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 المنشورات العلمية: 

 

 الكتب: 

 سلوك النمط ) أ( لدى عينتين من المصابين وغير المصابين بمرض الشريان التاجي بمدينة بنغازي  ةمقارن

 منشورات جامعة قاريونس. 

 

 األوراق البحثية المنشورة: 

معايير   - في ضوء  التوحد  أطفال  تشخيص  في  المستخدمة  ليبيا   بالمنطقة DSM-Vاآللية  في  .  الشرقية 

 .جامعة بنغازي المرج،كلية التربية  الخاصة،مؤتمر التربية 

. مجلة كلية أنماط التواصل األسري وعالقتها بالمرونة النفسية لدي عينة من المراهقات بمدينة بنغازي -

 جامعة بنغازي  التربية،

 2019( ديسمبر 46) دبنغازي، العدجامعة  اآلداب،الحزن بعد الصدمة عند األطفال. مجلة كلية  -

لبع  مقترح - سلوك  تعديل  برنامج  بنغازي تصميم  مجلة  الجامعة،  طلبة  عند  االنفعالية  االضطرابات  ض 

 .2020( 11الحديثة للعلوم والدراسات اإلنسانية، العدد )

الصدمة لدي عينة   ت استراتيجيافعالية   - النفسي االنفعالي في خفض اعراض اضطراب ما بعد  التفريغ 

 2020( نوفمبر 1من الشباب في مدينة بنغازي. مجلة المنارة العلمية، قمينس، العدد )

استجابة الحزن في ضوء بعض المتغيرات لدي عينة من المراهقين بمدينة بنغازي. مجلة كلية اآلداب،  -

 2021( ابريل 49)العدد غازي، ابريل جامعة بن

A Qualitative study investigating patients experience about the process of 

cognitive behavior therapy following Myocardial Infarction 

 

 بحوث غير منشورة 

-  Illness Cognitions in myocardial Infraction patients in Libya (thesis) 

- To what extent can cognitive behaviour therapy modify negative illness 

perception in patients with Myocardial Infarction. 

- Validity and reliability of the revised Illness Perception questionnaire for 

Arabic patients with Acute myocardial Infarction. 

- Illness Perceptions: A cross culture study of Myocardial Infarction (MI) 

patients from Britain and Libya. 

 القائمون بالرعاية في مدينة بنغازي. هاضطراب التواصل اللغوي لدي عينة من أطفال التوحد كما يدرك -

 مؤتمرات علمية: 

Annual health psychology conference (poster: Illness perceptions) University of 

Birmingham. U.K. 2010  



تقييم  نوعية )دراسة المشاركة ببحث طرابلس،مؤتمر الخدمات النفسية بين الواقع والتطلعات بمدينة  -

 . 2018ديسمبر  19-18( مدي فاعلية العالج السلوكي المعرفي عند مرضي القلب

كعضو لجنة  ،2021نوفمبر  25-24المشاركة في مؤتمر علم النفس اإليجابي رؤى وتطلعات معاصرة  -

 علمية.

 ورش عمل:  -3

العملية  )سيكولوجيةمقدمة لورشة عمل  ،االنفعاليةالطالب  بعنوان مشكالترقة عمل والمشاركة ب

 .16/11/2016-6، جامعة بنغازي -البحوث واالستشارات  التعليمية( مركز

 ندوات علمية -4

األطفال وسبل المعالجة. الهيئة العامة للمرأة والطفل. بنغازي  علىالحروب  -ندوة علمية بعنوان تأثير 

 استراتيجيات التعامل مع الحزن الصادم المرتبط بأحد افراد االسرة عند الطفل.المشاركة بعنوان  .2019

 . 2016ندوة توعوية عن االثار النفسية لإلدمان وطرق عالجه/ جامعة طبرق، المشاركة ب -

عن المشاكل االسرية وتأثيرها علي األطفال تحت شعار ال للعنف ضد  المشاركة في ندوة توعوية -

 . 2021األطفال، جامعة بنغازي، كلية االعالم، 

 دورات تدريبية -5

 .University of Bristol, U.Kالعالج المعرفي السلوكي /  معتمدة فيشهادة 

 .University of Surrey. U.K/  اليقظة العقليةدورة تدريبية عن ممارسة شهادة حضور

 .Surrey Hospital, U.Kدورة تدريبية عن العالج الجماعي لمرضى القلب 

ألعداد مدربين مميزين في الدعم واإلرشاد النفسي بمكاتب التدريب المشاركة في تقديم دورة تدريبية  

 .2021يونيو  12-فبراير 20 النفسي،بالمراقبات التعليمية في ليبيا، بالتعاون مع إدارة الدعم واإلرشاد 

 : المجتمع ومؤسسات  األكاديمية المؤسسات في ثالثا العضوية

 االجتماعية. الشؤون  الزواج، وزارةاالسري.  صندوق دعم  التوعية واالرشاد عضو في فريق  -

 .  2019عضو في منظمة العالج واالرشاد النفسي بنغازي  -


