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 ليبيا –اآلداب جامعة الجبل الغربي :  كلــــــية

 ليبي :ة ـــــالجنسي

 م 1963 – 12- 24 :د ـــالمـوالي

 .العربية واإلنجليزية :ـات ـاللغـــ

  00201020011463 – 00218913818368 :فــــــهات

  

  ةةةةــــــــــــــــات العلميات العلميات العلميات العلميــــــــــــل الدرجل الدرجل الدرجل الدرجــــــــتسلستسلستسلستسلس

  .م 1998 – 1993معيد بقسم التربية وعلم النفس ، كلية التربية جامعة الجبل الغربي ليبيا من العام  .1
 1998/  10/  1جامعة الجبل الغربي ليبيا ابتداء من / بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية ) محاضر ( درجة محاضر مساعد  .2
 .م  2006/  10/ 1 –م 

/  10/ 1جامعة الجبل الغربي ليبيا من ) / التربية سابقاً( بقسم التربية وعلم النفس، بكلية اآلداب ) أستاذ مساعد ( درجة محاضر   .3
 .م 2009/  5/ 1 – 2006

/  1جامعة الجبل الغربي ليبيا  من ) / التربية سابقاً( بقسم التربية وعلم النفس، بكلية اآلداب ) أستاذ مشارك ( درجة أستاذ مساعد  .4
 .إلى الوقت الحالي 2009/  5

 ).أستاذ مشارك(الدرجة العلمية الحالية أستاذ مساعد  .5

 

 ة ة ة ة ــــــــــــــــالت العلميالت العلميالت العلميالت العلميــــــــــــــــالمؤهالمؤهالمؤهالمؤه

 . م 2006جمهورية مصر العربية العام ، معهد البحوث والدراسات العربية ب دكتوراه في مجال الصحة النفسية  .1

 .م 2002شافيلد بريطانيا صيف  شهادة المدرسة الصيفية في مجال اللغة وإعداد البحث العلمي جامعة .2

 .م 2002ربيع + دورة لغة انجليزية جامعة ستافورد بريطانيا خريف  .3

 .م 1998مجال علم النفس التربوي جامعة الفاتح ليبيا العام  في ماجستير .4

 .م 1987وعلم نفس جامعة الفاتح ليبيا العام  ليسانس تربية  .5

        ييييــــــــب اآللب اآللب اآللب اآللــــــــــــال الحاسال الحاسال الحاسال الحاســــــــــــي مجي مجي مجي مجــــــــرة فرة فرة فرة فــــــــــــالخبالخبالخبالخب

  .إتقان استخدام الحاسب اآللي حسب الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .1

https://www.facebook.com/psychologlylibya
http://mhpal.weebly.com/dr-shaban-fadl.html
http://www.linkedin.com/profile/view?id=146977180&trk=tab_pro
https://www.facebook.com/shaban.fadl
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 .لمتطلبات ضمان الجودةإعداد المحافظ الوثائقية المطابقة  .2

 .    SPSSخبرة علمية في مجال التحليل اإلحصائي للبيانات العلمية برنامج  .3

        

        ةةةةــــــــــــــــــــــــرة الوظيفيرة الوظيفيرة الوظيفيرة الوظيفيــــــــــــــــــــــــــــالخبالخبالخبالخب

 ). الوظيفة الحالية(جامعة الجبل الغربي / تدريس بقسم التربية وعلم النفس بكلية اآلداب  عضو هيئة .1

 .م 2010/ م 2008 ليبيا  –جامعة الجبل الغربي  /  عميد لكلية اآلداب والعلوم مزدة  .2

. م 2010 – 2008ن العام عضو فريق إعداد البرامج التدريبية  بالمركز العام لتدريب المعلمين ، المركز العام لتدريب المعلمي .3
 .ليبيا  –طرابلس 

الدراسات العليا ليبيا ، جامعة  ةرئيس فرق التدقيق الخارجي ضمن مركز ضمان الجودة واالعتماد الليبي لكل من ، أكاديمي .4
 . طرابلس الخاصة، ليبيا ، جامعة إفريقيا المتحدة الخاصة ، ليبيا 

 .إلى الوقت الحالي 2008التعليم ليبيا، من العام خبير معتمد بمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات  .5

 .م 2008 بليبيا دورة في مجال ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي .6

 .موفد لدراسة درجة الدكتوراه 2006.  10. 1 – 2001.  10. 1من   .7

 .بكلية اآلداب والعلوم جامعة السابع من ابريل قسم التربية وعلم النفس ومنسق قسم الدراسات العليا رئيسم  2001العام  - م 2000العام   .8

 . قسم التربية وعلم النفس وأمين اللجنة العلمية بكلية اآلداب والعلوم جامعة الجبل الغربي رئيسم  1999العام  –م  1998العام   .9

 .داب والعلوم جامعة الجبل الغربيمعيد بقسم التربية وعلم النفس بكلية اآل 1998 – 1993العام   .10

  

        ةةةةــــــــــــــــرات العلميرات العلميرات العلميرات العلميــــــــوث والمؤتموث والمؤتموث والمؤتموث والمؤتمــــــــدوات والبحدوات والبحدوات والبحدوات والبحــــــــالنالنالنالن

 .م 1998ورقة حول التعليم الجامعي في ليبيا مقدمة لملتقي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي العام  .1

 . م 2000العام  .ليبيا  طرابلس" واقع وآفاق ليبياالتعليم الجامعي في " ورقة منشورة بعنوان  .2

تحصل على جائزة اتحاد الجامعات العربية " ة من أساتذة التعليم الجامعي في ليبيا نحو تجليات العولمة اتجاهات عين" بحث معنون  .3
 .م 2001جامعة اليرموك األردن العام  –، اتحاد الجامعات العربية 

 ).مشاركة باللغة االنجليزية.(م 2002المملكة المتحدة صيف العام  جامعة شافيلد –مشاركة بمحاضرة األقليات العرقية في المملكة المتحدة   .4

مؤتمر تعليم الكبار جامعة عين شمس ، المنظمة " تعليم الحاسب اآللي للكبار في ليبيا بين الواقع واآلفاق" بحث منشور بعنوان  .5
 .م 2007العربية للثقافة والعلوم 

 .م 2007منظمة الشباب الليبي العام " ماذا يريد الشباب " فعاليات اليوم العلمي " الثقافية مجتمع المعلومات وإشكاالت الهوية " بحث معنون   .6

 .م 2007العام " علم نفس العولمة ، العولمة وإشكاالت الهوية الثقافية "  معنونهدراسة  .7

 .م 2007، طرابلس ، ليبيا طرابلس ، ندوة الخطاب " الخطاب الجامعي في ليبيا واقع وآفاق " بحث معنون  .8

 .م2008مؤتمر ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي سلطنة عمان ، العام   .9

مشاركة باللغة " (السعادة والعالقات االجتماعية " فريق بحث بجامعة أريزونا الواليات المتحدة األمريكية معنون المشاركة مع .10
 ). االنجليزية 

 م  2008، الشبكة العربية للعلوم النفسية ، تونس شل في مواقف االنجاز األكاديمي العقلي بحث معنون أثر النوع على عزو النجاح وعزو الف .11

. م 2010ضمن فعاليات ندوة العلوم اإلنسانية ، جامعة سوسة ، تونس ، العام " إشكاالت المنهج في العلوم اإلنسانية" بحث معنون  .12
   .تحت النشر
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 .م 2011مشاركة باللغة االنجليزية ، العام   (AYEB concept)، معنون  منشور بمجلة الشبكة العربية للعلوم النفسيةبحث  .13

المسح الوطني الليبي حول تدرج سلم القيم والحاجات لدي الشباب الليبي ، دراسة ممولة من الهيئة الوطنية  رئيس فريق بحث ، .14
 .م 2010للبحث العلمي، ليبيا ، بداية من العام 

ادي عضو عن التربية والتعليم في لجنة السياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير االقتصادي، المجلس الوطني للتطوير االقتص .15
 .م 2010، طرابلس ليبيا ، العام 

رئيس فريق دراسة التسرب الدراسي من التعليم االساسي ، مكتب السياسات السكانية، المجلس الوطني للتطوير االقتصادي،  .16
 .م  2010ليبيا ، العام  –طرابلس 

بليبيا ، برنامج ممول بالتعاون بين الجمعية عضو بالبرنامج التدريبي لألطباء النفسيين واالخصاء النفسيين واخصائي الصحة العقلية  .17
ولمدة  2012، بداية من شهر سبتمبر ) بريطانيا(الليبية الدولية لعلم النفس ومركز اكسفورد للعالج المعرفي السلوكي بالمملكة المتحدة 

 .طرابلس –ستة أشهر ، يشمل دراسة لمتابعة التطور في تطبيقات البرنامج العالجي، مالطا 

 

  ةةةةــــــــــــة واالجنبية واالجنبية واالجنبية واالجنبيــــــــات العربيات العربيات العربيات العربيــــــــات والمنظمات والمنظمات والمنظمات والمنظمــــــــة بالجمعية بالجمعية بالجمعية بالجمعيــــــــالعضويالعضويالعضويالعضوي

 .American psychological Association (APA)عضو منتسب بالجمعية االمريكية لعلم النفس  .1

http://my.apa.org/apa/portal/home.seam . 

 .Mental health professional’s association of Libya (MH PAL)عضو بالجمعية الليبية الدولية لعلم النفس  .2

.fadl.html-shaban-http://mhpal.weebly.com/dr. 

 ArabPsyNetعضو بالشبكة العربية لعلم النفس  .3

w.arabpsynet.com/cv/conscvdetail.asp?reference=760.:http://ww . 

 International review board for the higher educational .التعلم التعليم العالي وبوابة ومجلس للتعليم المجلة الدولية .4
http://hetl.org/boards/). teaching and learning portal. (HETL  

 

        ــــيــــيــــيــــيالج النفسالج النفسالج النفسالج النفســــــــال العال العال العال العــــــــــــرة في مجرة في مجرة في مجرة في مجــــــــــــالخبالخبالخبالخب

الضطرابات القلق واالكتئاب من العام  cognitive behavioral therapy    (CBT)ممارسة العالج النفسي المعرفي السلوكي  .1
 .الوقت الحالي – 2006

لالضطرابات الناتجة عن الصراع المسلح بليبيا، فريق مكون من االطباء ) العالج النفسي(عضو برنامج الطبيب الزائر التطوعي  .2
 Contribute with the Voluntary Libyan Doctorمن كل من االمارات العربية المتحدة ، الواليات المتحدة ، بريطانيا ، كندا 

which is aiming to provide high quality of care for  http://visitingdoctor.blogspot.com/Program (VLDP) 

people in Libya. . 

 

        ــــورةــــورةــــورةــــورةب المنشب المنشب المنشب المنشــــــــــــــــالكتالكتالكتالكت
 

 .م 2008ليبيا / كتاب العالج المعرفي السلوكي ، االستراتيجيات والتقنيات ، الدار الجامعية ، للنشر والتوزيع والطباعة ، غريان  .1

 .م 2010ليبيا / كتاب علم نفس العولمة ، أكاديمية الفكر ، طرابلس  .2

 .م2011كتاب جدلية البيولوجية و الثقافة ، أكاديمية الفكر ، طرابلس ليبيا  .3

 . تاب تحت اإلعداد، كتابة األطروحة العلميةك .4
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  ييييــــــــــــس الجامعس الجامعس الجامعس الجامعــــــــــــال التدريال التدريال التدريال التدريــــــــرة في مجرة في مجرة في مجرة في مجــــــــــــالخبالخبالخبالخب
  :م للمواد التالية 2001 – 1998التدريس بالتعليم الجامعي من العام 

 .مقدمة في علم النفس . أ

 .والمراهقةعلم النفس الطفولة  . ب

 .علم نفس تربوي . ت

 .الصحة النفسية . ث

 .علم النفس اإلكلينيكي . ج

 .مصطلحات باللغة االنجليزية . ح

 .أصول التربية . خ

 .القياس والتقويم التربوي والنفسي . د

 .مناهج البحث العلمي . ذ

 .قاعة البحث . ر

 .سيكولوجية الفروق الفردية . ز

 .علم النفس االجتماعي . س

 .التربية العملية . ش

 .للطالب الجامعيين اإلشراف على بحوث التخرج . ص

 / 2006 – 2001موفد لدراسة الدكتوراه من العام  .1

 :الوقت الحالي، للمواد التالية  –م  2006التدريس الجامعي من العام  .2

 .الصحة النفسية . أ

 .مصطلحات باللغة االنجليزية . ب

 .مناهج البحث العلمي . ت

 .القياس والتقويم التربوي والنفسي . ث

 .سيكولوجية الفروق الفردية . ج

 .نفس االجتماعيعلم ال . ح

 . التربية العملية . خ

 .م 2010/  2009التدريس بالدراسات العليا العام  .3

  .مادة نصوص ومصطلحات باللغة االنجليزية
      

Arabpsynet Psychiatrists 
Arabic Edition 

 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 

French Edition 

Ists.Fr.asp-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 

 

Arabpsynet Psychologists 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp 

French Edition 

.Fr.aspGists-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy� �
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