
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا جامعة طرابلس \كلية العلوم 2001 -2000 البكالوريوس

 ليبيا جامعة طرابلس \كلية العلوم 2009-2008 املاجستير

 - - - الدكتوراة
 

 هدى ميالد محمد بن زائد االسم الرباعي

 ليبية الجنسية أنثى الجنس م1977\6\1 تاريخ امليالد

 2009\4\20 تاريخ الحصول عليها ماجستير الدرجة العلمية

 2018\12\16 تاريخ الحصول عليها محاضر الدرجة األكاديمية

 علم النبات التخصص األحياء القسم جامعة طرابلس \طرابلس –التربية كلية  جهة العمل

 2010\10\24 تاريخ التعيين: 1296 قرار التعيين

 0917936006 الهاتف املحمول 

 H.benzayed@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 طرابلس \طريق املطار العنوان الحالي

 الصورة
 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من
 2008 -2004 طرابلس -طريق املطار \ثانوية تاقرفت بنات  املتوسطمعلمة علم األحياء العام بمرحلة التعليم 

 2005 -2003 طرابلس -مجمع عيادات طريق املطار فني تحاليل

 للوقت الحالي – 2011 طرابلس -كلية التربية عضو هيئة تدريس

 

 التدريسية:الخبرات 

 

 الدورات التدريبية:

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الفترة الزمنية

 إلى من

BIO102  2013خريف  -2011ربيع  2علم النبات العام 

BIO326 2013خريف  -2013ربيع  علم فسيولوجي نبات 

BIO223 2020خريف  -2017خريف  علم تصنيف النبات 

BIO327 2022ربيع  -2017خريف  علم الفطريات العام 

BIO327 2021خريف  -2021ربيع  علم الطحالب 

BIO434 2021خريف  -2021ربيع  أساسيات أمراض نبات 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2018 طرابلس-قسم الحاسوب بكلية التربية  Microsoft Office Excelتعلم املهارات األساسية في 

 2018 طرابلس -التربيةقسم األحياء بكلية  ( Scale barوكيفية معايرة املجهر الضوئي وإدراج ) ةامليكرو متريالعدسة  استخدام

 2019 مركز التعليم االلكتروني عن بعد بالجمعية الليبية لعلوم التعليم في العملية التعليمية power pointاستخدام مهارات برنامج 

 2020 مركز التدريب والتطوير للتعليم عن بعد بجامعة سبها الجامعياستخدام البريد  كيفية
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 2020 مركز التدريب والتطوير للتعليم عن بعد بجامعة سبها Google Driveمن التخزين السحابي،  االستفادة

 واجراء التحاليل مجال املختبرات
 قسم املختبرات والتحاليل الطبية ومصرف الدم بمركز طرابلس 

 طرابلس \ قسم املختبرات والتحاليل الطبية بمستشفى الخضراء

2002 

2003 

 تربوية متقدمة في تخصص العلوم األساسيةمنهجية دورة 
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين املنهي بشعبية طرابلس 

( بمقر املعهد العالي إلعداد املعلمين 
ً
 طرابلس \)سابقا

2004-2005 

 2007 طرابلس -األندلسحي  /مركز املستقبل للتدريب والتطوير (Windows xp – Word-Excelدورة تدريبية في مجال الحاسوب للمعلمات )

 2009 شركة الدروب للتعليم والتدريب دورة تدريبية في مجال محو أمية الحاسوب

 (English Grammarدورة تحضيرية في قواعد اللغة االنجليزية )
( بمقر Ocsmaشركة العال املستمر للتعليم والتدريب والجودة )

   Beginner Iنيوكاسل للغة االنجليزية حي األندلس/ طرابلس

2014 

( بمقر Ocsmaشركة العال املستمر للتعليم والتدريب والجودة ) (English Grammarدورة تحضيرية في قواعد اللغة االنجليزية )

     Beginner IIنيوكاسل للغة االنجليزية حي األندلس / طرابلس

2014 

 2017-2016 جامعة طرابلسبمقر  املركز الوطني للغات الحية  Lower Elementary  دورة تدريبية في قواعد اللغة اإلنجليزية

ملنسقي الدراسة واالمتحانات حول كيفية استخدام تقنية مكثفة دورة تدريبية 

 املنظومة االلكترونية إلتمام عملية التنزيل االلكتروني وتسيير العملية التعليمية

 2019 طرابلس \ قسم الدراسة واالمتحانات بكلية التربية

(، Microsoft power pointبرنامج )دورة تدريبية مكثفة بعنوان: مهارات استخدام 

 واستخدام تطبيقات الجوجل في العملية التعليمية

بالتعاون مع مكتب املعلومات  قسم الدراسة واالمتحانات 

للرفع من الكفاءات التدريسية في  طرابلس \ بكلية التربيةوالتوثيق 

 ألعضاء هيئة التدريساملجاالت التقنية 

2019 

 2019 طرابلس \قسم الرياضيات بكلية التربية (Microsoft Excelدورة تدريبية مكثفة في استخدام مهارات برنامج )

الجمعية الليبية لعلوم التعليم بإشراف مدير مركز التميز الليبي  (TOTدورة تدريبية في كيفية إعداد املتدربين )

 للتدريب واالستشارات

2019 

الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس بالتعاون مع كلية  دورة تدريبية في التصحيح اإللكتروني واالختبارات اإللكترونية

 طرابلس –التربية 

2019 

 2020 مبادرة من داري نقري صغاري من تونس الشقيقة (Microsoft Teams)دورة تكوينية للتعليم عن بعد حول استعمال تطبيق 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية املهام اللجنة

 2019 -2016 عضو باللجنة طرابلس -على سير االمتحانات النهائية بكلية التربيةاللجنة املشرفة 

 2022 عضو باللجنة احتفالية يوم الوفاءلجنة 

 2022 عضو باللجنة طرابلس -لجنة احتفالية خريجي كلية التربية

 2022 عضو باللجنة اإلعالمية للمؤتمر الدولي األول للدراسات اللغوية واإلسالمية اللجنة

 2022-2020 طرابلس -موقع كلية التربيةمدير  املتابعة واالشراف على موقع الجامعةجنة ل

 2022 اللجنةرئيس  طرابلس -املتابعة واالشراف على موقع كلية التربية لجنة 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني
 2013 طرابلس -كلية التربية  منسق النشاط بقسم األحياء

 2016 طرابلس -كلية التربية  منسق الدراسة واالمتحانات بقسم األحياء

 2022 -2020 طرابلس -كلية التربية  مكتب املعلومات والتوثيقمدير 

 2021 طرابلس -كلية التربية  رئيس قسم الوسائل التعليمية

 2022 طرابلس -كلية التربية  رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب

 المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(: : البحوثالعــــلمــياإلنـــتـــاج 

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر البحثعنوان 

 2017 1 الثاني عشر طرابلس -مجلة كلية التربية عزل الفطريات املرافقة لشعر فروة رأس األطفال

 االهتمامات البحثية:

 التخصص املوضوع

 علم النبات  الفطريات املائية في ليبيادراسات حول 

 علم النبات لحيواناإلنسان و النباتات و على ا املتطفلةالفطريات دراسات حول األمراض التي تسببها 

 علم النبات الجانب التصنيفي للغطاء النباتي في ليبيادراسات في 
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 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ املشاركة مكان املشاركة نوع املشاركة

 2010 طرابلس \العالي )مجد العرب( حي األندلس املعهد  عضو مشارك في الدورة التربوية املتقدمة إلعادة تأهيل املعلمين واملعلمات

 2021 -2020 طرابلس \كلية التربية   ضد جائحة كوروناحملة التوعية  فيالعمل التطوعي 

 2021 طرابلس -نطقة املنارة بتاجوراءم ) فنار تاجوراء( شاطيءالعمل التطوعي لتنظيف 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية الجمعيةمقر  اسم الجمعية

 2021- 2019 رئيس اللجنة اإلعالمية للجمعية طرابلس -كلية التربية  الجمعية الليبية لعلوم التعليم

 

 ...................: ...................التدريستوقيع عضو هيئة                                               
 

 

 

 

 

 


