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 Arabic-CVالتاريخ العلمي والوظيفي 

 :أوالً البيانات الشخصية

 نعيمة بشير محمد عبدو   االسم

 ليبية  الجنسية 

 م / طرابلس  1968/ 2/ 23 تاريخ الميالد ـ ومكانه 

 عضؤ هيئة تدريس   الوظيفة 

 كلية التربية / قصر بن غشير  جهة العمل 

 م  2018/ 1/  9  /محاضر  عليهاالدرجة األكاديمية /وتاريخ الحصول 

 nahima bashier @gmail .com البريد االلكتروني 

 0925288047 رقم الهاتف 

 

 ثانياً المؤهالت العلمية: 

     م1990/  1989 /ليسانس تربية وعلم النفس   •

     م 2007/  2006  ما جستير ادارة وتخطيط تربوي  •

•                  

•            

 : واإلداريةالمناصب العلمية ثالثاً  

 رئيس الدراسة واالمتحانات بثانوية  سهي بشارة   •

/  2017خريف   من كلفت كمنسق الدارة الجودة بقسم معلم فصل للعام  •

 م  2022ومازلت مستمرة الى الوقت الحالي ربيع م   2018

منسق الدراسة واالمتحانات بقسم معلم فصل لفصل الخريف  كلفت  بمهمة •

 م  2020

التربوي بمؤتمر ( الفنية واإلعالمية  التحضيرية ) اللجنة في كلفت عضو  •

 م  2021الثاني بكلية التربية قصر بن غشير ، 

 ية :خبرات التدريسال : رابعأ

من   • المتوسط   بالتعليم  التدريس  مجال  التعيين    فى  الي 1990/   10/  20تاريخ   م 

  م2016/  3/ 28االستقاله منه  

                  

م مدة )   2016الى  1993رئيس الدراسة واالمتحانات بالتعليم المتوسط من  •

 ثالثة عشر سنة (  
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وكلفت بتدريس    2010/ 2009لسنة   تعاونت بكلية التربية / العجيالت  / •

 مقرر )مهارات ومبادئ االتصال ( لطالب السنة الرابعة بقسم معلم فصل

   م 2016الي    2011التعاون مع كلية التربية قصر بن غشير من  •

 م  2016تعاونت بكلية التربية / جنزور بقسم معلم فصل / فصل الخريف  •

            

                         

   : للمرحلة الجامعية مقررات الدراسية التي تم تدريسهاال اخامس

      أصول التربية  •

     علم النفس الطفولة  •

     قياس وتقويم تربوي  •

     الصحة المدرسية  •

     الصحة النفسية  •

 علم النقس التربوي   •

 اسس مناهج   •

 طرق تدريس عامة   •

 الوسائل التعليمية   •

 مبادي العلوم الطبيعية   •

 مهارات االتصال   •

                                  

                                           

 :  مقررات الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الدراسات العلياالسادساً : 

        اليـــــــــــــوجد   •

 المنشورة والرسائل : األبحاث:سابعاً 

على   • وتاثيرها  الثانوية  المدارس  لمديرى  التدريبية  البرامج  بعنوان  ماجستير  رسالة 

 م  2007مستوى ادائهم االدارى والفني واالجتماعى ، 

اوال/ المؤتمر العلمى السنوى االول المنعقد تحت شعار )التربية العملية بين  •

  24/ 22بن غشير فى الفترة   الواقع ورؤى التطوير ( بكلية التربية قصر

 وكانت المشاركة بعنوان التربية العملية بين الواقع ورؤى التطوير   2012/

المؤتمر العلمى الثانى / كلية التربية ابو عيسى / جامعة الزاوية تحت ./ثانيا  •

  2014ـ ديسمبر  17/  15ثقافة التنمية خالل الفترة    شعار  دور التربية فى
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)االساليب التربوية المتبعة فى تنمية اتجاهات  وكانت المشاركة بعنوان..

 ومواهب وقدرات ذوى االعاقة البصرية ( 

/ المؤتمر العلمى االول المنعقد بكلية التربية الزاوية تحت شعار كلية  ثالثا •

وكانت المشاركة    2014/ 24/ 23ة التربية افاق المستقبل خالل الفتر

 (  بعنوان)التوجهات العالمية فى تطوير المناهج وطرائق التدريس

المؤتمر العلمى االول بكلية االداب / جامعة طرابلس تحت شعار )  /رابعا  •

/ مايو  18/  16دور العلوم االنسانية فى معالجة قضايا المجتمع فى الفترة 

تجاهات المعاصرة فى تربية المواطنة ــ  وكانت المشاركة بعنوان )اال  2025

 تصور مقترح ــ(

  2017/ 12/  11/ المؤتمر المنعقد بكلية التربية تيجى فى الفترة  خامسا •

تحت شعار من اجل معلمين مؤهلين علميا وتربويا وكانت المشاركة بعنوان 

 )مهارة ادارة الفصل الدراسى بين الواقع ورؤى التطوير ( 

ضيات االول بالجامعة االسمرية االسالمية بزليتن تحت  مؤتمر الريا /سادسا  •

شعار مامدى مؤاءمة مناهج الثانوية العامة ومناهج التعليم العالى فى مادة 

وكانت المشاركة بعنوان )توظيف   2017/  20/  19الرياضيات فى الفترة 

 (  االلعاب التعليمية فى تدريس مادة الرياضيات لمرحلة التعليم االساسى

المؤتمر العلمى الثانى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بعنوان  /سابعا  •

واقع وسياسات التطوير فى التربية البدنية وعلوم الرياضة تحت شعار نحو  

وكانت  2017/  10/  30/   28افاق جديدة للبحث العلمى فى الفترة من  

داعى لدى المشاركة بعنوان )التربية البدنية ودورها فى تنمية التفكير االب 

 االشخاص المعاقين حركيا ( 

المؤتمر العلمى االول بجامعة طرابلس كلية التربية   المشاركة الثامنة :ـ •

م  تحت شعار )معايير الجودة واالعتماد 2018/ 4/ 22جنزور المنعقد فى  /

 االكاديمى بكليات التربية الواقع والمأمول (  

الدولى االول بجامعة نالوت / لسنة  المشاركة التاسعة :ـالمؤتمر العلمى  •

م البحث بعنوان ) تطوير المقررات الدراسية باستخدام التعلم  2019

 اإللكتروني (  

م  2020عاشرا :ــ نشر بحث في مجلة علوم التربية ، ضمن العدد الخامس   •

، بعنوان ) االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته باخالقيات المهنة في  

 ) مقترح ميثاق اخالقي ( ،    المؤسسات التعليمية
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مؤتمر    ةالحادي  •  : بعنوان  عشر  المشاركة   ، بجنزور  االهلية  طرابلس  اإلدارة جامعة   (

 م 2021، االلكترونية ودورها في تجويد العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي 

•   : عشر  المشاركة    الثانية   ، التدريس  واسترانيجيات  للمناهج  الليبية  الجمعية  مؤتمر 

رفع   في  ودورها  النشط  التعلم  الستراتيجيات  التدريبية  الدورات   ( المستوي  بعنوان 

 م  2021التدريسى للمعلمي والمعلمات ، 

)  الثالثة عشر : المؤتمر التربوي الثاني بكلية التربية قصر بن غشير ، المشاركة بعنوان   •

 ، العالي  التعليم  بمؤسسات  التطبيق  وصعوبات  الواقع  بين  االلكتروني  التعليم  متطلبات 

                      م 2021

   وعضوية اللجان : الثقافية واالجتماعية والعلمية المناشط: ثامناً 

مبادى الحاسوب ـ تطبيقات ـ ميكروسوفت المكتبية  ـ فى    فىتدريبية دورة  •

 مجال الحاسب االلى  

 حول كيفية استخدام تقنية المعلومات فى البحث العلمى  تدريبية  ـ دورة •

 بخصوص توظيف االختبار االلكترونى فى التعليم   تدريبيةـ دورة  •

 ( (kg 3فى اللغة االنجليزية ) المستوى الثالث (  تدريبية  ـ دورة •

من بين االعضاء المكلفين بتنظيم حفل الخريجين بكلية التربية قصر عضؤ  •

 بن غشير للعام ....................

 عضؤ من أعضاء الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس ــ  كلفت •

بإلقاء  محاضرة بعنوان ) تنمية مهارة التواصل البيدولوجى فى الوسط  

  2018المدرسى ( لمعلمى بلدية حى االندلس بمدرسة ابى ذر الغفارى لسنة 

 م ،  

ـ كلفت ايضا بإلقاء نفس المحاضرة لمعلمى ومعلمات مدارس بلدية حى   •

 م    2018االندلس بمعهد العالى للفندقة غوط الشعال لسنة 

ء العديد من االدورات التدريبية  فى استراتيجية المناهج وطرق التدريس  القا •

 فيما يخص استرتيجيات التعلم النشط فى كل من 

 مدرسة ) نيل االوطار بتاجوراء(    •

 ومدرسة الكفاح بغوط الشعال  •

 ومدرسة شموع العلم بمنطقة الدريبى   •

 2020م/ 2019مدرسة البيرونى بغوط الشعال  للعام الدراسى   •

تدريس بعض مقررات  لطالبات التمريض  السنة الثالثة بمنطقة حي االندلس   •

 م  2020
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 م  2021مدرسة نيل االوطار السراج    •

القاء دورة تدريبية في المناهج واستراتيجيات التدريس لمعلمي ومعلمات مدرسة ام  •

 المؤمنين بمنطقة أبو سليم  

عضو اللجنة اإلعالمية والفنية بالموتمر العلمي الثاني بكلية التربية قصر بن غشير تحت  •

 م  2021شعار )ادراك ـ معرفة ــ تغيير ( في أغسطس 

                                                        

 

     

 

 

 *************************************** 


