السيــرة الذاتيـــة
)(C. V
أولا  :البيانات الشخصية
 :ساميــة على محمد على
 االســــم الوظيفة الحالية  :مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية النوعيةجامعة القاهرة
 التخصص الدقيق  :تكنولوجيا تعليم2104454314 :
 -رقم المحمـــول

Email : dr.samia2010@yahoo.com
ثانيا  :المؤهلات العلمية





ليسااا آداب وتربيااة – كليااة التربيااة – جامعااة ولااواص تخصااص تكنولوجيااا تعلاايم ل وسااا تعليميااة
ومكتبات ) . 1992
الدبلوم الخاص فى التربية تخصص تكنولوجيا تعليم – كلية التربية – جامعة ولواص – . 1994
ماجستير المناهج وطرق التدري – تكنولوجيا تعليم – كلية التربية – جامعة عين شم . 1994
دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص تكنولوجيا تعليم – معهاد الدراساات والبحاول التربوياة – جامعاة
القاهرة . 0224

ثالثا  :التدرج الوظيفى




معيد بقسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة 1991/10/04
مدرس مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة – 1994/9/1
مادرس بقسام العلااوم التربوياة والنفسااية تخصاص تكنولوجياا تعلاايم – كلياة التربيااة النوعياة – جامعااة
القاهرة 0224/9/3

رابعــا  :الانشطة داخل الكلية والجامعة


















تدري مقررات تكنولوجيا التعليم فى اقسام الكلية ل فنية – موسيقية – اعالم )
تدري مقرر مبادىء الحاسب اآللى شعبة اعالم تربوى .
تدري مقرر تطبيقات الحاسب اآللى شعبة اعالم تربوى .
تدري مقرر مبادىء تدري عامة ل شعبة تربية فنية –شعبة تربية موسيقية)عام.0212-0229
عضو كنترول الفرقة االولى فى الفترة . 0223 , 0224
عضو كنترول الفرقة الرابعة . 0222 , 0223
عضو كنترول الفرقة االولى . 0222 , 0222
عضو كنترول تخلفات ,2010,2009,0224 , 0222
أمين مجل قسم العلوم التربوية والنفسية فى الفترة من  0223الى.2009
عضو لجنة االختبارات الشخصية للكلية من  0223الى . 0212
عضو لجنة المكتبة . 0222 , 0223
عضو وودة ضماص الجودة واالعتماد بكلية التربية النوعية .
منسق الجوده بقسم العلوم التربوية والنفسية .
مستشار لجنة االسر بكلية التربية النوعية. 2009,2008
عضو لجنة البيئة ,2010,0229
عضو لجنة البوابة االلكترو ية بكلية التربية النوعية .0212-0229
المشاركة فى معسكرات معهد اعداد القاده بحلواص .




منسق عن محور الهوية واال تماء بالمؤتمر الدولى الخام بجامعة القاهرة. 2009
عضو مشارك فى التقرير السنوي للكلية منذ التقرير الثا ي للكلية ووتى تاريخــه.

المؤتمرات والندوات







شاركت بالحضور بالمؤتمر الدولى الثالث للبحول العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة . 0222
شاركت بالحضور فى المؤتمر العلمى الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنواص
"تكنولوجيا التربية وتعليم الطف العربى " فى الفترة من 15الى  14اغسط . 0224
وضور ورشة عم بعنواص " " how to write proposalكلية العلوم  -جامعة القاهرة 0224
وضور المؤتمر العلمى الرابع للبحول العلمية وتطبيقاتها بجامعاة القااهرة مان  10/ 12الاى 10 / 14
. 0224
وضور المؤتمر العلمى الخام للبحول العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة من .0229/10/01
شارك بالحضور فى دوة "البعد الثقافى فى اعداد المعلم " التى قام باعدادها لجناة التربياة باالمجل
األعلى للثقافـــة 0229/0/04

الدورات التدر يبية


دورة تدريبية خاصة ببر اامج التادريب علاى الصاوره الرابعاة مان مقيااس اساتا فورد بينياه مان
رابطة االخصا يين النفسيين المصرية الفترة  1992/9/02الى . 1992/9/03

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدري

ومنها - :

-

المهارات اإلدارية من /2/0الى . 0223/2/3
اخالقيات واداب المهنة  2/ 52الى . 0223/4/1
تصميم مقرر  /11/19الى . 0222 / 11 / 01
اعداد كتابة البحول العلمية و شرها دوليا  /10/14الى . 0222 /10/ 02
الجوا ب القا و ية للجامعات /10/03الى . 0222/10/02

-

الزيارة الميدا ية العتماد المؤسسات التعليمية . 0222 /3/00
معايير التقرير السنوى للمؤسسة التعليمية . 0222/4/01
ورشة عم بعنواص "المعايير االكاديمية القومية المرجعية لبارامج كلياات التربياة النوعياة
ورياض االطفال "من /4/04الى . 0224/4/04
المراجعة الداخلية لمؤسسات التعليم العالى فى الفتره 10/1الى. 0224/ 10/4
ورشة عم بعنواص "معوقات الخطه االستراتيجية" . 0229 /0/02

 دورات مركز ضماص الجودة واالعتماد منها - :

-

خامسا  :انشطة خارج الكلية والجامعة


اال تااداب إلاااى كلياااة التربياااة جامعاااة بنهاااا  0222- 0223 , 0223 – 0224لتااادري
اآلتيــــة :
 اختيار الوسا التعليمية شعبة تكنولوجيا تعليم . المشروع شعبة تكنولوجيا تعليم . متحف ومكتبة الطف شعبة رياض اطفال . عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية . عضو فريق تقييم مسابقة مدرستى جميلة ظيفه متطــــورة فى محافظــــة الجـــيزةل . )0229 - 0224-0222
 -عضو فريق تقييم مسابقة مدرستى جميلة ظيفة متطورة فى محافظة  2اكتوبر .0229

سادسا  :الانشطة البحثية
أولا :الأبحاث العلميـة:

المقاااررات




عم بحاث مشاترك بعناواص "دور االدارة المدرساية فاى تفعيا اساتخدام تكنولوجياا التعلايم بالمادارس
االبتدا ية " دراسة ميدا ية يوليو . 0222
بحث بعنواص " فاعلية بر امج تدريبــي مقترح لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم لادى معلماى
المرولة الثا ية من التعليم االساسى " ديسمبر .0222

ثانيا الإشراف على الرسائل



الهاارمو ى فاى التحصاي واالباداع

رسالة دكتاوراه بعناواص "ا ار اساتخدام الحاساب اآللاى فاى تادري
الموسيقى لدارسى الموسيقى " وقد تم مناقشتها.
رسااالة دكتااوراه بعنااواص "اعااداد مقاارر الكترو ااى فااى النحاات لزيااادة الخباارات الفنيااة والمهاريااة لاادى
الطالب" .

سابعا  :شهـــادات التقــدير









شهادة تقدير من محافظة الجيزة عن مسابقة مدرستى جميلة -ظيفة -متطورة .
شهادة تقدير من محافظة  2اكتوبر عن مسابقة مدرستى جميلة -ظيفة -متطورة.
شهادة تقدير من اتحاد طالب جامعة القاهرة عن معسكرات اعداد القادة.
شهادة تقدير من معهد اعداد القادة بحلواص فى مجال النشاط الريادى.
شهادة تقدير من ادى اعضاء هيئة التدري جامعة القاهرة .0229
شهادة تقدير عضو هيئة تدري مثالى من ادى اعضاء هيئة التدري جامعة القاهرة .0212
شهادة تقدير من وودة ضماص الجودة واالعتماد بكلية التربية النوعية.
شهادة تقدير من كلية التربية النوعية عن شاط لجنة االسر.

