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 ذاتــــيـــــةالســـيـــــــرة ال

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 
 

  
  

 

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة

 
 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

اســم 

 الجامعـــة

 التقدير التخصص الكلية

البكالوريوس 

في العلوم 

 والتربية

 م9002
جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية

 كيمياء

مع  ممتاز

مرتبة 

 الشرف

الدبلوم 

 المهني
 م9010

جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية
 المناهج وطرق التدريس

 جيد جدا

الدبلوم 

 الخاص
 م9019

جامعة 

 المنوفية

 بيةركلية الت
 المناهج وطرق التدريس

 ممتاز

تمهيدي 

 الماجستير
 م9010

جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية
 المناهج وطرق التدريس

 ممتاز

مناقشة 

 الماجستير
 م7/9012

جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية

 المناهج وطرق التدريس

 ممتاز

منح 

 الماجستير
 م2/9012

جامعة 

 المنوفية

المناهج وطرق التدريس الكيمياء  كلية التربية

في موضوع بعنوان) فعالية 

برنامج قائم على التعلم المدمج 

لتصويب التصورات البديلة 

 ممتاز

 سمر محمد عبد الحميد السيد مرسي. االسم

 المناهج وطرق تدريس الكيمياء. مدرس الدرجة العلمية

 جامعة المنوفية .-قسم  المناهج وطرق التدريس  –كلية التربية  جهة العمل

 الكيمياءمناهج وطرق تدريس المدرس  التخصص

 0089871201 -01008821022 التليفون

البريد 

 االلكتروني

samarmorsy6@gmail.com 

samarmorsy34@yahoo.com 

samar.mohammed39@edu.menofia.edu.eg 

 محافظة المنوفية. -قويسنا –شارع اإلمام علي المتفرع من شارع سعد زغلول  العنوان
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للمفاهيم الكيميائية لدى طلبة 

 .المرحلة الثانوية(

تمهيدي 

 دكتوراة
 م9012

جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية
 .المناهج وطرق التدريس

 ممتاز

مناقشة 

 الدكتوراة
 م 7/9090

جامعة 

 المنوفية

 كلية التربية
 .المناهج وطرق التدريس

 ممتاز

منح درجة 

 الدكتوراة
 م2/9090

جامعة 

 المنوفية

المناهج وطرق التدريس الكيمياء  كلية التربية

في موضوع بعنوان )تطوير 

منهج الكيمياء في ضوء معايير 

( NGSSالعلوم للجيل القادم )

عمليات العلم واالتجاهات لتنمية 

المرتبطة بالعلوم لدى طالب 

 .المرحلة الثانوية(

 ممتاز

 
 

 

 : التدرج الوظيفيثالثًا

 
  معيد المناهج وطرق تدريس الكيمياء بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ، كلية

 م.2111مارس المنوفية ، اعتباًرا من ، جامعة  التربية

 

  المناهج وطرق تدريس الكيمياء بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ، مدرس مساعد

 م. 2112كلية التربية ، جامعة المنوفية ، اعتباًرا من أكتوبر 

 

  مدرس المناهج وطرق تدريس الكيمياء بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ، كلية

  م وحتى تاريخه.2121أكتوبر من التربية ، جامعة المنوفية ، اعتباًرا 

 

 

 اً: المقررات التي قام العضو بتدريسهارابع
 

 اسم المقرر م

 كيمياءمقرر التدريس المصغر للفرقة الثانية شعبة  1

 أساسي علوممقرر التدريس المصغر للفرقة الثانية شعبة  2

 مقرر التدريس المصغر للفرقة الثانية شعبة طفولة 3

 المصغر للفرقة الثانية شعبة زراعيمقرر التدريس  4

 سكاشن الحاسب اآللي للفرقة الثالثة شعبة كيمياء 2

 الجزء العملي لمقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة كيمياء 6

 الجزء العملي لمقرر تكنولوجيا تعليم الفرقة الثالثة أساسي علوم 7
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 إضافية خبرات خامًسا:

 
 

 لشعبتي الكيمياء وأساسي علوم الثالثة والفرقة الرابعة اشراف التربية العملية للفرقة 1

 اشراف التربية العملية للدبلوم المهني 2

 أعمال االمتحانات + الكنترول 3

 

 

  سادساً : الدورات التدريبية

 الدورات التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية -1
 

 إلــى مــن البرنامـجاسم  م

م3/7/2111 معايير الجودة في العملية التدريسية 1 م2/7/2111   

م11/7/2111 مهارات العرض الفعال 2 م12/7/2111   

م17/7/2111 الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعية  3 م11/7/2111   

م22/7/2111 أخالقيات البحث العلمي 4 م27/7/2111   

االتصال في أنماط التعليم المختلفةمهارات  2 م31/7/2111  م2/8/2111   

م7/8/2111 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 6 م1/8/2111   

م16/2/2121 التعلم مدى الحياة 7 م17/2/2121   

م18/2/2121 اتخاذ القرارات وحل المشكالت 8 م11/2/2121   

م1/3/2121 استخدام قواعد البيانات العالمية 1 م2/3/2121   

م8/3/2121 مهارات استخدام الخرائط الذهنية 11 م1/3/2121   

م21/7/2121 التخطيط االستراتيجي 11 م22/7/2121   

في مؤسسات التعليم العالي  اإلرشاد االكاديمي والدعم الطالبي 12

 واستراتيجيات التعليم والتعلم

م2/8/2121 م6/8/2121   

 

 اآلليالدورات التدريبية في الحاسب  -9

 
 إلي من اسم الدورة م

1 ICDL “International Computer Driving License” 

Certified from UNESCO Syllabus Version:4.0 
 م21/1/2111

 Statistical Package for The Socialدورة تدريبية في  9

Sciences(SPSS)  بمقر مركز الخدمة العامة جامعة المنوفية

 ( ساعة24لمدة )

 م27/11/2111 م11/11/2111

 م31/1/2121 م24/1/2121 دورة عن المهارات األساسية للتعلم عن بعد  3

تدريبة وفق مصفوفة برامج مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا دورة  4

 (ICTPالمعلومات في التعليم العالي )

 م2/2112
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 الدورات التدريبية في مجال الجودة واالعتماد -0

 
 إلي من اسم الدورة م

برنامج تدريبي بعنوان" التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم  1

 العالي
 م6/1/2112 م2/1/2112

 

 التدريبية في مجال اللغةالدورات  -0

 
 إلي من اسم الدورة م

1 TOEFL. ITP 2118 م 

 

 

 

 المؤتمرات )الحضور(سابعاً: 
 

 لسنةا الندوة م

السنوي الخامس )الدولي األول( بعنوان " التربية العربية في العصر الرقمي فرص وتحديات " في الفترة المؤتمر  1
 أكتوبر . 21-21من 

 م1122

 "التربية العربية وتعزيز األمن الفكري في عصر المعلوماتية( بعنوان " الثاني)الدولي  سادسالسنوي الالمؤتمر  9
 أكتوبر . 21-22" في الفترة من  الواقع والمأمول

 م1122

جدانية في المجتمعات و بعنوان "التربية ال جامعة المنوفية، -لكلية التربية  المؤتمر السنوي السابع )الدولي الثالث( 0
 أكتوبر 21-22اصرة" في الفترة من المعالعربية في ضوء التحديات 

1122 

مشااااااااااااة في تربيااة الفتااات الم بعنوان " جااامعااة المنوفيااة، -لكليااة التربيااة ( الاادولي الرابع)العلمي الثااامن المؤتمر  0
 سبتمبر. 21-22" في الفترة من والتحديات الفرص  –المجتمعات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 م1122

معات جاامعاة المنوفياة، بعنوان "التربياة الخلقياة في المجت –المؤتمر العلمي التااساااااااااااع الادولي الرابع لكلياة التربياة  2
 أكتوبر 12-11العربية" )الواقع والمأمول( في الفترة من 

 م1122

 

 

 وورش العمل الندوات ثامنًا:

 
 السنة الندوة م

بتنسيق وحضور الندوة العلمية لقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنوفية تحت عنوان المشاركة  1
 أكتوبر بالكلية 12يس البحثية والمنعقدة بتاريخ حول األدوات والمقاي" مالحظات نقدية 

 م1122

9 

 
 ة بالتعاون مع لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقاف نظمت ا كلية التربية جامعة المنوفيةدوة نفي المشاركة 

 أكتوبر 12والمنعقدة يوم الخميس الموافق ب
 م1122
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" والمنعقدة يوم االربعاء Google Scholarنوان " م ارات استخدام محركات البحث العلمي "عمل بعورشة  0
 بمعمل الحاسب بكلية التربية جامعة المنوفية. 2/2

 م1122

م بمعمل الحاسب اآللي 2/1/1122ألربعاء الموافق عمل بعنوان" استخدام بنك المعرفة المصري " يوم اورشة  0
 بكلية التربية جامعة المنوفية .

 م1122

 

 

 : شهادات تقديرا تاسعً 
 

 21-21السااانوي الخامس )الدولي األول( بعنوان " التربية العربية في العصااار الرقمي فرص وتحديات " في الفترة من المؤتمر  1
 م.1122  أكتوبر 

المشااااااااركة الفعالة والمج ود المبإول في انجاا فاعليات المؤتمر السااااااانوي  شااااااا ادة تقدير من كلية التربية جامعة المنوفية علي 9
)الواقع  جامعة المنوفية، بعنوان "التربية الخلقية في المجتمعات العربية" –المؤتمر العلمي التاساااااااااااع الدولي الرابع لكلية التربية 

 م1122 أكتوبر 12-11والمأمول( في الفترة من 

 
 

 


