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 Personal Information البيانات الشخصية
 Name: OSAMA OMAR MOHAMMED ELAZZABI    أسامة عمر حممد العزايب االسم:

 Nationality: Libyan الجنسية: ليبي 

 Qualification: PhD               دكتوراه المؤهل العلمي:

 Degree: Assistant Professor أستاذ مساعد  الدرجة العلمية:

قسم الرتبية وعلم أستاذ مساعد بالوظيفة: 
 جامعة طرابلس -كلية اآلداب  -النفس

Current job: Assistant Professor in the Department of 

Education and Psychology - Faculty of Arts - 

University of Tripoli 

  yahoo.comzator772002@      Email: zator772002@yahoo.com  :االلكترونيالبريد 

 Mobile: 00218917007098 00218917007098: الهاتف النقال
 

 :المؤهالت العلمية

  من قسم الرتبية وعلم النفس، كلية الرتبية، جامعة طرابلس العام الدراسي  الليسانسمتحصل على درجة
  م.1999 -1998

 من قسم الرتبية وعلم النفس، كلية الدراسات العليا، جامعة  الماجستير اإلجازة العالية متحل على درجة
 .م2005 طرابلس سنة

 ( متحصل على أول إجازة دقيقة )لية دراسات اللغات الرئيسة من جامعة متنح من قسم الرتبية بكالدكتوراه
 .م2012سنة   University Sciences Islamic Malaysia ( USIMالعلوم اإلسالمية املاليزية )

 :خبرات العمل

 م2001/2004بني  الرتبية وعلم النفس بكلية اآلداب جامعة طرابلس يف الفرتة ما قسم يف معيد. 

 جامعة طرابلس. -كلية اآلداب -قسم الرتبية وعلم النفس  رئيس 
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 منسق الدراسات العليا بقسم الرتبية وعلم النفس 

  هيئة حترير يف اجمللة االكادميية املفتوحة للعلوم التطبيقية واالنسانية )عضوthe Academic Open 

Journal for Applied and Human Sciences .) 

  والرتبوية.مؤسس يف اجلمعية الليبية للدراسات النفسية عضو 

  م2014 -2013 كاستشاري نفسي مع هيئة شؤون احملاربنيالعمل. 

   م2021 -2020 الدراسات العليابرنامج كلية القيادة واألركان يف التعاون مع. 

  م2021 معية الدعوة االسالميةسم التدريب والتطوير التابع للشؤون اإلدارية جبقالتعاون مع. 

  تدريس العديد من املقررات العلمية مت خالالها عشر سنوات، تزيد عن العمل يف جمال التدريس اجلامعي ملدة
 يف اجملال النفسي والرتبوي.

 ورسائل املاجستري اإلشراف على التدريبات امليدانية ومشاريع التخرج. 

 :األنشطة العلمية

 حبثية بورقة 2011 نوفمرب 24 - 23 من الفرتة يف املاليزية االسالمية العلوم جامعة يف والرتبية اللغة مؤمتر يف املشاركة. 

  مركز البحوث ، يف املؤمتر العاملي األول يف العلوم االجتماعية واإلنسانية يف العامل اإلسالميببحث علمي املشاركة
 .2012 بلندنمايو  30-28واالستشارات االجتماعية يف الفرتة 

  اجمللد اخلامس, العدد املشاركة بورقة علمية منشورة يف جملة الدراسات الرتبوية والنفسية، جبامعة السلطان قابوس,
 بعمان.  2011, يناير 1

 2014 جون 6 - 4 من الفرتة يف مباليزيا العاملية االسالمية اجلامعة يف الثالث الدويل اللغة مؤمتر يف حبثية بورقة املشاركة. 

 ديسمرب  20-19يف املؤمتر العلمي األول بكلية اآلداب والعلوم جامعة الزيتونة يف الفرتة  ببحث علمي املشاركة
 .برتهونة 2015

 حبثية بورقة2012 نوفمرب 22 - 21 من الفرتة يف املاليزية االسالمية العلوم جامعة يف والرتبية اللغة مؤمتر يف املشاركة. 

  2015مايو  18-16يف الفرتة من  ببحث علميجامعة طرابلس  اآلداباملشاركة يف املؤمتر العلمي األول لكلية 
 بطرابلس.

  مايو  18-16يف الفرتة من مشرتك ببحث علمي املشاركة يف املؤمتر العلمي األول بكلية اآلداب جامعة طرابلس
 بطرابلس. 2015

  كلية اآلداب والعلوم بقصر االخيار عن كيفية اجراء الورقة العلمية واملشاركة يف   -القاء حماضرة علمية يف جامعة املرقب
 الدوريات واجملالت العلمية.

  العدد  (2)السنة الثانية العدد األول اجمللد  حة للعلوم التطبيقية واالنسانية نشر حبث علمي يف اجمللة االكادميية املفتو
 ، العراق.م2021(،2)



 اجلزائر. ،م2021( جويلية 1( عدد )2ة ضياء للبحوث النفسية والرتبوية، جملد )جمل نشر دراسة علمية يف 
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Qualifications: 

•Bachelor degree from the Department of Education and Psychology, Faculty of Education, 

University of Tripoli in the academic year 1998-1999. 

•Master degree from the Department of Education and Psychology, Faculty of Graduate 

Studies, University of Tripoli in 2005. 

• Obtained the first degree (PhD) granted by the Department of Education, Faculty of Major 

Language Studies, University of Islamic Sciences of Malaysia (USIM) University Sciences 

Islamic Malaysia in 2012. 

Work experience: 

• Teaching assistant in the Department of Education and Psychology, Faculty of Arts, 

University of Tripoli, in the period between 2001/2004. 

• Head of the Department of Education and Psychology - Faculty of Arts - University of 

Tripoli. 

• Graduate Studies Coordinator, Department of Education and Psychology• Member of the 

editorial board of the Academic Open Journal for Applied and Human Sciences. 

• Founding member of the Libyan Association for Psychological and Educational Studies. 

• Working as a psychological consultant with the Warriors Affairs Commission 2013-2014. 



• Cooperation with the Command and Staff College in the Graduate Studies Program 2020-

2021. 

• Cooperation with the Training and Development Department of the Administrative Affairs 

of the Islamic Call Society 2021 AD. 

• Worked in the field of university teaching for more than ten years, during which many 

scientific courses in the psychological and educational fields were taught. 

• Supervising field exercises, graduation projects and master's theses. 

Scientific Activities: 

 Participation in a scientific paper published in the Journal of Educational and 

Psychological Studies, Sultan Qaboos University, Volume V, No. 1, January 2011 in 

Amman. 

 Participated in a research paper at the Third International Language Conference (ILC), at 

the Islamic International University, Malaysia, June 4
th

– 6
th

, 2014. 

 Participated in a research paper at the Conference on Language and Education at the 

University Sciences Islamic Malaysia (USIM) 23-24, November 2011. 

 Participated in a research paper at the Conference on Language and Education (LEC) at 

the University Sciences Islamic Malaysia (USIM) 21-22, November 2012. 

 Participated in a research paper at the Conference on Language and Education at the 

University Sciences Islamic Malaysia (USIM) 23-24, November 2011. 

 Participation in scientific research at the first World Conference on Social and Human 

Sciences in the Islamic World, Center for Research and Social Consultation, 28-30 May 

2012 in London. 

 Participation in scientific research at the first scientific conference of the Faculty of Arts, 

University of Tripoli, 16-18 May 2015 in Tripoli  .  

 Participation in a joint scientific research at the first scientific conference at the Faculty of 

Arts, University of Tripoli. 16-18 May 2015 in Tripoli. 

 Participation in scientific research at the first scientific conference at the Faculty of Arts 

and Sciences Al-Zaytouna University,19-20 December 2015 in Tarhona. 

 Publishing a scientific research in the Open Academic Journal for Applied Sciences and 

Humanities, second year, first issue, volume (2), number (2), 2021, Iraq. 

 Publishing a scientific study in Dia Journal of Psychological and Educational Research, Volume 

(2), Issue (1), July 2021, Algeria. 

 


