
 السيرة الذاتية

 االسم : سميرة محمد ميالد بريك -

 الجنسية : ليبية  -

 الزاوية  1969تاريخ ومكان الميالد :  -

 مكان اإلقامة : العجيالت  -

 المؤهل العلمي : دكتوراه  -

  كمشار الدرجة العلمية : أستاذ  -

 : التربية وعلم النفس العام  التخصص  -

 التخصص الدقيق :المناهج وطرق التدريس   -

 الوظيفة : عضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية .  -

 00218913720304الهاتف :  -

 s.barayik@zu.edu.ly البريد االلكتروني :  -

 م . 2007اللغة االنجليزية بالجامعة للعام  في حاصلة على شهادة دورة -

 .  م 2004 حاصلة على شهادة في دورة الحاسب اآللي   -

 :هالت العلميةالمؤ -
 م 1993 -1992 –جامعة الزاوية  –بكالوريوس التربية والعلوم تخصص أحياء -

-مركز البحوث والدراسات العليا بالزاوية    –التربية وعلم النفس    –دبلوم الدراسات العليا   -

 م2001

 م 2004–لبحوث والدراسات العليا بالزاوية مركز ا –ماجستير التربية وعلم النفس  -

العلوم   - العلوم والتقانة    –أحياءتخصص    –ماجستير  أم درمان اإلسالمية    –كلية  -جامعة 

 م2010

 م2012جامعة الخرطوم  –كلية التربية  –مع مرتبة الشرف  وعلم النفس  التربية  دكتوراه   -

 : الخبرات العملية -

 م 2004- 1994معلمة بالثانوية العامة وعلوم الحياة التخصصية في الفترة   -

 م 2004عضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية من سنة  -

 م  2007  -2005رئيس قسم معلم فصل بكلية التربية بالعجيالت   -

 م2007رئيس قسم رياض األطفال بكلية التربية بالعجيالت  -

 م 2013رئيس وحدة الجودة بقسم معلم فصل لسنة  -

 م2013رئيس لجنة متابعة سير الدراسة واالمتحانات بالكلية  -

التربية   - بكليات  التدريس  هيئة  عضو  وظيفة  لشغل  المتقدمة  للسادة  المفاضلة  بلجنة  عضو 

 م 2013جامعة الزاوية لسنة 

 م  2014عضو في اللجنة التحضيرية  للمؤتمر العلمي األول بكلية التربية للعام  -

في المؤتمر العلمي األول تحت شعار )التعليم االلكتروني(  المنعقد في  رئيس اللجنة العلمية   -

 م. 2014

mailto:s.barayik@zu.edu.ly


 م. 2016-م 2013رئيس مكتب الجودة واالعتماد بالكلية من سنة  -

 م  2017-2016رئيس قسم الخدمة االجتماعية بالكلية لسنة  -

ية  عضو بلجنة المفاضلة للسادة المتقدمة لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بكليات الترب -

 م . 2019 -2018جامعة الزاوية لسنة 

 .   2020-  2018من بالكلية رئيس مكتب الدراسات العليا والتدريب   -

 لطلبة الشهادة الثانوية المنظم من قبل جامعة الزاوية . مشرف برنامج اعرف كليتك  -

 . الجمعية الليبية لعلوم التعليم مؤسسي احد أعضاء  -

 لعلوم التعليم . عضو بهيئة تحرير المجلة الليبية  -

 . م  2021-2020لسنة ممثل دائم في المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني  -

 الخبرات التدريسية   -
 التدريس بالمرحلة الثانوية   -

 التدريس بالمرحلة الجامعية   -

 التدريس في الكليات :  -1
 جامعة الزاوية  –العجيالت    كلية التربية -

 جامعة الجبل الغربي   – مزدهكلية آداب  -

 جامعة الجبل الغربي  –كلية العلوم بدر  -

 طرابلس   -كلية التربية  -

 صبراتة   -كلية اآلداب   -

 أستاذ متعاون باألكاديمية الليبية   -

 التدريس بالمعاهد العليا : -2
 معهد االزدهار العالي بصرمان  -

 صرمان   يمعهد ابن منظور العال -

 ية والمالية بالعجيالت المعهد اإلفريقي العالي للعلوم اإلدار -

 المركز العالي للمهن الطبية بالجميل  -

 المواد التدريسية : 
اإلحصاء  –اإلحصاء التربوي  –مناهج وطرق البحث العلمي    –القياس والتقويم التربوي   

المناهج    –التطبيقي   العلوم  –أسس  تدريس  العامة    –أساليب  التدريس  تطبيقات    –طرق 

خاصة    –تدريسية   تدريس  النمو    –طرق  نفس  العام    –علم  النفس  النفس    –علم  علم 

والتوجيه    –التربوي اإلرشاد  لألطفال–علم  النفسي  السلوكية    –اإلرشاد  الوسائل    –العلوم 

الكبار  –التعليمية   اللعب   -تعليم  نفس  التواصل    -علم  االجتماعي   –مهارات  النفس    –  علم 

اإلدارية المواد  الع  -وبعض  النظرية  التربية  مشاريع    -األحياء    –ملية  على  اإلشراف 

 التخرج والتربية العملية . 

 تمرات والندوات العلمية :ؤالم
المؤتمر العلمي الثاني عشر للمناهج وطرق التدريس , الجمعية المصرية للتربية العلمية )   -

  –جامعة عين شمس    –والتأثر (, دار الضيافة    التربية العلمية والواقع المجتمعي : التأثير

 م 2008أغسطس  4-2في الفترة من –القاهرة 



المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ) تكنولوجيا التربية وتعليم الطفل   -

 م2008أغسطس  14- 13جامعه القاهرة في الفترة من  –العربي ( مركز المؤتمرات  

عشر   - الرابع  العلمي  الجمعية    –المؤتمر   ) والتطبيق  الفكرة   ( والمعايير  العلمية  التربية 

أغسطس    3-1في الفترة من    اإلسماعيلية   فأيد –فندق المرجان    –بية العلمية  المصرية للتر

 م  2010 –

التربية   - كلية   ) واقع وأفاق  التربية  الثاني )كليات  العلمي  في  –جامعة طرابلس    –المؤتمر 

 م.  2010/  10/ 20-18الفترة من 

والتعليم   - للتربية  األول  العلمي  مستق  –العجيالت –المؤتمر  رؤية  شعار  لتطوير  تحت  بلية 

 م. 2013/ 10/ 29المنعقد في  –التعليم 

المؤتمر الوطني العلمي األول .تحت شعار ) من اجل بناء إنسان أمثل (, المنعقد في الفترة   -

 ,جامعه الزاوية .   ىأبو عيس –م ,برعاية كلية التربية 2013ديسمبر  16-15من 

األكاديمية  - الرابطة  ومؤتمر  الثالث  الدولي  العلمي  لمركز   المؤتمر  العلمي  للبحث  األول 

البحوث واالستشارات االجتماعية )لندن( ،تحت شعار البحث العلمي ركيزة لحل المشكالت 

 م معهد الكويت لألبحاث العلمية ،الكويت .  2014فبراير 12-10،المنعقد في الفترة 

التربوي - والتقويم  التخطيط  وأهداف  تحت شعار )خصائص  األول  الدولي  العلمي    المؤتمر 

الفترة   في  (المنعقد  بليبيا  العالي  التعليم  نالوت  2014أبريل  21-20في  التربية  بكلية  م 

 ،جامعة الجبل الغربي . 

 24-23المؤتمر العلمي األول تحت شعار )كلية التربية وآفاق المستقبل ( المنعقد في الفترة  -

 جامعة الزاوية .   –م برعاية كلية التربية الزاوية 2014ابريل 

العلمي األول ،تحت شعار ) تطوير البحث العلمي في التعليم العالي (المنعقد في  المؤتمر   -

 م عمان ،األردن . 2014أغسطس  5-7

الفترة   - في  المنعقد  االلكتروني(  شعار)التعلم  تحت  األول  العلمي  -26المؤتمر 

 م برعاية كلية التربية العجيالت ،جامعة الزاوية .  27/11/2014

,توصيف - بعنوان  عمل  الدراسي    ورشة  الشباب    م2013/  12/10  –المقرر  بيوت  بمقر 

 بالزاوية . 

بالعجيالت  - البيطرة  كلية  برعاية  الدراسي  المقرر  توصيف  بعنوان  عمل    ورشة 

 م. 10/11/2013

التعليم األساسي   - التعليمية في الشق األول من مرحلة  العملية  ورشة عمل بعنوان )  واقع 

األول  ( ال  –الثاني    –للصفوف   ) أبوعيسي  الثالث  التربية  كلية  برعاية   , والحلول  مشاكل 

 م. 30/1/2014-29بجامعة الزاوية في الفترة 

 م  2015ورشة عمل بعنوان الدراسة الذاتية برعاية كلية آداب زواره  -

الملتقى المغاربي الرابع حول التعليم الخاص في دول المغرب العربي بديل استراتيجي أم   -

 م . 2018نوفمبر   15-14في مكمل للقطاع العمومي ،المنعقد 

الفترة   - في  المنعقدة  التدريس  هيئة  أعضاء  كفاءة  رفع    -  12-17إلى    2018-10-1دورة 

برنامج تعزيز وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية .مع شهادة    -2018

 التميز . 



 م . 2019دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي المنعقدة في شهر فبراير، -

م  كلية  2019مارس  31-30العلمي الثاني للتعليم في ليبيا المنعقد خالل الفترة المؤتمر  -

 .   مصراتة اآلداب جامعة  

المؤتمر العلمي األول لكلية التربية تحت شعار )استشراف مستقبل كليات التربية في   -

-5الجامعات الليبية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ( المنعقد في الفترة 

 جامعة سرت .  –م بكلية التربية  2019/ 7/10

 م .   2020دورة التعليم االلكتروني بجامعة الزاوية  -

 . 2021صبراتة( .  –دورة إعداد المدققين لضمان الجودة واالعتماد لجامعتي )الزاوية  -

واألول لقسمي التربية وعلم النفس واللغة   المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية العجيالت  -

 م . 2021مايو  25العربية ،تحت شعار )نحو تعليم أفضل لكليات التربية ( المنعقد في 

 بحوث منشورة :  -
المعرفي   - التحصيل  علي  األحياء  تدريس  في  المتقدمة  المنظمات  إستراتيجية  استخدام  اثر 

يا , مجلة كلية التربية جامعة الخرطوم , العدد  وتنمية المهارات المعملية في التعليم العام بليب

 م. 2013األول 

اثر استخدام التعليم التعاوني في تدريس العلوم على تنمية التفكير العلمي لدى تالميذ مرحلة   -

جامعة التربية  كلية   , التربوية  العلوم  ،مجلة  بليبيا  األساسي  ,    التعليم  اإلسالمية  درمان  أم 

 م. 2013العدد الثاني , 

ى تحقق معايير الجودة الشاملة في برامج إعداد المعلم بكليات التربية في جامعة الزاوية  مد  -

 م. 2013) دراسة تقييميه ( , مجلة كلية التربية، جامعة الخرطوم , 

فاعلية إستراتيجية المنظمات المتقدمة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات السنة األولى   -

بل العامة  الثانوية  محكمة  بمرحلة  متخصصة  جامعية  علمية  أبحاث  وإبداع  فكر  ،مجلة  يبيا 

 م .   2014الحديث ،القاهرة :الجزء الرابع والثمانون ،ابريل ، األدب ،رابطة 

دور برامج التدخل المبكر في رعاية األطفال المعاقين عقليا من وجهة نظر معلمي التربية   -

العلوم اإلنسانية ،كلية اآل  .ليبيا  الذهنية ،بحث مشترك ،مجلة  المرقب  داب والعلوم ،جامعة 

 م .  2014،العدد التاسع ،سبتمبر 

محكمة   - علمية  مسارات  ،مجلة  مشترك  معه،بحث  التعامل  التوحد:ماهيته،أسبابة،وأساليب 

 م . 2016،جمعية صبراتة العلمية بالتعاون مع جامعة صبراتة ،العدد األول ،ديسمبر 

مجلة    ،ة في ضوء معايير الجودة الشاملةتقويم مناهج كليات التربية بجامعة الزاوي  -

مسارات علمية محكمة ،جمعية صبراتة العلمية بالتعاون مع جامعة صبراتة ،العدد السادس  

 م . 2018،الجزء األول ،سبتمبر 

مرحلة   - لتالميذ  الدراسي  التحصيل  على  العلوم  تدريس  في  المفاهيم  خرائط  نموذج  فاعلية 

مجلة مسارات علمية محكمة ،جمعية صبراتة العلمية بالتعاون مع جامعة    ،التعليم األساسي

 . 2018صبراتة ،العدد السابع،ديسمبر 

واقع استخدام  تكنولوجيا التعليم االلكتروني في جامعة الزاوية ،مجلة منتدى العلوم ،مجلة   -

 م . 2018علمية محكمة نصف سنوية ،العدد السادس ،السنة الثالثة ،ديسمبر 

 حت النشر بحوث ت -



 :مدرب في : تدريب مهارات تدريبية  -
المنطقة     –الدورات التنشيطية لمعلمي مرحلة التعليم األساسي والمتوسط بمدن ) طرابلس   -

 الغربية( 

 دورات تغيير المسار بمدينة  طرابلس.  -

 دورات رفع الكفاءة لمدراء المدارس بالمنطقة الغربية  .  -

 الجفارة (  –المنطقة الغربية –مدن  ) طرابلس دورات رفع الكفاءة لمنسقي االمتحانات ب -

 المنطقة الغربية (. –بمدينة ) طرابلس  الدورات التأهيلية لمعلمي العلوم األساسية  -

 بمدينة  طرابلس .   الدورات التأهيلية لتعليم الكبار ومحو األمية -

والمؤ  - المحكمة  العلمية  المجالت  في  العلمية  البحوث  من  العديد  تقييم  في  تمرات  المشاركة 

 العلمية بالجامعات الليبية . 

 فريق التعليم االلكتروني بمركز التعليم االلكتروني بجامعة الزاوية .  مدرب ضمن  -

في كيفية محاربة الظواهر الهدامة  توعويةالخدمة المجتمع )القاء العديد من المحاضرات  -

إلقاء محاضرات لألخصائي النفسي   –ة منها للمعلمين بمراقبة تعليم  العجيالت والوقاي 

 المشاركة في حملة ليبيا السالم (.   –واالجتماعي بمدارس مراقبة تعليم العجيالت 

تدريبية - بالعجيالت في  إلعداد    دورات  الجديدة  تعليم  الخاصة بمراقبة  الفئات    ابريلمعلمي 

 م   2021/

 

 


