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 السيرة الذاتية 

 

 : املعلومات الشخصية

 

  .القديري  االسم: أسامة مسعود محمد •

OSAMA MASSUD MOHAMED ALGUDAIRE  

  .طرابلس  1974املواليد:  •

  .الحالة االجتماعية: متزوج •

  .اإلقامة الحالية: تاجوراء •

  0924888945  -  0914888945رقم الهاتف:  •

  0914888945  الفايبر والواتساب: •

 :اإليميل •

    Os.mohamed@uot.edu.ly 

    algudaire@yahoo.com 

 

   :املعلومات األكاديمية

 .96/ 1997جامعة طرابلس  -كلية التربية  –بكالوريوس علوم وتربية قسم الكيمياء  •

 .2009جامعة طرابلس  –كلية اآلداب  –ماجستير تربية وعلم النفس تخصص مناهج وطرق تدريس  •

ه قسم التربية وعلم النفس تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم  ادبلوم مرحلة الدراسات الدقيقة الدكتور  •

  .2013/ 2012 – كلية اآلداب  –

  2014/ 2013ه االدكتور اجتياز االمتحان الشامل ملرحلة االجازة الدقيقة  •

 ... في مرحلة الكتابة لبحث االجازة الدقيقة الدكتوراه واملسجلة بإد •
ً
رة الدراسات العليا بوزارة التعليم  احاليا

 :  واالبتكار بعنوانوالبحث العلمي وبمنظومة ادارة الثقافة العلمية والتعاون 

ليمان محمود  س  " اشراف د.الحياتية    تطبيقاتها  ء ضو" تطوير منهج الكيمياء في املرحلة الثانوية بليبيا في  

جامعة طرابلس بقسم التربية وعلم النفس تخصص    اآلداب   فرحات. كليةحمود الفيتوري  م  الخوجة و أ.د. 

 .مناهج وطرق تدريس

mailto:Os.mohamed@uot.edu.ly
mailto:algudaire@yahoo.com
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 : املعلومات الوظيفية

 .2015إلي 1998 وظف بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة طرابلسم •

 .الي الوقت الحالي 2016بكلية التربية طرابلس قسم التربية وعلم النفس عضو هيئة تدريس  •

 :منتعاون في تدريس مقررات متعلقة بالتخصص في كال  •

 .2010دورة إعداد املعلمين معهد مجد العرب طرابلس  ✓

 .2010/ 2011كلية العلوم واآلداب مزده جامعة الجبل الغربي  ✓

 .2013/ 2012 - 2012/ 2011كلية التربية جامعة الزاوية  ✓

 .2013/ 2012 -2011/ 2010كلية التربية ترهونة جامعة املرقب  ✓

  - كلية التربية طرابلس جامعة طرابلس. تدريس مجموعه من مقررات مواد التخصص )أسس املناهج   ✓

  .تطبيقات تدريسية( -طرق تدريس العلوم  -طرق البحث -طرق التدريس العامة -تكنولوجيا التعليم 

 .2019 - 2016التربية العملية بكلية التربية طرابلس جامعة طرابلس منسق  •

 .2020 - 2019مدير مكتب املعلومات والتوثيق بكلية التربية طرابلس جامعة طرابلس  •

 . 2021 –  2020رئيس قسم التقويم والتحسين املستمر بمكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس  •

 . 2022 –  2021 التدريس بكلية التربية طرابلس مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة •

 .2022 التربية وعلم النفس بكلية التربية طرابلسرئيس قسم  •

 

 :التعاونيةاألعمال  

 .2020-2016انشاء وإدارة صفحة الفيس بوك للتربية العملية بكلية التربية طرابلس  •

 .2020-2019بكلية التربية طرابلس انشاء وإدارة صفحة الفيس بوك ملكتب املعلومات والتوثيق  •

 .2020-2019إدارة صفحة الفيس بوك لكلية التربية طرابلس  •

 .2021-2020 إدارة املوقع االلكتروني لكلية التربية طرابلس  •

 .2021إدارة صفحة الفيس بوك مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس  •

 .2021وتقييم األداء بجامعة طرابلس إدارة املوقع االلكتروني ملكتب الجودة  •

 .2021انشاء وإدارة صفحة الفيس بوك للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية  •

 .2021إدارة املوقع االلكتروني للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية  •

 . 2022 والدراسات التاريخية  للمركز الليبي للمحفوظاتاملشاركة في اعداد واالشراف على املكتبة الرقمية  •
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 اللجان: املشاركة في 

  .لجان االمتحانات لطلبة كلية التربية طرابلس •

  .2020بكلية التربية طرابلس لسنة  االستراتيجيةلجنة إعداد الخطة  •

  .2019لجنة االمتحان اإللكتروني التجريبي لطلبة كلية التربية طرابلس  •

  .2020لسنة  ئحة كورونا بعد جالجنة العودة اآلمنة للدراسة   •

 . 2022/ 2021عضو لجنة تقييم وتطوير التعليم الثانوي مجلس التخطيط الوطني  •

التربية   • كلية  واإلسالمية"  واألدبية  اللغوية  للدراسات  األول  الدولي  العلمي  "املؤتمر  اإلعالمية  اللجنة  رئيس 

 . 2022طرابلس 

عبد • الدكتور  تكريم  محفل  لجان  في  العلوم   فاللطي  املساهمة  كلية  الفخرية.  الدكتوراة  ملنحه  الشويرف 

 .2022الشرعية جامعة املرقب 

 : املشاركة في املؤتمرات والدورات التدريبية

  .2003املشاركة بالحضور : مؤتمر املدخل املنظومي في التدريس والتعليم جامعة عين شمس مصر  •

 gas) في اململكة املتحدة بريطانيات في استخدامات جهاز الكروماتوجرافي الغاز  أشهردورة تدريبية ملدة ستة   •

chromatography)   (2007)  هاالم بريطانيا  شفيلدفي مجال الكيمياء جامعة . 

في العلوم والقراءة بالتنسيق مع مركز   Timss & pirls املشاركة في لجان االعداد والتنسيق والتنفيذ المتحان •

  .2011املناهج التعليمية والبحوث التربوية ليبيا 

في العلوم والقراءة بالتنسيق   Timss & pirls رئيس لجنة املنطقة الجنوبية سبها لالختبارات التجريبية المتحان  •

   .2011مع مركز املناهج التعليمية والبحوث التربوية ليبيا 

• " التدريبية:  الدورة  في  للمعلومات  computer lab manager training courseاملشاركة  تك  الب  شركة   "

 . 2015/ 12/ 02-11/ 29واالتصاالت جامعة طرابلس  

  .2016نوفمبر    2الى1املشاركة بالحضور: "املؤتمر العلمي االول حول اضطراب طيف التوحد في ليبيا الواقع واملأمول" . •

التربية طرابلس في تطبيق التربية العملية من وجهة  املشكالت التي تواجه طلبة كلية  "املشاركة بورقة بحثية:   •

-11,  كلية التربية تيجي  مؤتمر مناهج كليات التربية ودورها في اعداد املعلم الواقع والطموح "نظر الطالب املعلم

  .2017مارس  12

بحثية:   • بورقة  التعليمية"املشاركة  العملية  في  واهميته  االلكتروني  للمعلمين   "الدرس  االول  العلمي    امللتقى 

  .2017/ 9/ 21- 19تاجوراء 
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مركز التعليم العالي،   ،ساوثهامبتون مدرسة التربية    ورشة عمل بعنوان: "التعليم والتدريس في التعليم العالي" •

  .2017اململكة املتحدة بريطانيا, اكتوبر  ،ساوثهامبتون جامعة 

كانت بعنوان " العودة اآلمنة للدراسة في ظل جائحة    والتي  2020ديسمبر    10املشاركة في الورشة املنعقدة بتاريخ   •

أملانيا. عرض   برلين  الزاوية بمشاركة جامعة  الدولي بجامعة طرابلس وجماعة  التعاون  كورونا" نظمتها مكتبي 

  .مقترح العودة اآلمنة للدراسة بكلية التربية طرابلس

بحثية • بورقة  التربية  املشاركة  برنامج  اثراء  في  )الفيسبوك(  االجتماعي  التواصل  صفحات  "فاعلية استخدام   :

 .2021 أغسطس  26-25 طرابلس املؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية قصر بن غشير" العملية

ال • في  بالجامعات  تدريبية  الدورة  املشاركة  التدريس  وزارة    الليبية،إلعداد مدربين لتطوير مهارات أعضاء هيئة 

  .2021/ 12/ 14-05ليبيا.  التعليم،

تدريس الجوانب املعملية للمواد التطبيقية من وجهة نظر    في املعامل االفتراضية وأثرها " :املشاركة بورقة بحثية •

  .2022 مارس  08مجلة علو م التربية طرابلس ليبيا املعلمين": 

 :وتقديمهاالدورات واملحاضرات التوعوية والتثقيفية والخدمات املجتمعية التى تم إعدادها وتنظيمها 

 .2018ورشة عمل بعنوان " طرائق التدريس والوسائل التعليمة " مدرسة ورقة بن نوفل مراقبة تعليم ابو سليم مدرسة   •

التعليمية " مدرسة عثمان زرتي مراقبة تعليم   • العملية  في  " السبورة الذكية واستخدامها  ورشة عمل بعنوان 

 .2018سوق الجمعه 

دورة تدريبية بعنوان: "استخدام برنامج البوربوينت في العملية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية" كلية   •

 .2018التربية طرابلس 

 .2018سبتمبر  27الى  23بالتنظيم والتقديم في الدورة التنشيطية االولى للمعلمين بكلية التربية طرابلس من  املشاركة  •

 .2019فبراير  14الى  10املشاركة بالتنظيم والتقديم في الدورة التنشيطية الثانية للمعلمين بكلية التربية طرابلس من  •

 .2019ريسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية طرابلس" دورة تدريبية بعنوان: "الرفع من الكفاءات التد  •

 .2019ورشة عمل بعنوان: "التخطيط اليومي للدرس" بمدرسة شهداء الشط بمراقبة تعليم سوق الجمعه  •

بمراقبة   • العطاء  فيض  مدرسة  التعليمية"  العملية  في  ودوره  الكمبيوتر  "استخدام  بعنوان:  توعوية  محاضرة 

 .2019 الجمعةتعليم سوق 

 .2019ورشة عمل بعنوان: "التخطيط اليومي للدرس" بمدرسة تاجوراء املركزية بمراقبة تعليم تاجوراء  •

املعلومات   • مكتب  واملعلومات".  البيانات  جمع  في  اإللكترونية  االستبيانات  "استخدام  بعنوان:  عمل  ورشة 

 .2019والتوثيق بمراقبة تعليم سوق الجمعة 
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"االيميل   • بعنوان:  جامعة  ورشة عمل  طرابلس  التربية  كلية   " عليه واستخداماته.  الحصول  طريقة  الجامعي.. 

 .2020طرابلس 

هيئة التدريس" كلية العلوم الشرعية تاجوراء جامعة    ألعضاءورشة عمل بعنوان: "تنمية املهارات التكنولوجيا  •

 .2020طرابلس 

تاجوراء املركزية    "مدرسة  االجتماعي في العملية التعليميةدورة تدريبية بعنوان: "استخدام منصات التواصل   •

 .2021مراقبة تعليم تاجوراء 

املوارد   • ادارة  مع  بالتعاون  الثانوي  التعليم  ادارة  جوجل"  تطبيقات  استخدام  "مهارات  بعنوان:  عمل  ورشة 

 .2021البشرية بوزارة التعليم 

 .2022جامعة طرابلس تقنية املعلومات كلية تنقلة قسم الحوسبة امل" القياس والتقويم ورشة عمل بعنوان: " •

أحفاد املجاهدين    "مدرسة  ورشة عمل بعنوان: "استخدام منصات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية •

 .2022 طرابلس املركز مراقبة تعليم  )بن تركية سابقا( 

 .2022نعم للتدريب والتطوير شركة ليبيا للتأمين  مركز"اإلدارة االلكترونية واملكتبات الرقمية  دورة تدريبية بعنوان: " •

بعنوان: • واالستشارات  محاضرة  البحوث  مركز  التعليمية(",  )األهداف  التطوير  ورؤى  الواقع  بين  التعليم   "

 .2022والتدريب جامعة طرابلس 

بعنوان: • املستقبل"  محاضرة  وادوار  املهنة  متطلبات  املعلم:  الحوارية    "جودة  بين  الندوة  التعليم  جودة  حول 

 . 2022يونيو  تاجوراءالبلدي املجلس مركز الشيخ على الغرياني , الواقع والطموح

 :الدورات املشارك فيها عن طريق االنترنت

م للقرن الحادي " •
ّ
 . تمايكروسوف" مركز املعلمين شركة مقدمة - األولى  ةوالعشرين: الدور تصميم التعل

الثامنة  " • الدورة  والعشرين:  الحادي  للقرن  التعلم  في    -تصميم  املعلومات واالتصاالت  تقنيات  "  التطبيق دمج 

 . تمايكروسوفمركز املعلمين شركة  

 . تمايكروسوفمركز املعلمين" شركة املبدع   ت"معلم مايكروسوف  •

 . مهارة تك" منصة معهد تكنولوجيا املعلومات  أساسيات التعلم اإللكتروني" •

 . مهارة تك" منصة معهد تكنولوجيا املعلومات  التصميم التعليمي" •

 . مهارة تك" منصة معهد تكنولوجيا املعلومات  التلعيب فى التعلم اإللكتروني " •

 تك.  ارة " منصة معهد تكنولوجيا املعلومات مه Articulate Storyline 3أساسيات " •

 مهارة تك. منصة معهد تكنولوجيا املعلومات األشياء" سلسلة مكونات القيمة في انترنت -مقدمة إلنترنت األشياء" •
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 " منصة معهد تكنولوجيا املعلومات مهات تك. اختبار اإلختراق للشبكات الالسلكية " •

 ة ادراك. منص مقدمة من شركة مايكروسوفت " 365يس مايكروسوفت أوف" •

 مقدمة من شركة مايكروسوفت منصة ادراك.  أساسيات املهارات التقنية  •

   منصة ادراك التعليمية.  Specto" مقدمة من أساسيات الحاسوب" •

 منصة ادراك التعليمية.  Specto" مقدمة من الجداول االلكترونية" •

 منصة ادراك التعليمية. Specto" مقدمة من معالج النصوص " •

 منصة ادراك التعليمية.  Specto" مقدمة من أساسيات االنترنت واملراسالت" •

 منصة ادراك التعليمية. Spectoمقدمة من  " ICDL-Baseالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب " •

املدربين"   • من  Training of Trainers (TOT) - Introductory Crash Course)"تدريب  مقدمة   )The 

International Board of Certified Trainers التعليمية. كمنصة ادرا 

 للمعلمين منصة اراك. ا" مقدمة من اكاديمية امللكة راني مبادئ تكنولوجية ووسائل تواصل مهنية" •

 . " االتيكيت والبروتوكول الوظيفي" مركز املاجد للثقافة والتراث بدبي •

تتعلم   • كيف  تعلم   "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough 

subjects التعليمية  كورسيرا" منصةCoursera " 

 :البحوث املنشورة

التربية طرابلس في تطبيق التربية العملية من وجهة نظر  املشكالت التي تواجه طلبة كلية ":  بعنوان  بحثيةورقة  •

مارس    ,  كلية التربية تيجي  مؤتمر مناهج كليات التربية ودورها في اعداد املعلم الواقع والطموح  "الطالب املعلم

2017.  

تاجوراء   امللتقى العلمي االول للمعلمين  "الدرس االلكتروني واهميته في العملية التعليمية"  :  بعنوان    بحثيةورقة   •

  .2017سبتمبر 

التربية  بعنوان    بحثيةورقة   • برنامج  اثراء  في  )الفيسبوك(  االجتماعي  التواصل  صفحات  استخدام  "فاعلية   :

 .2021 أغسطس طرابلس املؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية قصر بن غشير" العملية

تدريس الجوانب املعملية للمواد التطبيقية من وجهة نظر    في املعامل االفتراضية وأثرها"  :بعنوان  بحثيةورقة   •

  .2022 مارسمجلة علو م التربية طرابلس ليبيا املعلمين": 

.  دور برنامج التربية العملية في تعزيز املهارات الحياتية لدي طالب كلية التربية طرابلس  "  :بعنوان  بحثيةورقة   •

  .2022 مايومجلة علو م التربية طرابلس ليبيا 


