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 براهيميا/ سامية السيرة الذاتية
 

 .براىيميا: سامية االسم والمقب
 بالمسيمة. 19/12/1975: تاريخ ومكان الميالد

 : متزوجة.الحالة العائمية
 : جزائرية.الجنسية
 .المسيمة - مسكن الجامعي 70 حي : العنوان

 0661568953 الهاتف:
 البريد االلكتروني:

samia.brahimi@univ-msila.dz 

 ؤهالت العممية:الم
 (.2019الترقية إلى رتبة أستاذ )جويمية  -
 .(2015شيادة التأىيل الجامعي )مارس  -
 (.2013تخصص عموم التربية  )أفريل دكتوراه شيادة ال -
 (.2009ماجستير في عمم النفس وعموم التربية تخصص المناىج والتربية العالجية )جويمية شيادة ال -
  (.2007تخصص إرشاد وتوجيو )جوان  ميسانس في عموم التربيةشيادة ال -
  (.1993بكالوريا شعبة عموم طبيعية )شيادة ال -

 :والمجاالت العممية المشتغل فيها الخبرة الوظيفية
 :إلى يومنا ىذا( 2011منالمسيمة )محمد بوضياف بجامعة  ة في قسم عمم النفسأستاذة دائم -
 ميم العالي.إلى يومنا ىذا: أستاذ التع 2019جويمية  21بدء من  -

 : أستاذ محاضر أ.2015-2019
 : أستاذ محاضر ب.2013-2015
 : أستاذ مساعد أ.2012-2013
 : أستاذ مساعد ب.2011-2012
 : أستاذة مؤقتة.2008-2011

 (.2007/2011سنوات ) 4مديرة روضة لمدة  -
 . (1994/2007)سنة  13معممة التعميم األساسي لمدة  -
 (.1993/1994)لمتربية التكنولوجي خريجة المعيد  -
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جامعة محمد عضو المجنة العممية لمجمة العموم االجتماعية واإلنسانية )كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ب -
 .2018إلى غاية ماي  2016سنة  10منذ العدد  .المسيمة( -بوضياف 

م التربوية، مخبر الميارات جامع في الدراسات النفسية والعمو ال لمجمةواالستشارية العممية ييئة عضو ال -
 .2018إلى غاية نوفمبر  2015سنة  0منذ العدد  .المسيمة(-جامعة محمد بوضياف) الحياتية

، ذي الرمز: 2تحت عنوان: تكييف السمم الجديد لقياس الذكاء CNEPRU عضو في فرقة بحث -
R05620130073  2017إلى  2014بدء من. 

 تحتالفرنسي  –شاريع البحث الخاصة بالتعاون الجزائري عضو في فرقة بحث طاسيمي في إطار م -
: عنوان  

« Les écrits  professionnels des élèves maçons : maîtrise des raisonnements et exactitude des 

résultats dans un langage adéquat »   
   .(2013 إلى 2010بدء من )  MDU/10/806 ذي الرمز

 2012من سنة  المسيمة –ارات الحياتية، قسم عمم النفس، جامعة محمد بوضياف عضو في مخبر المي -
  .2018نوفمبر  06إلى غاية 

دكتوراه الطور  4دكتوراه عموم و 4) ثماني أطروحاتمذكرتي ماجستير تمت مناقشتيما و  2 اإلشراف عمى -
 بعد. تم مناقشتيالم ت 07تمت مناقشتيا و 01الثالث( 

لتشخيص صعوبات  Michael Best تحت عنوان: تكييف مقياس مايكل بست PRFU رئيسة فرقة بحث -
: ذي الرمز ،دراسة ميدانية بوالية المسيمة ،التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في البيئة الجزائرية

IO5L06UN280120180004 لمدة أربع سنوات 2018 بدء من. 
 النشاطات البيداغوجية: 

 ماستر -ليسانس

 سنوات التكوين يس المدرسةالمقاي
 طور التكوين

 ماستر ليسانس
 

  X 2009 -2008 القياس في التربية
  X 2010  -2009 القياس في التربية

  X 2011 -2010 القياس النفسي وبناء االختبارات
   X 2012 -2011 القياس النفسي وبناء االختبارات
  X 2013 -2012 القياس النفسي وبناء االختبارات

 X  2013 -2012 مبادئ في القياس النفسي
 X  2014 -2013 القياس النفسي وبناء االختبارات
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 X  2014 -2013 مبادئ في القياس النفسي
  X 2015 -2014 خصائص التعميم والمتعمم في الجزائر
  X 2016 -2015 طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة

 X    2016 -2015 مدخل لمقياس النفسي
 X  2016 -2015 بناء وتكييف الروائز والقوائم والساللم

 X  2017 -2016 مدخل لمقياس النفسي
 X  2017 -2016 النظرية المعاصرة في القياس

  X  2017 -2016 مدارس ومناىج
  X 2018 -2017 مدارس ومناىج

 X  2018 -2017 تكييف الروائز والساللم والقوائم
 X  2018 -2017 تقويم المناىج

 X  2019 -2018 القياس والتقويم التربوي
 X  2019 -2018 النظرية المعاصرة في القياس
 X  2019 -2018 التكفل بذوي صعوبات التعمم

 X  2019 -2018 تكييف الروائز والساللم والقوائم
 X  2019 -2018 تقويم المناىج

 X  2020 -2019 النظرية المعاصرة في القياس
 X  2020 -2019 القياس والتقويم التربوي

 X  2020 -2019 تكييف الروائز والساللم والقوائم
 X  2020 -2019 تقويم المناىج

 دكتوراه -ماجستير

 سنوات التكوين المقاييس المدرسة
 طور التكوين

 دكتوراه ماجستير
  X 2014 -2013 مشكالت التعميم والتعمم واستراتيجيات عالجيا

 X  2017 -2016 تقنيات اإلرشاد التربوي
 X  2018 -2017 عمم النفس التربوي

 X  2019 -2018 القياس النفسي
بناء وتكييف الروائز وفق النظرية المعاصرة في 

 القياس
2018- 2019  X 
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 تأطير مسابقات دكتوراه الطور الثالث:و المشاركة في تكوين 

 : والتي تمت مناقشتها تأطير مذكرات التخرج
 

 عدد المذكرات سنة الجامعيةال
 01)ماستر( +  04)دكتوراه(+  01 2019/ 2018

 )ليسانس(
 )ماستر( 01 2018/ 2017
 )ماجستير( 02+ ) ماستر( 05 2017/ 2016
 ) ماستر( 01 2013/2014
 ) ليسانس( 04 2011/2012
 ) ليسانس( 01 2010/2011

 02 المجموع

لجنة التكوين والتأطير 
 والصياغة والتصحيح

عبة عموم مسابقة دكتوراه الطور الثالث ش
 -التربية، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 المسيمة
2016 

لجنة التكوين والتأطير 
 والصياغة والتصحيح

مسابقة دكتوراه الطور الثالث شعبة عموم 
 -التربية، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 المسيمة
2017 

لجنة التكوين والتأطير 
 والصياغة والتصحيح

ه الطور الثالث شعبة عموم مسابقة دكتورا
 -التربية، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 المسيمة
2018 

خبيرة لمطبوعة 
 بيداغوجية

 قسم عمم النفس المسيمة
2019 

خبرة لكتاب 
 بيداغوجي

 قسم عمم النفس المسيمة
2019 
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 مناقشة مذكرات التخرج:
 عدد المذكرات يةالسنة الجامع

 )ماستر( 03)دكتوراه( +  02 2019/ 2018
 )ماستر( 04 2018/ 2017
 )ماستر( 02 2017/ 2016
 )ماجستير( 01 2016/ 2015
 ) ماجستير( 01 2014/2015
 ) ماستر( 01 2013/2014

 14 المجموع
 

 ة:المسؤوليات اإلداري
 

 الييئة المدة المسؤوليات

 قسم عمم النفس 2018 -2014 عضو المجمس التأديبي

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  2018 -2016 عضو مجمس الكمية

 
 المؤلفات العممية:

تعمم الحساب بالمرحمة االبتدائية، صدر في كتاب تحت عنوان: برنامج عالجي مقترح لذوي صعوبات  -
 978 -9931 -9509 -5 -0تحت رقم اإليداع القانوني:  ،2019فيفري 

 دليل -في اكتساب المفاىيم الرياضية -لنتعمم معا–كتاب تحت عنوان: استراتيجية التعمم التعاوني  -
  تحت رقم اإليداع القانوني: ،2019 مايصدر في  -األستاذ في تطبيق استراتيجية التعمم التعاوني

1-01-749-9931-978 
تنسيق كتاب جماعي تحت عنوان: دراسات في القياس النفسي والتربوي بين النظرية الكالسيكية  -

 -9931 -9394 -2 -9، تحت رقم اإليداع القانوني: 2017والنظرية المعاصرة، صدر في جوان 
978 

تنسيق كتاب جماعي تحت عنوان: بناء وتكييف أدوات القياس النفسي والتربوي من منظور النظرية  -
 ، تحت رقم اإليداع القانوني:2018الكالسيكية والنظرية المعاصرة، صدر في جويمية 

     3- 5313- 0- 9947- 978. 
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 النشاطات العممية:
 المقاالت المنشورة:
 المنشورات الدولية:

ميذ ذوي صعوبات التعمم، مجمة العموم سامية ابراىيمي: مفيوم الذات والتوافق النفسي لدى التال -1
، ص. 2018، مارس 1العدد  6الوادي، المجمد  -النفسية والتربوية، جامعة الشييد حمة لخضر

 .160 -145ص 
لعجال سعيدة، سامية ابراىيمي: أنماط التعمم والتفكير السائدة لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي   -2

دراسة ميدانية  -تيا باالتجاه نحو مادة الرياضياتمن ذوي صعوبات تعمم الرياضيات وعالق
مجمة العموم النفسية والتربوية، جامعة الشييد حمة  -ببعض مدارس االبتدائية بمدينة المسيمة

 .101-73، ص. ص 2018مارس  1العدد  6الوادي، المجمد  -لخضر

سي والميني في التوجيو واإلرشاد المدر  مستشارتقييم دور العربي حيدش، سامية ابراىيمي:  -3
، مجمة دراسات نفسية وتربوية، جامعة دراسة ميدانية بثانويات مدينة بوسعادة ،المجالس المدرسية

 .197-179ص. ص. ، 2018نوفمبر ، 1العدد  7، المجمد 2البميدة  -لونيسي عمي

ين ذوي برنامج عالجي قائم عمى استراتيجية التعمم التعاوني لممتفوق: رابح قدوري، سامية ابراىيمي -4
دراسة تجريبية بمدرسة عبد الحميد بن باديس ، تعمم الحساب في السنة الثالثة ابتدائيصعوبات 

مجمة دراسات وأبحاث، المجمة العربية في العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  -المسيمة –
 .92 -78 ص. ص ،2017سبتمبر  -28الجمفة، العدد 

 et langue : professionnel apprentissage et Plurilinguisme ,Keddouri R. & Brahimi S. (2013) -6
ctes du colloque «Les questions vives en A  maçon. métier du l'apprentissage dans terminologie

éducation et formation : regards croisés France-Canada », des 5, 6 et 7 juin 2013. Voir : 

,   .fr/1378823617458/0/fiche___pagelibre/&RH=1330678200697nantes-http://www.cren.univ

Atelier 07. 

 المنشورات الوطنية:
مجمة استراتيجية التعمم التعاوني: بين التنظير ومعوقات التطبيق، ميمون، سامية ابراىيمي: حدة  -1

، ص. ص. 2019، جوان 2العدد  12دراسات نفسية وتربوية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، المجمد 
193- 207. 

فعالية برنامج عالجي مقترح لذوي صعوبات تعمم الحساب باستخدام استراتيجية سامية ابراىيمي:  -2
كتاب أعمال الممتقى العممي الوطني التكويني حول ، التعمم التعاوني لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي

http://www.cren.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1379922350891&ID_FICHE=631391
http://www.cren.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1379922350891&ID_FICHE=631391
http://www.cren.univ-nantes.fr/1378823617458/0/fiche___pagelibre/&RH=1330678200697
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 10المسيمة، االثنين  -محمد بوضياف استراتيجيات التعمم النشط، مركز اليقظة البيداغوجية، جامعة
 430 -407، ص. ص. 2018ديسمبر 

 التسرب خفض ظاىرةفي  سموكي( -)معرفي رشاديإفاعمية برنامج ، سامية ابراىيمي: دليمة بورحمي -3
، مجمة دراسات نفسية بمتوسطة مي زيادة تجريبيةدراسة ، لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط المدرسي

 .82 -60ص. ص. ، 2018أكتوبر ، 2العدد  11 وتربوية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، المجمد
سامية ابراىيمي، سعيدة لعجال، دليمة بورحمي: معايير أدوات القياس النفسي والتربوي: حساب  -4

القياس النفسي المعايير وفق التوزيع الطبيعي نموذجا، كتاب جماعي حول بناء وتكييف أدوات 
، المسيمة -جامعة محمد بوضياف والتربوي من منظور النظرية الكالسيكية والنظرية المعاصرة،

 .189 -181، ص. ص. 2018جويمية 
مفيوم الذات وعالقتو بالتوافق النفسي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعمم الرياضيات : سامية ابراىيمي -5

مسكن ببمدية المسيمة،  500اسة ميدانية بمتوسطة حي ، در متوسطمن التعميم الفي السنة األولى 
 -، جانفي1العدد  3أبو القاسم سعد اهلل، المجمد  2 -، جامعة الجزائرمجمة دراسات في عموم التربية

 . 138 -113. ص ، ص2018جوان 
 -سامية ابراىيمي، مريم عريوة: عالقة ميارات االتصال بالتوافق الدراسي لدى الطمبة الجامعيين -6

راسة ميدانية لدى طمبة جذع مشترك عموم إنسانية واجتماعية بجامعة المسيمة، مجمة أبحاث نفسية د
 -10العدد ر التطبيقات النفسية والتربوية، عبد الحميد ميري، مخب -2وتربوية، جامعة قسنطينة 

 . 215-189، مجمد ب، ص. ص. 2017جوان 
ق والثبات وفق النظرية المعاصرة في القياس: الصد: ، سعيدة لعجالرابح قدوري، سامية ابراىيمي  -7

المسيمة.  -، جامعة محمد بوضياف(03)سمسمة الكتب األكاديمية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 .256-245، ص. ص. 2017السداسي األول 

كاديمية االتجاىات النظرية المفسرة لجودة الحياة: سمسمة الكتب األسامية ابراىيمي، فتيحة بن كتيمة:  -8
، 2017المسيمة. السداسي األول  -، جامعة محمد بوضياف(02)لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 .278-271ص. ص. 
معايير التوجيو وعالقتيا باإلخفاق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي: دراسة سامية ابراىيمي:  -9

مدينة المسيمة، مجمة دراسات، مجمة  –ة ميدانية بثانويتي عثمان بن عفان ومحمد الشريف مساعدي
 .117-102 ص. ص. ،2014، جوان 30دورية محكمة، جامعة عمار ثميجي، األغواط، العدد 
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في اكتساب المفاىيم الرياضية لدى  -لنتعمم معا -أثر استراتيجية التعمم التعاوني :سامية براىيمي  -10
مد شوقي بالمسيمة، مجمة دراسات، مجمة دورية تالميذ السنة األولى متوسط: دراسة تجريبية بمتوسطة أح

 .123-105 ص. ص. ،2012، مارس ب 19محكمة، جامعة عمار ثميجي، األغواط، العدد 
واقع استعمال الروائز النفسية واإلحصائية في مذكرات الماجستير  :رابح قدوري، سامية براىيمي -11

ىج البحث العممي في الجزائر بالجامعة وأطروحات الدكتوراه، فعاليات الممتقى الوطني حول واقع منا
  .47-41 ص. ص. ، جامعة سعد دحمب، البميدة،2011ديسمبر  08و 07الجزائرية المنعقد يومي 

 :الدولية والوطنية الممتقيات
1- Keddouri R. & Brahimi S. (2016), Observer  pour se former à l’approche par compétences, 

Actes du colloque : Observer pour former, des 9, 10 juin 2016 , Nantes, France. 
سامية ابراىيمي: فعالية برنامج عالجي مقترح لذوي صعوبات تعمم الحساب باستخدام استراتيجية التعمم  -2

عقد التعاوني لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، الممتقى الوطني الثالث حول استراتيجيات التعمم النشط، المن
 المسيمة. -، مركز اليقظة البيداغوجية، جامعة محمد بوضياف8102ديسمبر 01يوم 

المؤتمر الدولي المدرسة ودورىا في الوقاية من اإلدمان عمى المخدرات، سامية ابراىيمي: خيرة داودي،  -3
ات الوقاية ، مخبر استراتيجي8102 نوفمبر 02و 01يومي  المنعقد الثاني حول قضايا اإلدمان والمخدرات،

 .ومكافحة المخدرات في الجزائر، جامعة الجمفة
معايير أدوات القياس النفسي والتربوي: حساب المعايير سامية ابراىيمي، سعيدة لعجال ، دليمة بورحمي:  -4

حول بناء وتكييف أدوات القياس النفسي والتربوي من منظور  ممتقى وطنيوفق التوزيع الطبيعي نموذجا، 
جامعة محمد ، ، مخبر الميارات الحياتية2018أفريل  18 المنعقد يوم السيكية والنظرية المعاصرة،النظرية الك
 المسيمة -بوضياف

المستفيدين من  -سامية ابراىيمي، مختار ابراىيمي: دراسة مقارنة بين تالميذ السنة الخامسة ابتدائي -5
ي. دراسة ميدانية ببعض مدارس المسيمة، في التحصيل الدراس -التعميم التحضيري وغير المستفيدين منو

 20ممتقى وطني حول التعميم التحضيري في الجزائر بين الممارسات المحمية والمقاربات العالمية المنعقد يوم 
 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف ،مخبر الميارات الحياتية، 2018فيفري 

الندوة الوطنية التربوي بين التنظير والتطبيق، رابح قدوري، سامية ابراىيمي، مختار ابراىيمي: التقويم  -6
مخبر ، 2017 ماي 02يوم  المنعقد مقاربات الحديثةالمقاربات التقميدية والالتقويم التربوي بين  األولى حول

 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف ،الميارات الحياتية
دة الحياة، يوم دراسي حول تحسين االتجاىات النظرية المفسرة لجو سامية ابراىيمي، فتيحة بن كتيمة:  -7

، جامعة مخبر الميارات الحياتية، 2017أفريل  18 المنعقد يوم الجزائرجودة الحياة لدى مرضى السكري في 
 المسيمة.  -محمد بوضياف
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، الندوة الوطنية األولى حول المعاصرة نظرية القياسالصدق والثبات وفق رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -8
مخبر ، 2017فيفري  07يوم  المنعقد لنفسي والتربوي بين النظرية الكالسيكية والنظرية المعاصرةالقياس ا

 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف ،الميارات الحياتية
رابح قدوري، سامية ابراىيمي: التفكير االبتكاري، يوم دراسي حول التفكير االبتكاري في الميدان الميني  -9

 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف ،مخبر الميارات الحياتية، 2016أفريل  28 والتنظيمي المنعقد يوم
استراتيجية التعمم التعاوني بين الواقع والمأمول، الممتقى الوطني الرابع رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -10

 06و 05ومي: حول واقع وآفاق إصالح المنظومة التربوية بين التجارب المحمية والنماذج العالمية المنعقد ي
 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف ،2016ديسمبر 

العالقة بين الداللة اإلحصائية والداللة العممية في البحوث التربوية، رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -11
 03و 02 يومي المنعقد الممتقى الوطني األول حول استخدامات األساليب اإلحصائية في البحوث االجتماعية

 .جامعة الجياللي بونعامة، خميس مميانة ،2016ماي 
برنامج عالجي مقترح لذوي صعوبات تعّمم الحساب لدى تالميذ السنة رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -12

أفريل  21و 20و 19حول صعوبات التعمم واقع وآفاق المنعقد أيام  ، الممتقى الدولي األولالثالثة ابتدائي
 .2يدة البم -جامعة عمي لونيسي ،2016

رابح قدوري، سامية ابراىيمي: برنامج عالجي قائم عمى استراتيجية التعمم التعاوني لممتفوقين ذوي  -13
، -المسيمة -صعوبات تعمم الحساب في السنة الثالثة ابتدائي، دراسة تجريبية بمدرسة عبد الحميد بن باديس

ستراتيجية وطنية لرعاية الموىوبين والمتفوقين في المؤتمر العممي الدولي األول لرعاية الموىوبين بعنوان نحو ا
 .2، جامعة البميدة 2014ديسمبر  1نوفمبر و 30و 29الجزائر المنعقد أيام 

التوافق النفسي(  -دراسة لبعض الخصائص االنفعالية )مفيوم الذات :براىيمياسامية رابح قدوري،  -14
ى متوسط، الممتقى الدولي حول الصحة النفسية لذوي صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالميذ السنة األول

 .جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،2012 – 28-27 ق المنعقد يومياقع وآفاالمدرسية: و 
واقع استعمال الروائز النفسية واإلحصائية في مذكرات الماجستير رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -15

واقع مناىج البحث العممي في الجزائر بالجامعة الجزائرية  حولالثاني وأطروحات الدكتوراه، الممتقى الوطني 
 .، جامعة سعد دحمب، البميدة2011ديسمبر  08و 07المنعقد يومي 

معايير التوجيو وعالقتيا باإلخفاق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى رابح قدوري، سامية ابراىيمي:  -16
، الممتقى الوطني مدينة المسيمة –حمد الشريف مساعدية ثانوي: دراسة ميدانية بثانويتي عثمان بن عفان وم
 10و 09لمدرسي في النظام التربوي الجزائري المنعقد يومي الثالث حول واقع وسبل تطوير التوجيو واإلرشاد ا

 ، جامعة المسيمة.2011ماي 
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ية، الممتقى النفسية واالجتماع –براىيمي، أسباب اليجرة غير الشرعية في المغرب العربي اسامية  -17
جامعة  ،2010ديسمبر 14و 13يومي  المنعقد ة غير الشرعية، األسباب والحمولالمغاربي األول حول اليجر 

 .المسيمة
براىيمي، استراتيجية التعمم التعاوني، الممتقى الوطني الثاني حول واقع وآفاق المنظومة التربوية اسامية  -18

 .جامعة المسيمة ،2009مارس  16و 15يومي  لمنعقدا جارب المحمية والنماذج العالميةبين الت
r compétences et l’éducation à la approche paL’Keddouri R. & Brahimi S. (2014), -19 

Actes du colloque «“ les Éducations à” un (des) levier(s) de transformation du ,  citoyenneté

système éducatif ? », 17,18 et 19 novembre 2014, université de Rouen. 

 نشاطات أخرى: 
 .2نسي جامعة الجزائر الفر  –المشاركة في ممتقيين ضمن مشروع طاسيمي الجزائري  -
 


