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 كلية التربية                      

 السيرة الذاتية 
 :  لدكتورةل

    سماح السيد محمد السيد أحمد

   أصول التربيةبقسم  مدرس

 

 

 أوالً: البيانات الشخصية

 سماح السيد محمد السيد أحمداالسم :  - 
, نوفية جامعة الم –كلية التربية   أصول التربيةـمدرس  الوظيفة الحالية :    -  

منســق  -منسق وحدة بنوك االسئلة بالكلية –ونائب مدير وحدة الجودة بالكلية 
 الوافدين بالكلية . إدارة

  18/2/1984تاريخ الميالد :   -
 بالمنوفية  شارع ذكي شبانة –لشرقي البر ا –العنوان : شبين الكوم   -

 
 

 البريد اإللكتروني :  - 
Samahelsayed90@yahoo.com 

 قسم أصول التربية  -المكتب : كلية التربية بشبين الكوم  - 

 قسم أصول التربية   -: كلية التربية بشبين الكوم  ةعنوان المراسلة البريدي - 
 

   ثانياً: المؤهالت العلمية
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عام جيد جدا  مع مرتبــة الشــرلي كليــة  قدير( بتطبيعةكيمياء وعلوم وتربية ) بكالوريوس :    - 
 . 2004جامعة المنوفية عام   -التربية 

 .2005جامعة المنوفية عام  –كلية التربية  –دبلوم مهني في التربية بتقدير جيد جدا  - 

 .  2007كلية التربية ـ جامعة المنوفية عام  –دبلوم خاص في التربية بتقدير جيد جدا     - 

جامعة   –كلية التربية   –ماجستير في التربية تخصص أصول تربية بتقدير ممتاز  ماجستير :   - 
 .  2011المنوفية عام 

كلية التربية  –دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول تربية   -دكتوراه : الفلسفة في التربية    - 
 . 2016جامعة المنوفية عام  –

 
 

  ثالثاً: التدرج الوظيفي

 .  2006/  5/  4جامعة المنوفية اعتبار من  –بكلية التربية  –ول التربية قسم أصمعيد ب  - 

  /30جامعة المنوفية اعتبار من  –بكلية التربية   –مدرس مساعد بقسم أصول التربية  - 
7/2011 . 

 .2016/  8 /30جامعة المنوفية اعتبار من    –بكلية التربية  –مدرس بقسم أصول التربية  - 

. 
 

   رابعاً: النشاط العلمي "التميز العلمي والفكري"

  

 اإلنتاج العلمي:   (1
تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعلمي مدارس التعليم الثانوي العام في  -

 يجامعة المنوفية  يمجلة كلية التربية   يضوء مدخل االدارة بالمشاركة 
 .  2018 يلثة والثالثون للسنة الثا يالعدد االول

لتربية الوجدانية في العصر الرقمي من وجهة نظر بعض ات اتحدي -
جامعة سوهاج   يمجلة كلية التربية  يأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية

 2019أبريل يالعدد الرابع   ي
الوعي المعلوماتي لدي طالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة  -

ي   107ة ي العدد ية التربيي مجلة كلالمنوفية وعالقته بكفاياتهم البحثية 
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 . 2019ي كلية التربية ي جامعة المنصورة ي يوليو ي1الجزء 
لكتروني لدي طالب الجامعة من وجهة مداخل مواجهة ظاهرة التنمر اإل  -

ي مجلة كلية التربية ي جامعة بنها ي يناير ي نظر بعض خبراء التربية 
2020 . 

ومية الي جامعات ذكية في  رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحك -
الرقمي للجامعات ي المجلة التربوية لكلية التربية ضوء مبادرة التحول 

 2020ي 78العدد الجزء الثالث ي يجامعة سوهاج ي 
مدارس الثانوية العامة بمحافظة متطلبات التمكين الرقمي لمعلمي ال -

بنات ية الهم ي مجلة البحث العلمي في التربية ي كلالمنوفية من وجهة نظر
 2020ي  21جامعة عين شمس ي العدد 

كفايات التعليم الهجين المتطلب توافرها لدي أعضاء هيئة التدريس  -
جلة العلوم مبالجامعات المصرية من وجهة نظر بعض خبراء التربية ي 

ي يناير 1كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ي العدد التربوية ي 
2021 

 مؤتمراتالمشاركة في ال (2

( 6 ي وقــد بلــد عــددها )والندوات العلميــة فــي مصــر ضور العديد من المؤتمرات حالمشاركة ب
 مؤتمر وندوة علمية .

كلية التربية   -"التربية في مجتمع ما بعد الحداثة" المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية -1
 2010يوليو 22-21في الفترة من  -جامعة بنها  -

 
كليــة  –ل التربيــة " المعرفــة وبنــاء االنســان " م أصـولسادســة عشــر لقســنـدوة العلميــة اال -2

 .    2014مارس  12 –جامعة كفر الشيخ  –التربية 

  
المــؤتمر الســنوي الخــامس ) الــدولي االول ( " التربيــة العربيــة فــي العصــر الرقمــي فــرص  -3 

 . 10/2015/  13- 12من  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –وتحديات " 
 
السادس ) الدولي الثاني ( " التربية العربية وتعزيز االمن الفكري في عصر   تمر السنويالمؤ  -4

ــع والمــامول("  ــة ) الواق ــة  –المعلوماتي ــة التربي ــة  –كلي ــة المنوفي ــوبر  12-11مــن  –جامع أكت
2016    . 

 –عة المنوفية  امج  –كلية التربية    –الندوة العلمية " التعليم الفني في ضوء ثقافة المجتمع "    -5
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4/5/2017. 
 

المؤتمر السنوي السابع ) الدولي الثالث(" التربيـة الوجدانيـة فـي المجتمعـات العربيـة فـي   -6
 .2017أكتوبر  12-11من  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –ضوء التحديات المعاصرة " 

ة فـي المجتمعـات العربيـالمؤتمر السنوي الثامن ) الدولي الرابع(" تربية الفئات المهمشـة    -7
مـن -جامعـة المنوفيـة-كليـة التربيـة  -لتحقيق أهدال التنمية المستدامة ")الفـرص والتحـديات(

 م.2018سبتمبر11-12
المؤتمر السنوي التاسع )الدولي الخامس("التربية الخلقية في المجتمعات العربية ")الواقـع -8

 م.2019اكتوبر  31-30من  –جامعة المنوفية –كلية التربية -والمأمول(
 

 

 

     يبية وورش العمل التدرلدورات ا (3
اساليب الكشل  –اساليبه  –مظاهره  –مفهومه –ورشة عمل  بعنوان "االنتحال العلمي  -1

 . 2/2018/ 25 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -عنه"
 –عة المنوفية  جام -كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان "التوثيق في البحث العلمي "   -2

14/3/2018 . 

كلية  –ورشة عمل بعنوان " استخدام قواعد البيانات العالمية المتاحة في بنك المعرفة   -3
 .2018/ 3/  17 –جامعة المنوفية   –التربية 

جامعة   –كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان " مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي "    -4
 .4/4/2018 –المنوفية 

 . 2018/ 4/ 18 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –عنوان  "فن كتابة الفقرة" ورشة عمل ب -5

  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –(" SPSSورشة عمل بعنوان " التحليل االحصائي )   -6
2/5 /2018 . 

 –مركز الخدمة العامة  – ICTPدورة تدريبية علي تكنولوجيا المعلومات للمسار االساسي   -7
 . 10/5/2011 –ة جامعة المنوفي

   .12/3/2011 -القاهرة  –المركز الكندي االمريكي  -TOEFI  - ITPدورة   -8

مركز المعلومات بإدارة جامعة المنوفية   –دورة تدريبية علي التخطيط االستراتيجي   -9
1/3/2016   

 –معهد التخطيط القومي بالقاهرة  –دورة تدريبية علي اعداد ملفات التميز الحكومي  -10
 .2020فبراير  12و11ومي ي  –ط والتنمية االقتصادية وزارة التخطي

  –كلية التربية  -ورشة عمل بعنوان " تقويم التدريس في ضوء معايير الجودة "  -11
 . 1/6/2016-جامعة المنوفية 

كلية  –ورشة عمل بعنوان " قائمة معايير الجودة في وسائل تقويم التعليم المعرفي "  -12
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 . 23/5/2016-جامعة المنوفية   –التربية 

جامعة المنوفية  –كلية التربية  –يل البرامج والمقررات " ورشة عمل بعنوان "توص -13
– 16/5/2016 . 

جامعة  –كلية التربية  -ورشة عمل بعنوان "توصيل البرامج والمقررات الدراسية "  -14
 .  2019/  11/  21 –المنوفية 

  –تربية كلية ال –ورشة عمل بعنوان " توصيل البرامج والمقررات الدراسية "   -15
 . 12/2019/ 5 –جامعة المنوفية 

 
 

 

 اإلشرال على رسائل الماجستير  (4
   التربية  ةبكلي ئلا( رس10بلغت )ا من رسائل الماجستير اإلشرال على عدد

معوقات جودة الحياة الوظيفية لدي معلمي المرحلة االعدادية بمحافظة  : بسمة بالل راشد -1
                               وتم مناقشتها.  2017/ 14/2تاريخ التسجيل  -فيةجامعة المنو-كلية التربية -المنوفية

محمد العربي عكاشة ابو الغار : االدوار المستقبلية لالدارة الجامعية في ضوء مستحدثات العصر  -2
 . 16/7/2017تاريخ التسجيل –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -
 
التدريس بجامعة المنوفية في ضوء  داء االكاديمي لعضو هيئة مها فؤاد محمد عياد : تطوير اال -3

 .16/7/2017 تاريخ التسجيل–جامعة المنوفية  –كلية التربية  –معايير الجودة في التعليم العالي 
 
عبير صابر عبد المعطي عمار : دراسة تقويمية الداء رؤساء االقسام االكاديمية بجامعة المنوفية   -4

 16تاريخ التسجيل  –جامعة المنوفية  –التربية كلية  –وم بالدريج للجودة في ضوء نموذج مالك
/7/2017. 

سعد جاد الرب مخلول مناع : االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية العامة في ضوء  -5
 9/2017/ 17تاريخ التسجيل –جامعة المنوفية  –كلية التربية   –مدخل التخطيط االستراتيجي 

بات انشاء حاضنات بحثية في الجامعات المصرية في ضوء أحمد مصطفي الموزي : متطل محمد -6
 10/6/2018تاريخ التسجيل  –جامعة المنوفية  –كلية التربية   -آراء أعضاء هيئة التدريس  

هناء منصور أحمد سمرة : أدوار االدارة المدرسية في مواجهة مشكالت الدمج بمدارس الحلقة  -7
  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -قليوبية )دراسة مستقبلية (لتعليم األساسي بمحافظة الالثانية من ا

 14/10/2018تاريخ التسجيل 
أسماء أشرل عرندس حسين : تطوير البحث العلمي بالجامعات المصرية في ضوء مفهوم  -8
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 10/3/2019تاريخ التسجيل  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –الكراسي البحثية 
د الملك : تصور مقترح للتربية المدنية بمدارس التعليم الثانوي العام في  عزيزة رفقي راغب عب -9

 16/6/2019تاريخ التسجيل  –جامعة المنوفية  –كاية التربية  -مصر في ضوء تجارب بعض الدول
عالقتها  بسنت زكريا االستاذ محمد العطفي : مدي ممارسة المعلمين لمهارات ادارة الفصل و -10

  –كلية التربية  –لصفي للتالميذ بمدارس التعليم االساسي بمحافظة المنوفية بمستوي االنضباط ا
 16/6/2019تاريخ التسجيل  –جامعة المنوفية 

 
 

دمة المجتمع ونظم  االنشطة المختلفة في مجال العملية التعليمية وخ  (5
 الجودة بالكلية  

 
 ت بالكلية . االشتراك في الكنتروالت والمالحظا -1
 في بعض القوافل العلمية لخدمة المجتمع. االشتراك  -2 

االشتراك في معيار التخطيط االستراتيجي كأحد معايير مشروع الفاعلية التعليمية  - 3
 بالكلية. 

معايير نظام الجودة واالعتماد   ر رسالة وأهدال البرنامج كأحداالشتراك في معيا   -4
 . برنامجي التاريخ والجغرافياب

 لة للمقررات الدراسية . الشتراك في اعداد بنوك اسئا  -5
 االشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي .   -6

 
 

 
 

 
 

  

 


