يوضح كيفية  -48

التعامل مع الطالب الكفيف بكلية اآلداب، إعداد وتنفيذ المونتاج طلبة الكفيف وقسم اللغة 

داب مصراتة، االيطالية، بالتعاون مع مكتب البحوث واالستشارات العلوم االجتماعية بكلية اآل

 م(.17/12/2017الموافق )

التكفل بتنفيذ برنامج البنية التحتية بما يتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للمعاير  -49

الدولية بكلية اآلداب، تنظيم جمعية رانا بينكم وجمعية أبطال ليبيا لفاقدي األطراف، بالتعاون مع 

عاية منظمة النسيم للتنمية المجتمعية مكتب البحوث واالستشارات العلوم االجتماعية، بر

 م( بكلية اآلداب مصراتة.1/1/2018بداية تنفيذ البرنامج )وجمعية االمداد الخيرية، 

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )حق المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -50

منظمات ذوي ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بذوي اإلعاقة(، تنظيم االتحاد الليبي ل

اإلعاقة بالمنطقة الوسطى، بمقر صندوق التضامن االجتماعي بمصراتة، الموافق 

 م(.9/1/2018)

التعاون والمشاركة في إجراء تقرير صحفي مصور موثق بخصوص تقديم نبذة عن  -51

المكاتب واألقسام بكلية اآلداب، بما فيها مكتب البحوث واالستشارات طبيعة عمل وأهداف 

ماعية بالكلية، تنظيم وإعداد طلبة قسم اللغة االيطالية، بالتعاون مع مكتب البحوث العلوم االجت

 م(.28/1/2018الموافق )، مصراتة واالستشارات العلوم االجتماعية، بكلية اآلداب
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الجامعة وإطالق البوابة االلكترونية  ( كتابا من إصدارات32حضور احتفالية توقيع ) -52

علي فهمي خشيم بكلية التربية بمصراتة، الموافق للجامعة، بمقر مدرج الدكتور 

 م(.29/1/2018)

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )كيف تبدأ( تنظيم مكتب العمل والتأهيل مصراتة، وقسم  -53

 والقدرات، وشركة قروب ماستر للتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية،شؤون البناء 

وحملة رانا بينكم لألشخاص ذوي اإلعاقة، بالتعاون مع شركة أمنية، بمقر صندوق التضامن 

 م(.8/2/2018-7يومي األربعاء والخميس الموافق )مصراتة، االجتماعي 

المشاركة في ورشة عمل حول )توصيف المقررات الدراسية(، تنظيم مكتب ضمان  -54

العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب مصراتة،  الجودة وتقييم األداء بكلية اآلداب، بمقر ورش

 م(.12/2/2018الموافق )

المشاركة في ورشة عمل حول )البوابة االلكترونية(، تنظيم مكتب ضمان الجودة وتقييم  -55

األداء بالجامعة، بالتعاون مع مكتب ضمان الجودة وتقييم اداء بكلية اآلداب، بمقر قاعة ورش 

 م(.21/2/2018صراتة، الموافق )العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب م

المشاركة بورقة في ورشة عمل حول )آلية توصيف المقررات الدراسية(،تنظيم مكتب  -56

بكلية اآلداب، بمقر قاعة ورش العمل والمؤتمرات بكلية اآلداب ضمان الجودة وتقييم األداء 

 م(.4/3/2018مصراتة، الموافق ) م(.26/2/2018مصراتة، الموافق )

محاضرة بعنوان )الطرق الحديثة للتدريب والتطوير(، للمدرب األستاذ:  المشاركة في -57

عبدهللا النويصري، تنظيم شركة قروب ماستر للتعليم وتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع 

مركز اآلن وشركة بسمة مصراتة وشركة المغيرات الدولية، بمقر قاعة ورش العمل 

 والمؤتمرات كلية اآلداب

لدعم نفسي اجتماعي مصراتة بكلية اآلداب والتربية، تنظيم منظمة النسيم تأسيس فريق ا -58

للتنمية المجتمعية ومكتب البحوث واالستشارات العلوم االجتماعية والجمعية الليبية للعلوم 

، ومنظمة النيم للتنمية المجتمعية، النفسية، بمقر كل من كلية اآلداب، جمعية االمداد الخيرية

يادة االسنان المركزية، نادي الفروسية بمصراتة، المواق في الفترة من الهالل األحمر، ع

 م(.8/8/2018م( إلى )12/3/2018)
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رئيس جلسة ومشارك في ورشة عمل حول )حقوق ومتطلبات ذوي اإلعاقة من النساء(  -59

اتحاد  العالمي للمرأة، تنظيم المنظمة الليبية للتنمية المستدامة بالتعاون معبمناسبة اليوم 

لطلبة بكلية اآلداب وفريق بصمة خير بكلية اآلداب ومكتب البحوث واالستشارات العلوم ا

االجتماعية، بمقر قاعة البحث العلمي الدراسات العليا بكلية اآلداب مصراتة، الموافق 

 م(.14/3/2018)

مشرف عام ومسؤول عن المهرجان بالمؤتمر الدولي للتعليم بكلية اآلداب مصراتة، بمقر  -60

 م(.29/3/2018-28اآلداب مصراتة، الموافق )كلية 

في نشر في حلقة نقاش حول )دور الجامعة المشاركة في الموسم الثقافي الحادي عشر  -61

، للدكتور عفاف عبد الفتاح مصطفى، تنظيم مكتب ضمان الجودة ثقافة المسؤولية االجتماعية(

بكليات جامعة مصراتة، بمقر قاعة وتقييم األداء بكلية اآلداب، بالتعاون مع األقسام العلمية 

 م(.18/4/2018أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب مصراتة، الموافق )

لغة الالفتات التجارية المشاركة في الموسم الثقافي الحادي عشر في حلقة نقاش حول ) -62

، تنظيم مكتب ضمان يوسف مختار الرملي(، للدكتور اجتماعية -في مصراتة نظرة لغوية

قييم األداء بكلية اآلداب، بالتعاون مع األقسام العلمية بكليات جامعة مصراتة، بمقر الجودة وت

  م(.2/5/2018قاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب مصراتة، الموافق )

المشاركة في ندوة حول )الكفيف والبيئة الجامعية(، تنظيم فريق شباب االرادة كلية  -63

واالستشارات العلوم االجتماعية وجمعية االمداد الخيرية، اآلداب، بالتعاون مع مكتب البحوث 

 م(.3/5/2018بمقر قاعة ورش العمل والمؤتمرات كلية اآلداب مصراتة، الموافق )

فنيات اإللقاء المؤثر المشاركة في الموسم الثقافي الحادي عشر في حلقة نقاش حول )  -64

يم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ، تنظفاطمة أحمد عبد العالي ستاذ(، لألومواجهة الجمهور

بكلية اآلداب، بالتعاون مع األقسام العلمية بكليات جامعة مصراتة، بمقر قاعة أعضاء هيئة 

 م(.9/5/2018التدريس بكلية اآلداب مصراتة، الموافق )

، بمقر قاعة ورش العمل المشاركة في احتفالية اليوم العلمي الخامس لقسم علم االجتماع -65

 م(.10/5/2018والمؤتمرات بكلية اآلداب مصراتة، الموافق )

 :واجملالت ثامنـًا: املنشورات يف الصحف
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استطالع وحوار واستفتاء حول العالقات العاطفية تحث عنوان )عالقاتنا العاطفية على صفيح  -1

 7، بصحيفة ساخن .... على األسرة التوجيه واإلرشاد ، وهذا يكمن في عالقة اآلباء مع األبناء( 

أكتوبر بكلية اآلداب بمصراتة ،  7( ، صحيفة شهرية تصدر عن جامعة 41أكتوبر ، العدد )

 م(.2009بتاريخ )

كتابة منشور بعنوان )مفهوم الصحة النفسية وتأثيرها على سلوكيات الفرد في المجتمع  -2

يا الوسطى ، ( ، صحيفة شهرية تصدر عن قوة درع ليب8الليبي( ، بصحيفة الدرع ، العدد )

 م(.2013-9بتاريخ )

كن صديقا لنفسك قبل كل شيء( ،  -تأليف منشور بعنوان )كلمات لها صدى في نفسي  -3

( ، صحيفة شهرية تصدر عن منظمة السواعد لحقوق االنسان 6بصحيفة ُصنع الكلم ، العدد )

 م(. 2015-5-1بمصراتة ، بتاريخ )

)تأثير الضغوط النفسية على معلمات مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط نشر بحث بعنوان  -4

بمدينة مصراتة(، مجلة جامعة سرت العلمية )العلوم االنسانية(، دورية علمية محكمة نصف 

يونيو  –العدد األول  –سنوية يصدرها مركز البحوث واالستشارات بجامعة سرت، المجلد السابع 

 م.2017

 وية:ذاعية التوعتاسعًا: الربامج اإل

ضيفة في برنامج إذاعي رمضانيات عن قضايا المرأة واألسرة وشؤون الطفل ، بمقر جمعية  -1

 م(.2006هـ/1374-10-21األنوار الخيرية لأليتام بمدينة مصراتة ، بتاريخ )

ضيفة في برنامج إذاعي أوراق اجتماعية عنوان الحلقة )زواج األخت الصغرى( ، بمقر  -2

-2-25م( ، )2007-2-18راديو صوت ليبيا بمدينة مصراتة ، لثالثة حلقات ، بتاريخ )إذاعة 

 م(.2007-3-4م( ، )2007

مداخلة هاتفية في برنامج إذاعي أوراق اجتماعية عنوان الحلقة )قضية المرأة العاملة( ،  -3

 م(.2007إذاعة راديو صوت ليبيا بمدينة مصراتة ، سنة )
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حة مفتوحة في برنامج إذاعي بخصوص اليوم العالمي لمكافحة مداخلة هاتفية في مسا -4

 م(.2007التدخين ، إذاعة راديو صوت ليبيا بمدينة مصراتة ، )

ضيفة في برنامج إذاعي حياتنا النفسية عنوان الحلقة )الوسواس القهري( ، بمقر إذاعة  -5

 م(.2007صوت ليبيا بمدينة مصراتة ، )

ة النفسية عنوان الحلقة )صحة الطفل النفسية( ، بمقر إذاعة ضيفة في برنامج إذاعي الصح -6

م( ، 2012-9-9م( ، )2012-9-2راديو صوت المدينة بمدينة مصراتة ، لثالث حلقات بتاريخ )

 م(.16-9-2012)

حات نفسية عنوان الحلقة )االرشاد الزواجي( ، بمقر إذاعة راديو اضيفة في برنامج إذاعي بر -7

 م(.2013-11-4م( ، )2013-10-28مصراتة ، لحلقتين بتاريخ ) صوت المدينة بمدينة

حول )البنية التحتية بما يتناسب مع  ضيف حلقة عبر الهاتف في برنامج إذاعي رحلة كفاح -8

األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للمعايير الدولية بمصراتة(، للمذيع فرج شتوان، براديو مصراتة 

FM( مساء، يوم السبت 6:30، الساعة )( 4/8/2018الموافق.)م 

 عاشرًا: اخلربات واألنشطة:

 م(.2006-9-8م( إلى )1999-9-8، الفترة من )ية نفسية بمستشفى مصراتة المركزياخصائ -1

 -الباطنة رجال-التعامل مع جميع األقسام الموجودة بالمستشفى وهي قسم: )الباطنة نساء -2

-العظام رجال-العظام نساء-الحنجرة واألنفالعيون و-األطفال-الكلى رجال-الكلى نساء-الجلدية

 األمراض السارية(.-العالج الطبيعي-العناية القصوى-الوالدة

 استقبال حاالت من خارج المستشفى طيلة فترة العمل بالمستشفى المركزي بمصراتة. -3

مشرف على طلبة التطبيقات النفسية الميدانية لطلبة قسم علم النفس بمستشفى مصراتة  -4

 .(م2001)كزي. المر
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اإلشراف على المناسبات االجتماعية مثل االحتفال بعيد األم والطفل ، والمولد النبوي الشريف  -5

من حيث زيارة جميع المرضى النزالء بالمستشفى وتوزيع الهدايا وتقديم الدعم النفسي 

 . م(2006-9-8واالجتماعي لهم ، طيلة فترة العمل بالمستشفى المركزي بمصراتة إلى )

 م( .2006عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس كلية اآلداب مصراتة ، ) -6

المسنين وتأهيل  بدارطلبة التطبيقات النفسية الميدانية لطلبة قسم علم النفس مشرف على  -7

 .م(2008-2006، )المعاقين بكرزاز

 م(.2007-2006عضو في اللجنة الثقافية للكليات والمعاهد على مستوى ليبيا ، للعام ) -8

م( إلى 2007-7-1اخصائية نفسية بمصحة الحياة التخصصية بمدينة مصراتة ، الفترة من ) -9

 م(.7-7-2008)

م( 2007-7-1اخصائية نفسية بمصحة السويحلي التخصصية بمدينة مصراتة ، الفترة من ) -10

 م(.2008-7-7إلى )

 .(م2007 -11-14)تاريخ عضو في لجنة التوجيه واإلرشاد بكلية اآلداب بمصراتة ، ب -11

مشرف على الزيارات الميدانية لطلبة السنة الثالثة قسم علم النفس للمراكز التالية: )مركز  -12

ومصحة الرازي النفسية  -ومركز ذوي االحتياجات الخاصة بطرابلس  -عالج االدمان بتاجوراء 

 م(. 2009-4-15بطرابلس(، يوم االربعاء بتاريخ )

 م(.2012-3-19الجمعية الليبية للعلوم النفسية ، بتاريخ )عضو مؤسس في  -13

 م(.2013عضو متطوع في جمعية اإلمداد الخيرية ، ) -14

مكتب الخدمة النفسية بجمعية اإلمداد الخيرية بمدينة مصراتة ، منذ بداية تأسيسه  مدير -15

 م(.2013-11-11حتى اآلن ، من تاريخ )

لفريق الدعم النفسي اجتماعي لمرضى مستشفى األورام منسق وعضو في زيارة ميدانية  -16

 م(.2013-11-27بمدينة مصراتة ، برعاية جمعية االمداد الخيرية بمصراتة ، بتاريخ )
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 م(.2015-4-1منسق الجودة بقسم علم النفس بكلية اآلداب مصراتة ، بتاريخ ) -17

 م(2015-4-1صراتة )عضو بمكتب البحوث واالستشارات االجتماعية بكلية اآلداب م -18

عية لنزالء دار المسنين المشاركة في التنسيق والقيام بزيارة ميدانية للدعم النفسي واالجتما -19

،  (م16/07/2015) بتاريختنسيق وتنظيم وتنفيذ جمعية االمداد الخيرية بمصراتة.  بمصراتة.

 بمناسبة عيد الفطر المبارك.

لميدانية لطلبة قسم علم النفس بقسم األمراض مشرف على طلبة التطبيقات النفسية ا -20

 .(م29/10/2015)النفسية بمستشفى مصراتة المركزي. منذ 

-8-26مدير فريق الدعم النفسي اجتماعي بجمعية االمداد الخيرية بمصراتة، بتاريخ ) -21

 م(.2017

 م(.1/6/2017الترقية إلى الدرجة العلمية )محاضر( بتاريخ ) -22

 م(.26/10/2017البحوث واالستشارات العلوم االجتماعية بتاريخ )مدير مكتب  -23

 أحدى عشر: املواد اجلامعية التي مت تدريسها:

 م( ، وهي:2008-2006أوال: المواد الدراسية التي تم تدريسها بالكلية خالل الفترة من )

 علم النفس العام. -1

 علم النفس الصناعي. -2

 علم النفس المرضي. -3

 ت ومقاييس نفسية.اختبارا -4

 تطبيقات نفسية )أ(. )النظري(. -5

 تطبيقات نفسية )ب(. )العملي(. -6
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 نصوص ومصطلحات نفسية انجليزية. -7

-حيث تم التدريس أيضا في بعض األقسام العلمية بكلية اآلداب ، مثل قسم )علم االجتماع         

 االعالم(.-السياحة-التربية

م( ، بعد 2015-4-1ي كلفت بتدريسها خالل العام الجامعي الحالي )ثانياً: المواد الدراسية الت

 م( ، فهي:2008تجميد قرار اإليفاد الصادر في سنة )

 نظريات االرشاد والعالج النفسي. -1

 تطبيقات نفسية نظرية )أ(. -2

 علم النفس االكلينيكي. -3

 سيكولوجية االعاقة. -4

 تطبيقات نفسية ميدانية. -5

 علم النفس المرضي. -6

 مشاريع التخرج التي مت االشراف عليها:أثىن عشر: 

 م( االشراف على البحوث اآلتية:2008-2006لقد تم خالل العام الجامعي من )      

أسباب قلق االمتحان من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة بالثانويات التخصصية بمدينة  -1

 م(.2007-2006مصراتة ، للعام الجامعي )

عة بكلية اآلداب نحو المتعافين من االدمان بمدينة مصراتة ، للعام اتجاهات طلبة السنة الراب -2

 م(.2007-2006الجامعي )

ً للنظرية التحليلية بمدينة  -3 دراسة تحليلية حول تأثير الطاقات الجنسية على االبداع وفقا

 م(.2008-2007مصراتة ، للعام الجامعي )

ة االجتماعية في جنوحهم ، بمؤسسة إدراك عينة من جنوح األحداث لدور أساليب التنشئ -4

 م(. 2016-2015الهدى لإلصالح والتأهيل بمدينة مصراتة ، )
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فبراير والنزوح على سلوكيات أبنائهم النازحين بمدينة  17إدراك عينة من اآلباء آلثر ثورة  -5

 م(.2016مصراتة ، خريف )

المريضات بمركز األورام  تأثير الضغوط النفسية في االصابة بمرض السرطان لدى عينة من -6

 م(.2017-2016بمصراتة، ربيع )

 ( بمصراتة.2011صورة الجسم وعالقتها بمفهوم الذات لدى عينة من مبتوري حرب ) -7

 ثالثة عشر: اللغات:

 اللغة العربية. -1

 اللغة االنجليزية. -2


