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 شاركمالدرجة العلمية: استاذ   المؤهالت  والشهادات العلمية

 NOTTINGHAM  TRENT  UNIVERSITY (UK)  طانيةتنقهام ترنت البريجامعة نو    2010يوليو   

 .فروق فردية :، تخصص علم نفس ، تخصص دقيق (PhD)دكتوراه فلسفة 
 "العصابية على درجات ذكاء الفرد: دراسة عبر حضاريةسمة تأثير األطروحة: "

 مصراتة جامعة      2001يوليو  

 ماجستير في علم النفس، تخصص اختبارات ومقاييس
 "بناء مقياس مقنن للسلوك العصابي لدي طلبة المرحلة الثانوية في مدينة مصراتة" األطروحة: 

 بنغازي )قاريونس سابقا( جامعة             1990
 ليسانس آداب، قسم علم النفس

    التدرج الوظيفي في الجامعة

 جامعة مصراتة    مشاركستاذ أ      2018سبتمبر 

 امعة مصراتةستاذ مساعد    جأ      2014سبتمبر 
 جامعة مصراتة    محاضر           2006مايو   

 جامعة مصراتةمساعد محاضر          2002مايو   

    الخبرات العملية

 جامعة مصراتة   2021ر يفبرا – 2020أغسطس 
 جامعة مصراتة اآلدابكلية عميد  

 جامعة مصراتة 2020اكتوبر  – 2019يوليو   
 رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية اآلداب جامعة مصراتة   
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 جامعة مصراتة:       2016فبراير 
 عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس، كلية اآلداب مصراتة 

 ضامن اإلجتماعيتال الهيئة العامة لصندوق      : 2016فبراير  -2012نوفمبر 
 مصراتة ) ندب(فرع  االجتماعيلصندوق التضامن مدير الهيئة العامة                     

 مصراتةجامعة      2012نوفمبر  -2011 فبراير
 رئيس قسم علم النفس، كلية اآلداب  مصراتة

 جامعة مصراتة  2001-2010
 اتةعضو هيئة التدريس بقسم علم النفس، كلية اآلداب مصر  

 ليبيا -قطاع التعليم ، مصراتة       1999 -1994
 مصراتة -مدير مدرسة ابن غلبون الثانوية    1999 – 1996 •
 ليبيا. -مدرس بمدرسة ابن غلبون الثانوية ، مصراتة 1996 – 1994 •

 
 بكلية اآلداب. الدراسات العليالجنة  عضو    2018نوفمبر 
 جامعة مصراتة. – مجلة كلية اآلدابرئيس تحرير     2018يوليو   
في قسمي اللغة العربية  لفتح برنامج الدراسات العليا ) الدكتوراه( مقترحرئيس اللجنة المكلفة بإعداد    2018يونيو   

 بكلية اآلداب جامعة مصراتة.والتاريخ 
بجامعة مصراتة وا عداد مقترح  بدراسة أوضاع أعضاء هيئة التدريس المغتربينعضو الجنة المكلفة    2018أبريل  

 بالخصوص.
منظمة النسيم للتنمية بينيه للذكاء النسخة الخامسة.  -تطبيق مقياس استانفوردإعداد وتنفيذ دورة :    2019نوفمبر 

 .2019 11-25إلى  2019-11 – 10ليبيا،  خالل الفترة:    –مصراتة المجتمعية 
 .العتماد الجودة في برنامج الدراسات العليارئيس لجنة تجهيز األقسام العلمية بكلية اآلداب      2018  فبراير

 . صندوق التضامن بينيه للذكاء النسخة الخامسة -تطبيق مقياس استانفورددورة :  ذعداد وتنفيإ     2017نوفمبر 
 .2017 11-23إلى  2017-10 – 30ل الفترة:   ليبيا،  خال –االجتماعي، مصراتة 

صندوق التضامن  تطبيق اختبارات وكسلر لذكاء المراهقين والراشدين واألطفال دورة : إعداد وتنفيذ    2016ديسمبر 
 . 2016 12-21إلى  2016-12 – 05ليبيا،  خالل الفترة:    –االجتماعي، مصراتة 

. صندوق التضامن يق مصفوفات ريفن الملونة وكتابة التقرير النفسيتطبدورة :  إعداد وتنفيذ   2016نوفمبر 
 .2016 11-24إلى  2016-11 – 20ليبيا،  خالل الفترة:    –االجتماعي، مصراتة 
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. شركة سيجما الدولية للتعليم والتدريب، مصراتة مهارات التعامل مع طفل الروضةدورة :  إعداد وتنفيذ :  2016أكتوبر 
 .2016 10-12إلى  2016-10 – 03الفترة:    ليبيا،  خالل –

 ضمن ـ ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة األسمرية اإلسالمية تقويم تحصيل الطالب دورة إعداد وتنفيذ :   2016مايو 
نقابة  تنظيم  الثالث الموسم(. الجامعي التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية) التدريبي البرنامج

 بالجامعة.أعضاء هيئة التدريس 
ألعضاء هيئة التدريس  التعليمية العملية في والقياس التقويم :التدريبية الدورةإعداد وتنفيذ : 2014نوفمبر -سبتمبر

 ضمن 03/11/2014 إلى 20/09/2014 منبالجامعة األسمرية اإلسالميةـ خالل الفترة 
تنظيم  نقابة  األول الموسم (.الجامعي التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية) التدريبي البرنامج

  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 عضو اللجنة التسييرية لمشاريع التأهيل النفسي بهيئة شؤون المحاربين      2013   يوليو
للمعلمين واإلختصاصيين النفسيين  مهارات ضبط وتعديل سلوك الطفللدورة  ذشراف وتنفيإ   2012ر بسبتم

 صندوق التضامن اإلجتماعي مصراته.واإلجتماعيين العاملين ب
في مرحلة التعليم  اآلخصائي النفسي واإلجتماعيمحاضر بورشة العمل المقامة للرفع من كفاءة       2012يونيو 

 . 2012يونيو  14الى  12الثانوي بمدينة مصراتة بتنظيم من وزارة التربية والتعليم في الفترة من 
لعاملين في مدارس مدينة مصراته ل ي النفسي واإلجتماعيدورة رفع كفاءة األخصائلإشراف وتنفيذ *             2011

 للتعامل مع حاالت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.
في صندوق التضامن األخصائي النفسي واإلجتماعي للعاملين لدورة رفع كفاءة إشراف وتنفيذ *                 

  اب ضغوط ما بعد الصدمة.للتعامل مع حاالت اضطر اإلجتماعي بمصراته 
 ضحايا اإلغتصاب. إلرشاداألخصائي النفسي لدورة رفع كفاءة إشراف وتنفيذ *               

الهيئة عضو اللجنة المشرفة على تقنين وتطوير اإلختبارات النفسية والعقلية على البيئة الليبية،      2010 – 2011
 ليبيا. -طرابلسالعامة لصندوق التضامن اإلجتماعي، 

 مصراتة.  بمنطقةعضو اللجنة المشكلة من قبل مجلس التخطيط لدراسة قضايا التعليم      2004يونيو     
 خصائي النفسي ، قسم علم النفس ، جامعة مصراتة.عداد وتأهيل األإ دورات لعضو اللجنة المنّفدة     2004 –2002

 المعلمين بقطاع التعليم مصراتة.دورات رفع كفاءة ل المنفذةعضو اللجنة       2004 -2000

 المهام واألنشطة التطوعية

 نائب رئيس مجلس إدارة النادي األهلي المصراتي          2019 - 2017
 بوية واإلجتماعية براديو صوت ليبيا من مصراتةالتر النفسية و  مشرف البرامج            2015- 2012
 ية الهالل األحمر الليبيعضو الهيئة العليا لجمع           2015- 2012
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 مصراتة –معالج نفسي بمصحة الحياة            2015 -2011
، يهتم بنشر الثقافة النفسية ليبيا من مصراتة صوت راديونامج حواري مباشر عبر ر معد ومقدم ب      2012 -2011

 والتربوية
 لمدينة مصراتة.عضو لجنة  التموين و اإلغاثة بالمجلس المحلي                   2011 

  ليبيا. -اجتماعي( مصراته -تقافي -رئيس النادي األهلي المصراتي  )رياضي          2006 -2004
مصراتة، يهتم بنشر الثقافة لمدينة نامج حواري مباشر عبر اإلذاعة المسموعة ر معد ومقدم ب       2005 -2003

  النفسية والتربوية.
 .رة النادي األهلي المصراتي، مصراتةعضو مجلس إدا          1998 -1997
 أللعاب الجماعية بالنادي األهلي المصراتي.االمشرف الرياضي على           1997 -1995

 العلمية التي شارك فيها والندوات المؤتمرات 
 و المشكالت السلوكية وعالج تشخيص في ودوره النفسي النفسيين " األخصائي الثالث لألخصائيين المؤتمر 

، عنوان 2013 نوفمبر  7-6 من الفترة في ، الجمعية الليبية للعلوم النفسية طرابلس:النفسية ضطراباتاال
 .طفال علي مصفوفات ريفن الملونةاأل داءأ دور اختالف الثقافة علىالورقة: 

 ماعي المؤثمر األول لألكاديميات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، تنظيم المنظمة الليبية للعمل اإلجت
اضطرابات ضغوط ما بعد  ، عنوان الورقة:2013مارس  17-15والثقافي للتنمية، بنغازي: في الفترة من 

 الصدمة لدى عينة من النازحين بمدينة مصراتة
  الندوة العلمية حول التكامل المعرفي بين الدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ، المقامة بكلية التربية، جامعة

 .علم النفس والدين، عنوان الورقة : 2012يونيو  16مصراتة، في 
  والمقام بالمركز العام لتدريب المعلمين بأمانة  طرابلسالمؤتمر العلمي األول "للمعلم والتحديات المعاصرة" جامعة

اساليب التقويم التربوي في المؤسسات ، عنوان الورقة: ةاون مع موقع الصفاء للصحة النفسيالتعليم بالتع
 .التعليمية بين المنهجية العلمية والخبرات الشخصية

 برعاية اللجنة 7/2005/ 31-30 ندوة الطفل المبدع تحت شعار نحو استثمار حقيقي للطفل المبدع طرابلس ،
  العليا للطفولة.

 م2005 حول التوجهات المستقبلية في التعليم العالي الندوة العلمية. 
 عنوان ليبيا -بطرابلس م10/12/2003-8 الندوة العلمية "حول حقوق الطفل وواجبات المجتمع " في الفترة من ،

 .التخاطب المبكر مع الطفل: األهمية و األسلوبالورقة: 
  ليبيا، تحت شعار نحو  -الذي تنظمه المنظمة الوطنية لمكافحة المخدراتالوطني  للمؤتمرعضو اللجنة العلمية

 .2013يونيو  27- 26طرابلس خالل الفترة من  وطنية فعالة لمكافحة المخدرات،استراتيجية وضع 
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  ثقافة العنف، ما بين الواقع والمأمول، تنظيم وزارة الشؤون اإلجتماعية  حول مر العلميتعضو اللجنة العلمية للمؤ
 .2012مايو  17ليبيا،  -بالتعاون مع الجمعية الليبية للصحة النفسية، طرابلس

 مارس  15-13ليبيا،  -عضو اللجنة العلمية للمؤثمر المصالحة الوطنية ، الجامعة  األسمرية اإلسالمية، زليتن
2012. 

  يوليو 05-03رئيس اللجنة التحضيرية للمؤثمر الوطني للصحة النفسية المقام في مصراته خالل الفترة من 
 بية للمختصين في الصحة النفسية.والجمعية اللي برعاية قسم علم النفس جامعة مصراتة 2012

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها 

 اإلحصاء  )دراسات عليا(،االحصاء المتقدم في علم النفس : قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة مصراتة
الوصفي ، االحصاء االستداللي في التربية وعلم النفس، القياس والتقويم النفسي والتربوي، مشكالت سلوكية، 
الصحة النفسية، مناهج البحث في علم النفس، االختبارات والمقاييس النفسية، تصميم البحوث النفسية، علم النفس 

 تطبيقات نفسية، االشراف على التدريب الميداني لطلبة القسم. علم النفس االجتماعي،  التربوي،
 اإلحصاء االجتماعي )دراسات عليا(. -علم االجتماع 
  االشراف على عة مصراتة: القياس والتقويم التربوي، الصحة النفسية، علم النفس التربوي جام –كلية التربية ،

 التربية العملية لطلبة السنة الثالثة والرابعة.
 االحصاء المتقدم في علم النفس، االختبارات والمقاييس النفسية، االشراف على  :االكاديمية الليبية للدراسات العليا

 رعدد من طلبة الماجستي

 البحوث المنشورة 
 ريفن للمصفوفات والثبات الصدق مؤشرات اختبار(. 2019)سلوى عبدالحميد المدني، خالد محمد و الضلعة،  .1

. 179-155، 14، . مجلة كلية اآلداب جامعة مصراتةمصراتة مدينة في المتقدم المتتابعة
oi.org/10.36602/faj.2019.n14.08https://d 

على عينية ليبية من  ختبار الذكاء المصور ا تقنين(. 2018المدني، خالد محمد و الدلنسي، رويدا اسماعيل ) .2
  .  31-08، 12، . مجلة كلية اآلداب جامعة مصراتةمدينة مصراتة

https://doi.org/10.36602/faj.2018.n12.01 
3. Elmadani, K., Winder, B., Farrington-flint, L. (2017) The Relationship between 

Neuroticism and Intelligence Scores among a Libyan Student Sample. 

Journal of The Academic Forum, 1(1), 136-151, available at: 

https://atsu.ly/wp-content/uploads/2017/08/The-Relationship-between-

Neuroticism-and-Intelligence.pdf 

https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08
https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08
https://doi.org/10.36602/faj.2018.n12.01
https://doi.org/10.36602/faj.2018.n12.01
https://atsu.ly/wp-content/uploads/2017/08/The-Relationship-between-Neuroticism-and-Intelligence.pdf
https://atsu.ly/wp-content/uploads/2017/08/The-Relationship-between-Neuroticism-and-Intelligence.pdf
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. يزنك للشخصية المعدل على عينة ليبية من مدينة مصراتةتقنين  مقياس آ(. 2017المدني، خالد محمد ) .4
   https://doi.org/10.36602/faj.2017.n09.01.  44-09 ،9، مجلة كلية اآلداب جامعة مصراتة

الخصائص السيكومترية الختبار الذكاء المصور (. 2017المدني، خالد محمد و الدلنسي، رويدا اسماعيل ) .5
 ؛ 168-141، 10، . مجلة كلية اآلداب جامعة مصراتةعلى عينية ليبية

https://doi.org/10.36602/faj.2017.n10.06  

دراسة مقارنة بين السمات الشخصية للمدمنين وغير  (.2017)حمد و الصل، أنيس مالمدني، خالد محمد  .6
 .287-266، 8، . المجلة العلمية لكلية التربية جامعة مصراتةالمدمنين على المخدرات في مدينة مصراتة

https://www.docdroid.net/DBkRi90/10-dras-mkarn-byn-alsmat-alshkhsy-llmdmnyn-

oghyr-almdmnyn-aal-almkhdrat-fy-mdyn-msrat.pdf 

، 17، مجلة الساتل(. إعداد صورة ليبية لمقياس آيزنك للشخصية المعدل. 2016المدني، خالد محمد ) .7
271- 304. -aayznk-lmkyas-lyby-sor-https://www.docdroid.net/Tj9e9bv/eaadad

llshkhsy.pdf 
مجلة (. تقنين مصفوفات ريفن الملونة على أطفال ليبيين في مدينة مصراتة. 2014المدني، خالد محمد ) .8

  https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02    .60-34، 1 ،كلية اآلداب جامعة مصراتة

مجلة (. دور اختالف الثقافة على أداء األطفال على مصفوفات ريفن الملونة. 2014المدني، خالد محمد ) .9
aashr-https://www.docdroid.net/11018/alhady- .127-111، 11، تلالسا

aarby.pdf#page=7 

 النازحين من عينة لدى الصدمة بعد ما ضغوط اضطراب(. 19 -17 مارس ،2013) محمد خالد المدني، .10
 المنظمة المدني، المجتمع ومنظمات والجامعات لألكاديميات األول المؤتمر[. علمي مؤتمر] مصراتة بمدينة
 .ليبيا بنغازي، والتنمية، والثقافي االجتماعي للعمل العربية

 الدورات التي شارك فيها 
 

، الدار البيضاء 2013 ديسمبر 19إلى  15تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات والمكاتب والفروع، الفترة من  .1
 المغرب: شركة المرجع لإلستشارات والتطوير اإلداري. -

، لندن ، 2013أكتوبر  04سبتمبر إلى  30دورة حول ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الفترة من  .2
Quality Assurance Agency, UK. 

، مالطا، برعاية المنظمة الليبية إلعادة 2012سبتمبر  13-10 خالل الفترة  دورة في العالج المعرفي السلوكي .3
 Oxford Cognitive Therapy Centre بريطانيا –التأهيل، تصميم وتنفيد مركز اكسفورد للعالج المعرفي 

https://doi.org/10.36602/faj.2017.n09.01
https://doi.org/10.36602/faj.2017.n10.06
https://www.docdroid.net/DBkRi90/10-dras-mkarn-byn-alsmat-alshkhsy-llmdmnyn-oghyr-almdmnyn-aal-almkhdrat-fy-mdyn-msrat.pdf
https://www.docdroid.net/DBkRi90/10-dras-mkarn-byn-alsmat-alshkhsy-llmdmnyn-oghyr-almdmnyn-aal-almkhdrat-fy-mdyn-msrat.pdf
https://www.docdroid.net/Tj9e9bv/eaadad-sor-lyby-lmkyas-aayznk-llshkhsy.pdf
https://www.docdroid.net/Tj9e9bv/eaadad-sor-lyby-lmkyas-aayznk-llshkhsy.pdf
https://www.docdroid.net/Tj9e9bv/eaadad-sor-lyby-lmkyas-aayznk-llshkhsy.pdf
https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02
https://www.docdroid.net/11018/alhady-aashr-aarby.pdf#page=7
https://www.docdroid.net/11018/alhady-aashr-aarby.pdf#page=7
https://www.docdroid.net/11018/alhady-aashr-aarby.pdf#page=7
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، مالطا، برعاية المنظمة الليبية إلعادة 2012 أكتوبر  12-08دورة في العالج المعرفي السلوكي خالل الفترة   .4
 Oxford Cognitive Therapy Centre بريطانيا –ركز اكسفورد للعالج المعرفي التأهيل، تصميم وتنفيد م

 الجمعيات العلمية والخيرية المشارك فيها  .5

 جمعية مصراتة الخيرية .1
 الجمعية الليبية للعلوم النفسية .2
 الجمعية الليبية للصحة النفسية .3
 جمعية الهالل األحمر الليبي .4

 المهارات والكفاءات

 ر اإلختبارات والمقاييس النفسية والعقلية.خبرة في بناء وتطوي 
 .خبرة في مجال القياس والتقويم النفسي و التربوي 
 خبرة في مجال االعالج النفسي. 
 باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  خبرة في التحليل اإلحصائي للبياناتSPSS. 
  ،سماع، ومحادثة: جيد جدا، قراءة: ممتاز( اللغة األصلية: العربية، لغة اضافية: اإلنجليزية )كتابة 

 مجال االهتمام

 
 ،بناء وتقنين االختبارات والمقاييس النفسية والعقلية القياس النفسي، دراسة الفروق الفردية. 


