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عضو هيئة التدريس بكلية التربية– قسم العلوم النفسية والتربوية _شعبةاإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي -جامعة بنغازي
ماجستيرعلم النفس في مجال الصحة النفسية وعلم نفس الطفل -قسم علم النفس–كلية اآلداب جامعة بنغازي2003
دكتوراه في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي–2014كلية التربية -قسم التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي-جامعة الجنان (لبنان)
 مدربة تنمية قدرات بشرية معتمد في الشركة الليبية األولى للتدريب واالستشارات TOTدبلوم معتمد من األكاديمية البريطانيةعضو بالجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة وعضو بالجمعية الليبية للتوحدومحاضر مدرب بمركز بنغازي للتوحدمدربةبمركز بنغازي للتوحد "دورة أخالقيات المهنة والميثاق األخالقي في علم النفس" لألخصائيات االجتماعيات والنفسيات"بالمركز مدتها  3أيام شهر .2009 -12
مدربةبالدورة األولى للجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة 2013شهر اغسطس وسبتمبر بمحور بنغازي للمبادرة الليبيةاألوربيةلمؤسسات المجتمع المدني
مدربة وقائدة فريق الدعم النفسي لنازحي بنغازي  2015-2014منطقة بوعطني– بنينه –قنفودة الهواري الليثي بمدارس محل إقامةالنازحين المؤقت من شهر سبتمبر  -2014شهر ابريل (2015مدرسة صالح بويصير ومدرسة جيل المستقبل).
مدربةوقائدةبفريق الدعم النفسيبإقامة دورات لمشرفي نازحين بنغازي ( 2015مدرسة أبي بكر الرازي).مدربة بقسم التدريب والتطوير بوزارة الشؤون االجتماعية والفئة المستهدفة المشرفات واالخصائيين النفسيين واالجتماعيينبمؤسسات الرعاية االجتماعية بالوزارة مدة عام كامل من  7اكتوبر  7 – 2015اكتوبر . 2016
قسم التوجيه واإلرشاد النفسي بوزارة التعليم – بنغازي في الدورة التدريبية األولى للمرشدات النفسيات بمدارس بنغازي شعارها" أناأستطيع " بورشة عمل "االضطرابات السلوكية للطفل والمراهق والتدخل المبكر التشخيص والعالج في المدة ما بين  29نوفمبر
 2015إلى  20ديسمبر .2015
ت أم مميزة"برعاية منظمة المسار للتطوير
 مدربة "دورة الدعم النفسي ألمهات أطفال اضطراب التوحد""طفلك مختلف وأن ِوالتنميةالمقامة في مقر هيئة الشباب أيام  29-28-27سبتمبر  2016استهدفت أمهات اطفال التوحد.
عضو مكلف لجنة الخبراءلمشروع "مركز التأهيل النفسي لجنود القوات المسلحة والشباب المساند" برعاية المجلس البلدي لبلديةبنغازي بداية من 3اكتوبر  2016حتىنهاية شهر يناير .2017
 ورشة عملاألخصائي النفسي المرشد (من أجل طفل سليم نفسياً) معهد الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس – القاهرة:مارس .2003
دورة التجربة السورية في اإلرشاد والعالج النفسي بدمشق (2009قسم اإلرشاد النفسي  -جامعة دمشق)دورة التجارب االسترالية واأللمانية والفرنسية في العالج النفسي بدمشق (2009قسم اإلرشاد النفسي -جامعة دمشق) برعاية فريقمن المعالجين واألطباء النفسيين السوريين والفلسطينيينالعاملين باستراليا وألمانيا وفرنسا.
دورة تدريبيةحول كيفية إجراء(تصميمالبرامج التدريبية) بدمشق شهر فبراير (2009برعاية الجمعية السورية للعلومالنفسية). ورشة عمل بقسم اإلرشاد النفسي (من أجل أخصائي نفسي ناجح) بدمشق شهر مارس (2009جامعة دمشق).دوراتتشخيص اضطراب التوحد(برعاية الجمعية الليبية للتوحد) تحت رعاية فريق من المختصين العربمن دولة األمارات العربيةواألردن والبحرين.2010
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دوراتتشخيص اضطراب التوحد(برعاية الجمعية الليبية للتوحد) تحت رعاية فريق من المختصين العربمن جمهورية مصرالعربية.2010
دورةتأهيل مهني الصحة النفسيةلعالج انفعال الغضب(تحت رعاية األمم المتحدة).2011دورة عالج اضطرابات ما بعد الصدمة(تحت رعاية فريق من المختصين بجامعة بلرمن الواليات المتحدة األمريكية) 2011دورة تدريب القادة لعالج األطفال المضطربين (برنامجالعالج بالرسم) (تحت رعاية فريق من المختصين بجامعة بلر من الوالياتالمتحدة األمريكية)2011
دورة تدريب القادة (مجموعات الشفاء) (تحت رعاية فريق من المختصين بجامعة بلرمن الواليات المتحدة األمريكية)2011 دورة تدريبية لإلرشاد الجماعي لألخصائيين النفسيين – قسم الدعم النفسي بهيئة شؤون المحاربين بنغازي يومي  15و 16الشهرالسابع لعام  2012بنغازي.
دورة تشخيص وتأهيل األطفال المصابين باضطراب التوحد(مركز الجمعية األردنية للتوحد) بعمان  2012بالمملكة األردنية.المؤتمر التدريبي األول لمهني خدمات الصحة النفسيةباالشتراك مع جامعة ميتشغان األمريكية(مؤسسة نهر األردن) في المدة -29 31اكتوبر 2013/عمان:األردن.
 دورة تدريبية في برامج الخطط العالجيةنظمتها الجامعة األمريكية يونيو  2013بيروت . دورة في علم النفس السريري نظمتها الجامعة األمريكية يونيو  2014بيروت . المشاركة في ورشة عمل في كلية التربية تحت مسمى" المحتوى التعليمي لمناهج مقررات قسم العلوم النفسية والتربوية" 28-23يوليو .2016
 المشاركة بورقة علمية في المؤتمر اإلقليمي إلعداد المعلم العربي معرفيا ً ومهنيا ًالمقام في عمان األردنبفندق ماريوت _ البحر الميتفي 29و 30نوفمبر  2016بعنوان":واقع التدريب أثناء الخدمة واالحتياج التدريبي لعضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي".
 تحكيم مقاالت علمية في مجلة الحوار الثقافي منذ عام  2016وهي مجلة علمية فصلية محكمة تعني بالبحوث اإلنسانية واالجتماعيةوالفلسفيةتصدر عن مخبر حوار الحضارات ،التنوع الثقافي بجامـعة عبـد الحميد ابن باديــس مــــستــغانـــم ؛الجزائر؛ كلية العلوم
االجتماعية موقع المجلة على االنترنت http://diacicult.univ-mosta.dz :
 تقديم سلسلة من محاضرات" طرق االستذكار وأساليبه "في  18، 17 ،16يناير  2017لطلبة كلية التربية جامعة بنغازي وطلبةالثانويات وطلبة السنة الرابعة لمشروع التربية العملية بمدرسة ألوية الحرية .
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