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 تية لعضو هيئة تدريسالسيرة الذا

 بالجامعة األسمرية اإلسالمية

                                                                                                                      أواًل: البيانات الشخصية:

 : متزوجاحلالة االجتماعية                ليبي اجلنسيـــــــــــة:         جمال منصور سالم بن زيد  االسم رباعي:

 رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة   الوظيفة احلالية:                               زليتن مكان اإلقامة:

 التربية الخاصة ـــــــم:القس                                        كلية العلوم إلانسانية بالجامعة ألاسمرية مكان العمل/الكلية:

 أستاذ مشارك الدرجة العلمية:                       علم نفس  التخصـــــــص: 
 

                                J.binZaid@asmarya.edu.ly     jamal_zid@yahoo.com الربيد االلكرتوني: 0913222081  اهلاتف:

jamalbinzaid@gmail.com       

 العلمية )من األحدث إىل األقدم(: ثانيًا: املؤهالت  

 
 

 ثالثًا: املهام اإلدارية:
 جهة العمل املهام إلادارية

 مدة العمل

 إلى من

رئيس قسم العلوم السلوكية 

 والاجتماعية

املعهد العالي إلعداد املعلمين زليتن )كلية 

)
ً
 التربية حاليا

 2006ونيو ي 2000سبتمبر 

 2006يوليو  2002سبتمبر  كلية آلاداب زليتن جامعة املرقب رئيس قسم التربية وعلم النفس

 التخصص الدقيق التخصص العام الشهادة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 جهة الحصول عليها

 قسم كلية جامعة

 تربية وعلم نفس الدكتوراه
علم نفس تربوي 

 وارشاد نفس ي
 عين شمس 2010فبراير 

البنات لآلداب 

 والعلوم والتربية
 علم النفس

 لية برنامج إرشادي لتنمية التفكير العقالني لدى عينة من الطالب الجامعيين وأثره على بعض املتغيرات النفسيةفاع عنوان ألاطروحة

 علم النفس آلاداب مصراتة 2002يوليو  علم النفس علم النفس املاجستير

 الحاجات النفسية للطلبة الجامعيين بمدينة زليتن عنوان الرسالة

البكالوريوس أو 

 الليسانس

لتربية وعلم ا

 النفس
 التربية وعلم النفس آلاداب ناصر 1997 التربية وعلم النفس

 دولة ليبيا
 وزارة التعليم 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية
 امعةنقابة أعضاء هيئة التدريس باجل  

mailto:jamal_zid@yahoo.com
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مدير تحرير مجلة التربية العلمية 

 املحكمة

املعهد العالي إلعداد املعلمين زليتن )كلية 

)
ً
 التربية حاليا

2002 2004 

 كلية التربية زليتن جامعة املرقب رئيس قسم رياض ألاطفال
منذ التأسيس: سبتمبر 

2004 
 2006يونيو 

 2012يناير  2011أكتوبر  كلية آلاداب زليتن جامعة املرقب رئيس قسم التربية وعلم النفس

 05/01/2015 02/01/2012 الجامعة ألاسمرية إلاسالمية مدير مكتب إلاعداد والتأهيل التربوي 

رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعة
 إلى آلان 2012سبتمبر  سمرية إلاسالميةالجامعة ألا 

 ...آلان 2012 املركز الليبي للتدريب والتنمية مدير عام املركز الليبي للتدريب والتنمية

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إشراقة 

 للطفولة
 .... آلان 2014 مؤسسة مجتمع مدني

 كلية العلوم إلانسانية للبنات رئيس قسم التربية الخاصة
س: منذ التأسي

26/01/2015 
11/11/2015 

  2016 نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة رئيس تحرير مجلة املنتدى ألاكاديمي

 2015 22/05/2014 كلية العلوم إلانسانية للبنات رئيس قسم الجودة وتقييم ألاداء

 
 رابعًا: الدورات التدريبية )مرتبة زمنيًا(:

 التاريخ الجهة املنظمة اسم الدورة ت
ملدة/ ا

 ساعة
 مالحظات

1 
برنامج الحزمة إلاحصائية للعلوم 

 SPSSالاجتماعية 
   2008 جامعة عين شمس

2 Advanced English (TOEFL) 2008مارس  جامعة عين شمس   

   2009فبراير  25-22 رابطة ألاخصائيين النفسيين املصرية مهارات العالج املعرفي السلوكي 3

   2009ارس م 3-1 بطة ألاخصائيين النفسيين املصريةرا عالج الوسواس القهري  4

 Group Therapyالعالج الجماعي  5
مركز فرغلي للطب النفس ي وعالج إلادمان 

 القاهرة
2009-2010   

   2010ارس م 5-1 رابطة ألاخصائيين النفسيين املصرية تشخيص وعالج الاكتئاب 6

7 
تطبيق وتصحيح وتفسير اختبار تفهم 

 (CATطفال )املوضع لل 
   2010مارس  25-22 رابطة ألاخصائيين النفسيين املصرية

   2010مارس  /27/31 مركز فرغلي للطب النفس ي وعالج إلادمان الاضطرابات الجنسية وعالجها 8

 دبلوم البرمجة اللغوية العصبية 9
شركة الهالة للتنمية –املركز الكندي 

 البشرية

يوليو  01-يونيو  27

2010 
  

10 
لبرنامج التدريبي لتأهيل املدققين ا

 الخارجيين لبرنامج أكاديمي

ني املركز الوط -اتحاد الجامعات العربية

لضمان جودة واعتماد املؤسسات 

 يبيا.ل -التعليمية والتدريبية

   2014يناير  19-23
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 خامسًا: خربات التدريس:
 املكان الجهة املستوى  املقررات التي تم تدريسها ت

1 

 -لم النفس التربوي )التعليمي(ع -لنفس العامعلم ا

لم نفس ع -لم نفس النمو)الارتقائي(ع -علم النفس الاجتماعي

 -قاعة بحث -تصميم بحوث -مناهج البحث العلمي –الطفولة 

القيات سلوكيات وأخ -فس ي للطفالالارشاد الن -الصحة النفسية

شاد ر الا  -سس ومهارات الاتصالأ-لم النفس العالجيع -املهنة

 -سيكو دراما -ألاسري 

 الجامعي

 نآلا  -2000

 جامعة املرقب

الجامعة 

 ألاسمرية

 جامعة مصراتة

 جامعة طرابلس

 

 -كليات آلاداب

 -التربية

 العلوم إلانسانية

املعهد العالي إلعداد 

 املعلمين

 املعهد العالي الصحي

2 

 -راءات في علم النفسق -طرق بحث متقدم

 -بية الخاصةر الت -علم نفس الطفل املعرفي

 يكولوجية الطفولةس -مشكالت نفسية في الطفولة

يكولوجية الفئات س -ياض ألاطفالر التربية في  -سيكلوجية اللعب

 لم النفس الاجتماعيع -قاعة بحث –الخاصة 

الدراسات 

 العليا

 نآلا  -2010

 

 ألاكاديمية الليبية

لية الدراسات ك -

 العليا جامعة املرقب

داب جامعة كلية آلا  -

 مصراتة
 

 سادسًا: خربات التدريب:
 التاريخ املكان الجهة الدورات التي نفذها ت

1 
دورات التأهيل التربوي ملعلمي 

 مرحلة التعليم ألاساس ي
 2007-2000 املعهد العالي إلعداد املعلمين قطاع التعليم زليتن

 قطاع التعليم مصراتة دورات التأهيل التربوي للمعلمين 2
عداد املعلمين املعهد العالي إل 

 مصراتة
2000-2003-2005 

3 
دورات رفع كفاءة معلمي املرحلة 

 الثانوية
 2001 املعهد العالي إلعداد املعلمين زليتن قطاع التعليم زليتن

4 
التربية العملية لطالب السنة 

 النهائية

املعهد العالي إلعداد املعلمين 

)
ً
 زليتن )كلية التربية حاليا

س ي والثانوي مدارس التعليم ألاسا

 زليتن
2001-2006 

 قطاع التعليم الخمس دورات التأهيل التربوي للمعلمين 5
املعهد العالي إلعداد املعلمين 

 الخمس
2003-2004 

6 
التربية العملية لطالب السنة 

 النهائية

كلية اللغة العربية والدراسات 

 إلاسالمية
 2015 -2005 الجامعة ألاسمرية

 صالة املسرح إلاعالمي. زليتن قطاع التربية والتعليم زليتن ائي الاجتماعي.أخالقيات مهنة ألاخص 7
م 19/03/2012من 

 م21/03/2012إلى 

 دراسة الحالة واملقابلة إلاكلينيكية 8
شركة إقرا لالستشارات 

 والتطوير
 2013 قطاع الشؤون الاجتماعية طرابلس

9 
أخالقيات املهنة في الجامعة)املوسم 

 ألاول(

عضاء هيئة التدريس نقابة أ

 بالجامعة
 الجامعة ألاسمرية إلاسالمية

20/9/2014-

03/11/2014 

10 
التكامل بين دور ألاخصائي النفس ي 

 وألاخصائي الاجتماعي.

املركز العام للتدريب وتطوير 

 التعليم. 
 املسرح الوطني. زليتن.

إلى  16/11/2014من 

 م.20/11/2014

11 
وسم أخالقيات املهنة في الجامعة)امل

 الثاني(

نقابة أعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعة
 الجامعة ألاسمرية إلاسالمية

27/04/2015-

01/06/2015 

 م29/09/2016 -15 املركز الليبي للتدريب والتنمية املركز الليبي للتدريب والتنمية مهارات التعامل مع ألاطفال  12

 م18/10/2016 -12 املركز الليبي للتدريب والتنمية ب والتنميةاملركز الليبي للتدري مهارات التعامل مع ألاطفال  13
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 املشكالت السلوكية للطفال 14
صندوق التضامن الاجتماعي 

 فرع مصراتة
 مجمع الرعاية الشاملة مصراتة

20/11/2016- 

01/12/2016 

 املشكالت السلوكية للطفال 15
صندوق التضامن الاجتماعي 

 فرع زليتن
 ت الذهنيةمدرسة تنمية القدرا

26/12/2016- 

05/01/2017 

 م08/01/2016 -01 املركز الليبي للتدريب والتنمية املركز الليبي للتدريب والتنمية مهارات التعامل مع ألاطفال  16

17 
أخالقيات املهنة لالختصاصيين 

 الاجتماعيين والنفسيين

صندوق التضامن الاجتماعي 

 فرع زليتن
 -02/04/2017 ةمدرسة تنمية القدرات الذهني

 دراسة الحالة واملقابلة إلاكلينيكية 18

شركة إقرا لالستشارات 

قطاع التعليم – والتطوير 

 طرابلس

 2018 شركة إقرا لالستشارات والتطوير

 

 
 املؤلفات والبحوث املنجزة:سابعًا: 

 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت

 2004 الطريقة املثلى لتآلف الطفل واملدرسة 1
 وة حقوق الطفل وواجبات املجتمعند

 مؤسسة حقوق إلانسان

 كتاب املدخل إلى علم النفس 2
2004،2007،2012،2013 ،

2015-2018 

دار الازدهار مصراته، دار الخمس 

 للطباعة

 2005 صورة ألاستاذ الجامعي في نظر طالبه 3
ندوة التوجهات املستقبلية للتعليم 

 العالي في ليبيا

 2005 ة للطلبة الجامعيين بمدينة زليتنالحاجات النفسي 4
مجلة العلوم إلانسانية والتطبيقية. 

 جامعة املرقب

 ندوة حقوق الطفل املبدع 2005 مشكالت الطفل املبدع 5

6 
ورقة عمل بعنوان الصحة النفسية للمعلم وتأثيرها على 

 طالبه
 املوسم الثقافي بكلية آلاداب 2005

7 
يراها الطلبة دراسة ميدانية خصائص ألاستاذ الجامعي كما 

 بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية
 مجلة العلوم إلانسانية والتطبيقية 2013

 مجلة التربوي  2013 مشكالت التربية العملية بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية 8

9 

التوجه نحو التدين وعالقته بالتوافق النفس ي والاجتماعي 

بكلية اللغة العربية بالجامعة ألاسمرية دراسة ميدانية 

 إلاسالمية

 مجلة العلوم إلانسانية والتطبيقية 2014

10 
الاتجاهات البيئية لدى عينة من طالب الجامعة ألاسمرية 

 الاسالمية دراسة ميدانية
2015 

الجامعة –املؤتمر الثاني لعلوم البيئة

 ألاسمرية

11 
 باملرحلة الثانويةاملشكالت التي تواجه معلمي الرياضيات 

 وعالقتها بروحهم املعنوية
2017 

الجامعة –املؤتمر ألاول للرياضيات 

 ألاسمرية

12 
برنامج ارشاد جماعي مقترح لتخفيف أعراض اضطراب  ما 

 بعد الصدمة لدى الطالب الجامعيين
 مجلة الجامعة ألاسمرية 2017يونيو 

13 
 لدى لقالق مستوى  لخفض مقترح سلوكي معرفي عالج برنامج

 املراهقات)بحث مشترك( من عينة
 مجلة التربوي  2018يناير 

14 
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة 

 وعالقته بصحتهم النفسية )بحث مشترك(
 2019مارس 

املؤتمر الدولي الثاني للتعليم في ليبيا 

 جامعة مصراتة–
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 : الرسائل العلمية التي أشرف عليها:ثامناً 
 تاريخ اإلجازة عنوان الرسالة العلمية ت

1 
 إدمان الانترنت وعالقته بالتوافق النفسيييييييي ي الاجتماعي. طلبة كليتي آلاداب والعلوم بالجامعة ألاسييييييييمرية إلاسييييييييالمية

 أنموذجا

 

  أثر العالج املعرفي السلوكي في خفض أعراض القلق لدى نزيالت دار الرعاية بمصراتة 2

3 
وعالقتها بالسييييييييييييلوك التوكيدي والتوافق النفسيييييييييييي ي الاجتماعي لدى طالب الشييييييييييييهادة الثانوية  املهارات الاجتماعية

 بمدينة مصراتة

 

  املساندة الاجتماعية وعالقتها بمستوى الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينتي زليتن والخمس 4

  لصف التاسع بمدينة مصراتةالسلوك إلايثاري وعالقته بأساليب التنشئة الوالدية لدى تالميذ ا 5

6 
الذكاء الوجداني وعالقته بالضييغوا النفسييية وألافكار الالعقالنية لدى النسيياء العامالت في املؤسييسييات الصييحية 

 بمدينة مصراتة

 

  الكفايات إلارشادية والعالجية لدى معلمي التربية الخاصة العاملين بمراكز تأهيل أطفال التوحد. 7

8 
ي وعالقته بكل من مسييييييييييتوى الطموح ومسييييييييييتوى التحصيييييييييييل الدراسيييييييييي ي لدى تالميذ مرحلة التعليم التفكير إلابداع

 ألاساس ي بمدينة زليتن 

 

  املشكالت النفسية والسلوكية لدى ألاطفال املتفوقين وغير املتفوقين دراسيا "دراسة مقارنة" 9

  يعة اتجاهاتهم نحو التفكير الابتكاري أهم السمات الابتكارية ملعلمي التعليم الثانوي بمدينة زليتن وطب 10

11 
م القرائي لدى تالميذ الصيييييييييييف الثامن ي تنمية الفهماوراء املعرفة ف اسيييييييييييتراتيجيات أثر برنامج التدريب القائم على

 من مرحلة التعليم ألاساس ي.

 

12 
ي ة مرحلة التعليم الثانو الاتجاهات النفسييييييييييييية ملعلمي التعليم الثانوي وعالقتها بالتفكير الابتكاري لعينة من طلب

 بمدينة زليتن

 

13 
مسييييييييييييتوى الطموح وعالقته بانتجاه نحو مهنة التدريس وفاعلية الذات لدى معلمي مرحلة التعليم ألاسيييييييييييياسيييييييييييي ي 

 بمدينة مصراتة

 

 

 تاسعًا: املشاركة يف املؤمترات والندوات وورش العمل وامللتقيات العلمية:
 العنوان م

 مؤتمر/ندوة/

 ورشة عمل
 مدتها مكان انعقادها يخ انعقادهاتار 

  طرابلس 2004 ندوة حقوق الطفل وواجبات املجتمع 1

 2014مارس  9-8 ورشة عمل الدراسة الذاتية والارشاد ألاكاديمي 2
مكتب ضمان الجودة وتقييم ألاداء 

 بالجامعة ألاسمرية

 

 م2005 ندوة املبدع الطفل حقوق  3

 الاجتماعيين ألاخصائيين نقابة

بليبيا  املعلمين ونقابة فسيينوالن

 طرابلس

 

 مؤتمر املصالحة الوطنية 4
علمي   مؤتمر

 دولي

مارس  13-15

2012 
 الجامعة ألاسمرية الاسالمية

 

  الجامعة ألاسمرية الاسالمية 2013 ورشة عمل الجامعة واملجتمع 5

  جامعة الزاوية 2015 مؤتمر علمي املؤتمر العلمي التربوي الدولي الثالث 6

7 
املؤتمر العلمي ألاول حول سياسات 

 تخطيط التعليم العالي في ليبيا
 مؤتمر علمي

نوفمبر  15-17

2014 
 كلية الاقتصاد جامعة الزاوية

 

8 
التوجهات املستقبلية للتعليم العالي في 

 ليبيا
 أمانة التعليم العالي طرابلس 2005 ندوة
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 مؤتمر علمي املؤتمر الثاني لعلوم البيئة 9
ديسمبر  15-17

2015 
 الجامعة ألاسمرية الاسالمية

 

10 
الورقة البحثية ومهارات البحث 

 والكتابة والنشر
 ورشة عمل

أغسطس  30-31

2016 

نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 ألاسمرية

 

 مؤتمر علمي املؤتمر ألاول للرياضيات 11
05-

 م06/07/2017
 الجامعة ألاسمرية

 

12 
ني للتعليم في ليبيا املؤتمر الدولي الثا

 "الجودة في التعليم العالي"
 مؤتمر علمي

مارس 30-31

2019 
 جامعة مصراتة

 

 
 : عضوية اللجان العلمية:عاشراً 

 الجهة مسمى اللجنة ت
 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 2006يونيو  2002أكتوبر  كلية آلاداب جامعة املرقب لجنة املعادنت العلميةعضو  1

2 

 الطفل حقوق  بندوة العلمية جنةالل عضوية

 .املبدع

 

 والنفسيين الاجتماعيين ألاخصائيين نقابة

 طرابلس. بليبيا املعلمين ونقابة
  .م2005

3 

عضوية لجان املناقشة للرسائل 

 –وألاطروحات العلمية "املاجستير 

 إلى آلان 2010من  الدكتوراه"

امعة ج -بجامعة املرق -ألاكاديمية الليبية

جامعة تونس -امعة طرابلسج -مصراتة

 الافتراضية

  

4 

 البحوث لتقويم العلمية اللجان عضوية

 هيئة ألعضاء العلمية الترقية لغرض املقدمة

 .التدريس

 آلان -2010 مصراتة - ألاسمرية - املرقب جامعات

5 

شارك في اللجان العلمية لتقييم أداء 

املتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس 

 ة ألاسمريةبكليات الجامع

 -سانية للبناتالعلوم إلان -كليات اللغة العربية

 -ل الدينالدعوة وأصو  -الشريعة والقانون 

 ملوارد البحرية.ا -العلوم

2010 2016 

6 
 باملجالت للنشر  املقدمة للبحوث مقيم

 .العلمية والدوريات

 العلوم مجلة -ألاسمرية الجامعة مجلة

جامعة  التربوي  مجلة -والتطبيقية إلانسانية

 جلة الساتل جامعة مصراتةم -املرقب

 آلان -2010

7 
دليل  -عضو لجنة إعداد ألادلة )دليل الكلية

 ليل الطالب(.د -عضو هيئة التدريس
  2012 كلية اللغة العربية بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية

8 
 املصالحة ملؤتمر  التحضيرية اللجنة عضوية

 الوطنية
  م2012 إلاسالمية ألاسمرية الجامعة

  2012 كلية اللغة العربية بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية لجنة املعادنت العلميةعضو  9

10 
رئيس لجنة إلاشراف على يوم الحوار املفتوح 

 حول مشروع قانون العزل السياس ي.
  2013.03.02 إلاسالمية ألاسمرية الجامعة

11 
عضو فريق الزيارة الاستطالعية )التقييم 

 والبرامجي( لجامعة الجبل الغربياملؤسس ي 

مركز ضمان جودة واعتماد املؤسسات 

 التعليمية والتدريبية
 .2013يوليو  23

يوليو  27

2013 

12 
عضوية لجنة املناهج الدراسية وفقا 

 ملتطلبات الجامعة..
  2014 إلاسالمية الجامعة ألاسمرية



 

 

 7من  7الصفحة 
 

 ة بناتكلية العلوم إلانساني رئيس لجنة الامتحانات النهائية 13
الخريف  فصل

2014- 2015 

 الربيع صلف

2014- 2015 

  2015أكتوبر 2014مايو//21 كلية العلوم إلانسانية بنات لجنة املعادنت العلميةعضو  14

 2015أكتوبر  كلية العلوم إلانسانية بنات لجنة املعادنت العلميةرئيس  15
نوفمبر 

2016 

16 
رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية 

 ش التربوي حول التفتي

منظمة املفتشين  –إلاسالمية  ألاسمرية الجامعة

 التربويين زليتن
 2018 

17 
رئيس لجنة إعداد امليثاق ألاخالقي ألعضاء 

 هيئة التدريس بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية
 2018 2017 إلاسالمية ألاسمرية الجامعة

18 
عضو لجنة إعداد نئحة تنظيم آلية إلارشاد 

 امعةألاكاديمي بالج
 2019  إلاسالمية ألاسمرية الجامعة

 2019  إلاسالمية ألاسمرية الجامعة رئيس لجنة جائزة الجامعة للستاذ املتميز 19
 

 العلمية:والروابط : عضوية اجلمعيات إحدى عشر
 مقرها الجهة التابعة لها مسمى الجمعية ت

 القاهرة  رابطة الاخصائيين النفسيين املصرية 1

 طرابلس  الليبية للعلوم النفسية الجمعية  2

 زليتن  مؤسسة إشراقة للطفولة 3

 الجامعة ألاسمرية  نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ألاسمرية إلاسالمية 4

 

 اثنا عشر: األومسة واجلوائز والشهادات:
  2012مارس  15ؤتمر العلمي حول املصالحة الوطنية هادة شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة ألاسمرية إلاسالمية عن املشاركة في املش -1

تقدير من السيد رئيس قسم التاريخ والحضارة إلاسالمية كلية اللغة العربية والدراسات إلاسالمية بالجامعة ألاسمرية. بتاريخ شهادة شكر و  -2

 .2012.يونيو.19

كلية اللغة العربية والدراسات إلاسالمية بالجامعة ألاسمرية. بتاريخ  هادة شكر وتقدير من السيد رئيس قسم التاريخ والحضارة إلاسالميةش -3

 2014أبريل  29

تقدير من اللجنة التحضييييييرية للمؤتمر العلمي ألاول حول سيييييياسيييييات تخطيط التعليم العالي في ليبيا. كلية الاقتصييييياد جامعة شيييييهادة شيييييكر و  -4

 . 2014نوفمبر  17الزاوية 

ملشاركة في الدورة التدريبية حول تعزيز قدرات ألاخصائيين امدير مكتب التدريب وتطوير التعليم زليتن عن  شهادة شكر وتقدير من السيد -5

 .2014نوفمبر  20الاجتماعيين. بتاريخ 

 28 هادة شيييكر وتقدير من السييييد رئيس قسيييم الدراسيييات إلاسيييالمية كلية اللغة العربية والدراسيييات إلاسيييالمية بالجامعة ألاسيييمرية. بتاريخشييي -6

 .2015أبريل 

 .2015هادة شكر وتقدير من السيد عميد كلية اللغة العربية والدراسات إلاسالمية بالجامعة ألاسمرية. ش -7
 

 ثالثة عشر: جمال االهتمام )اجملاالت العلمية والفكرية واألدبية مرتبة حسب األهمية(:
 الارشاد النفس ي بحثا وممارسة -1

 التدريب والتنمية املهنية -2

 الجودة في التعليم -3
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