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 ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة 

 

 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 شيماء سمير الرفاعي سالم  االسم 

 معيدة الدرجة العلمية

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

 معيدة بقسم المناهج وطرق تدريس الفيزياء  التخصص 

 01023451902 التليفون 

البريد 

 االلكتروني 
                                                                              samirshimaa085@gmail.com 

 منوفية -شبين الكوم   العنوان 

  

  

 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة
 

 التقدير  التخصص  الكلية اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة 

 جامعة المنوفية م 2016 الليسانس
 كلية التربية

 الفيزياء 
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف

 ممتاز  المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية م 2017 الدبلوم المهني

 ممتاز         المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية م 2018 الدبلوم الخاص 

تمهيدي 
 الماجستير

 جامعة المنوفية م 2019
 كلية التربية

 المناهج وطرق التدريس
 ممتاز 

 ممتاز   كلية التربية جامعة المنوفية  الماجستير

   كلية التربية جامعة المنوفية  تمهيدي دكتوراة

 جامعة المنوفية  تسجيل الدكتوراة 

 

 

 كلية التربية

 

 

 

 

   كلية التربية المنوفيةجامعة   مناقشة الدكتوراة 

منح درجة  
 الدكتوراة

 جامعة المنوفية 
 كلية التربية

 
 

 ثـالـثـاً: الرسائل الجامعية 
 

 التقدير المشرفون  عنوان الرسالة  الرسالة 

   رسالة الماجستير 
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   رسالة الدكتوراه 

 

 

 

 

 

 رابعاً: المقررات التي قام العضو بتدريسها 
 

 المصغر للفرقة الثانية شعبة فيزياء مقرر التدريس  1

 مقرر التدريس المصغر للفرقة الثانية شعبة علوم  2

3  

 سكاشن الحاسب اآللي للفرقة الثالثة  4

 الجزء العملي لمقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة قسم الفيزياء  5

6  

 الجزء العملي لمقرر تكنولوجيا التعليم للفرقة الثالثه  7

8  

9  

 

 

 خامساً: خبرات إضافية
 

 اشراف التربية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة  1

 اشراف التربية العملية للدبلوم المهني  2

  

 

 سادساً : الدورات التدريبية وورش العمل 
 

 إلــى مــن اسم البرنامـج  م 

 10/08/2015 09/08/2015 مهارات العرض الفعال  1

العلميأخالقيات البحث  2  25/08/2015 26/08/2015 

 - 25/02/2018 اإلنتحال العلمي  3

 - 14/03/2018 التوثيق في البحث العلمي  4
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 - 04/04/2018 مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي 5

6  9/7/2019 10/7/2019 

7  14/7/2019 15/7/2019 

8  16/7/2019 17/7/2019 

9  21/7/2019 22/7/2019 

 

 

 سابعاً: الندوات والمؤتمرات )الحضور( 
 

 In المؤتمر  

جامعة المنوفية، بعنوان "التربية الوجدانية    -المؤتمر السنوي السابع )الدولي الثالث( لكلية التربية   1

 أكتوبر 12- 11في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة" في الفترة من  

2017 

السابع   2 العلمي  التدريس، المؤتمر  للمناهج وطرق  المصرية  للجمعية  السادس(  )الدولي  والعشرون 

جامعة    –بعنوان "توجهات مستقبلية في المناهج وطرق التدريس" والذي عقد بالقاهرة بدار الضيافة  

 يوليو   25و  24عين شمس يومي األربعاء والخميس 

2019 

التاسع الدولي الرابع لكلية   3 جامعة المنوفية، بعنوان "التربية الخلقية في    –التربية  المؤتمر العلمي 

 أكتوبر  31-30المجتمعات العربية" )الواقع والمأمول( في الفترة من  

2019 

 

 ثامناً: شهادات اللغة  والحاسب اآللي 
 

 In الشهادة 

1 ICDL 2009 

2  2019 

 

 

 

 تاسعًا : شهادات تقدير 
 

جامعة المنوفية علي المشاركة الفعالة والمجهود المبذول في إنجاز فاعليات المؤتمر شهادة تقدير من كلية التربية   

السنوي السابع )الدولي الثالث( بعنوان "التربية الوجدانية في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة"  

 2017أكتوبر  12- 11في الفترة من  

 
 

 عاشًرا : قوافل
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