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  :اتیة الخاصة بــــــ السیرة الذ

  الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد

 : البیانات الشخصیة  
 . االسم : الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  
  : م 1980نوفمبر  9تاریخ المیالد.  
 . النوع : أنثى  
 . الحالة االجتماعیة : آنسة  
 . الجنسیة : مصریة  
 . الدیانة : مسلمة  
  : اإلسكندریة .محافظة  – جمھوریة مصر العربیةالعنوان  
 جامعة اإلسكندریة . –ق التدریس في كلیة التربیة ائالوظیفة : مدرس في قسم المناھج وطر  
 ق تدریس اللغة العربیة.ائالتخصص : طر  
  : 01001149789الھاتف المحمول  
  : البرید اإللكترونيelshaymaaelsayed@yahoo.com 

elshaymaaabdulgawad@alexu.edu.eg        
 
 : المؤھالت العلمیة  

  (شعبة اللغة العربیة) ؛ م2002جامعة اإلسكندریة) عام  – (كلیة التربیة –لیسانس اآلداب ، والتربیة
 بتقدیر عام : جید جًدا .

  م ؛ بتقدیر عام : جید // .2005جامعة اإلسكندریة) عام  –الدبلوم الخاصة في التربیة (كلیة التربیة 
  (تخصص المناھج وطرق التدریس) جامعة اإلسكندریة) عام  –(كلیة التربیة  –الماجستیر في التربیة

 ممتاز .م ؛ بتقدیر : 2009
  اجتیاز مقررات دكتوراه الفلسفة في التربیة (تخصص المناھج وطرق التدریس) (نظام الساعات

 ) .3.778بمجموع نقاط : ( (-A) : (CGBA)بتقدیر عام م ؛ 2010عام المعتمدة) 
  جامعة اإلسكندریة)  –(كلیة التربیة  –(تخصص المناھج وطرق التدریس) دكتوراه الفلسفة في التربیة

 صیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، وتبادلھا بین الجامعات األخرى .، مع التو م2012عام 
  

 

 : الخبرة العملیة  
 حتى اآلن . –م2012جامعة اإلسكندریة  –ق التدریس في كلیة التربیة ائفي قسم المناھج وطر مدرس 
 حتى  –م2009جامعة اإلسكندریة  –ق التدریس في كلیة التربیة ائمدرس مساعد في قسم المناھج وطر

 . م2012
 م .2009 –م 2003جامعة اإلسكندریة  –ق التدریس في كلیة التربیة ائمعید في قسم المناھج وطر 
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 ربیة شعبة اللغة تدریس مقرري : التدریس المصغر لطالب الفرقة الثانیة ، والدبلوم العامة في الت
حتى  –م 2004ق التدریس لطالب الفرقتین : الثالثة ، والرابعة (عام ، وأساسي) ائ، وتطبیقي طرالعربیة
 . م2011

  (الفرق : الثالثة ، والرابعة ، والدبلوم العامة في التربیة) م 2006اإلشراف على طالب التربیة العملیة– 
 م.2015 –م 2010

 ساسي ، والدبلوم العامة رابعة ألطالب الفرق : الثالثة ، والق تدریس اللغة العربیة ائتدریس مقرر : طر
 . م2014 –م 2010(فرع الكلیة بمطروح)  في التربیة

 ق تدریس الفئات الخاصة للفرقة الرابعة أساسي ، والدبلوم العامة في التربیة شعبة ائتدریس مقرر طر
 . م2014 –م 2010اللغة العربیة (فرع الكلیة بمطروح) 

  (فرع الكلیة بمطروح) تدریس مقرر التدریس المصغر لطالب الفرقة الثانیة أساسي شعبة اللغة العربیة
 م .2012 –م 2011

 عام ، ، والرابعة (عام ، وأساسي) : الثالثة  تیناللغة العربیة لطالب الفرق سق تدریائتدریس مقرر طر)
  حتى اآلن. –م 2012) شعبة اللغة العربیة أساسيو

 والدبلوم العامة الرابعة أساسي و تین : الثالثة عام ،الفئات الخاصة للفرقق تدریس ائتدریس مقرر طر ،
 حتى اآلن . -  م 2012شعبة اللغة العربیة في التربیة 

  تدریس مقرر طرائق تدریس مادة التخصص لطالب الدبلوم العامة في التربیة شعبة اللغة العربیة
 م.2014 –م 2012

 ق تدریس مادة التخصص لطالب الدبلوم الخاصة في التربیة شعبة اللغة العربیة ائتدریس مقرر طر
 م.2015 –م 2012

  م .2013التربیة شعبة اللغة العربیة تدریس مقرر قاعة بحث لطالب الماجستیر في 
  م 2013تدریس مقرر تحلیل محتوى مادة التخصص لطالب الماجستیر في التربیة شعبة اللغة العربیة– 

 حتى اآلن .
  لطالب الدبلوم المھنیة في التربیة (شعبة ) 2 – 1(تدریس مقرر استراتیجیات تدریس مادة التخصص

 م.2016 –م 2015ة العربیة) في العام الجامعي طرق تدریس إحدى المواد : تخصص اللغ
  تدریس مقرر استراتیجیات التدریس المتقدمة لطالب الدبلوم الخاصة في التربیة (شعبة اللغة العربیة) في

 م.2016 –م 2015العام الجامعي 
 بة تدریس مقرر استراتیجیات تعلیم التفكیر في مجال التخصص لطالب الدبلوم المھنیة في التربیة (شع

 م.2016 –م 2015المناھج وبرامج التعلیم : تخصص اللغة العربیة) في العام الجامعي 
 ) لطالب الدبلوم المھنیة في التربیة (شعبة المناھج وبرامج 1تدریس مقرر قراءات في طرائق التدریس (

 حتى اآلن. –م 2016التعلیم ، طرق تدریس إحدى المواد) في العام الجامعي 
  م 2016شعبة الطفولة في العام الجامعي  –تدریس مقرر طرائق تعلیم الطفل لطالب الفرقة الرابعة– 

 م.2017
  تدریس مقرر طبیعة مجال التخصص وتدریسھ لطالب الدبلوم المھنیة في التربیة (شعبة المناھج وبرامج

 م.2017 –م 2016التعلیم : تخصص اللغة العربیة) في العام الجامعي 
  تدریس مقرر مناھج واستراتیجیات التدریس للفائقین لطالب الدبلوم الخاصة في التربیة (شعبة المناھج

 م.2017 –م 2016وطرق التدریس) في العام الجامعي 
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  تدریس مقرر سیمنار في مجال التخصص لطالب الماجستیر في التربیة (شعبة اللغة العربیة) في العام
    م.2017 –م 2016الجامعي 

  عضو في مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة في كلیة التربیة ؛ في فریق : االلتزام بتنفیذ المعاییر
 م .2009األكادیمیة للمؤسسة التعلیمیة (البرامج التعلیمیة) مرحلة البكالوریوس واللیسانس 

 ین التعلیم االشتراك كمساعد مدرب في برنامج تدریب معلمي التعلیم الثانوي بالتعاون مع "مشروع تحس
 م .2009 نشطة في مناھج التعلیم الثانويألالثانوي" ؛ في موضوع : تضمین ا

  م.2013عضو في لجنة المكتبات في كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة 
  عضو في فریق المراجعة الداخلیة ألنشطة رؤساء األقسام التربویة الخاصة بالكلیة للعام الجامعي

  ان الجودة واالعتماد. م ؛ ضمن وحدة ضم2018 - م2017
 

  والمؤتمراتدورات التدریب ،:  
دورات مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ، والقیادات في جامعة اإلسكندریة (مشروع تطویر   )أ (

 في البرامج اآلتیة :) 2006 –م 2005( (FOEP)كلیات التربیة) 
 م .2005مصادر التعلم الجامعي  .1
 م .2005البحث العلمي في التربیة  .2
 م .2006التدریس وتقویم األداء  .3

 
(مركز تنمیة قدرات  عضاء ھیئة التدریس ، والقیادات في جامعة  اإلسكندریةأدورات مشروع تنمیة قدرات   )ب (

 في البرامج اآلتیة :) 2004 – 2015( (FLDC)) أعضاء ھیئة التدریس والقیادات
 م .T4 2004أسالیب البحث العلمي  .1
 م .2005التدریس الفعال  .2
 م .2007مھارات االتصال الفعال  .3
 م .2007مھارات التفكیر  .4
 م .2007اتخاذ القرار وحل المشكالت  .5
 م .2007الجوانب المالیة بالجامعات  .6
 م .2010مھارات العرض الفعال  .7
 م .2010أخالقیات البحث العلمي  .8
 م .2011النشر الدولي للبحوث العلمیة  .9

   م .2012تكوین الفرق والعمل الجماعي  .10
 م .2012االمتحانات وتقویم الطالب نظم  .11
 م.2015نظم الساعات المعتمدة  .12
 م.2015الجودة في العملیة التدریسیة  معاییر .13
 م.2015نظم إدارة المراجع البحثیة  .14

 
 :م)2007 –م 2006( (ICTP)دورات مشروع تطویر نظم ، وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي   )ج (

 م .2006المعلومات المفاھیم األساسیة لتكنولوجیا  .1
 م .2006استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات  .2
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 م .2006معالجة النصوص  .3
 م .2006معالجة جداول البیانات  .4
 م .2006قواعد البیانات  .5
 م .2006مقدمة عن حمایة الحاسوب الشخصي وصیانتھ  .6
 م .2006عروض التقدیم  .7
 م .2007المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت  .8
 م .Front Page 2007النشر على الشبكة باستخدام برنامج  .9

 م .2007 (Adobe Photoshop)الرسم باستخدام برنامج  .10
 

 م في البرامج اآلتیة :2011 (ICDL)الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب   )د (
 م .2011المفاھیم األساسیة لتكنولوجیا المعلومات  .1
 م .2011استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات  .2
 م .2011معالجة النصوص  .3
 م .2011معالجة جداول البیانات  .4
 م .2011قواعد البیانات  .5
 م .2011عروض التقدیم  .6
 م .2011المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت  .7

 
 م .2012 (AUEPT)دورة   )ه (
 في الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس.عامل عضو   )و (
 عضو عامل في رابطة التربویین العرب.  )ز (
للمناھج وطرق التدریس ؛  المصریة للجمعیةحضور المؤتمر العلمي الرابع والعشرین (الدولي الثالث)   )ح (

أغسطس  13 – 12" في الفترة من برامج إعداد المعلمین في الجامعات من أجل التمیز: "وموضوعھ
 م.2015

التي نظمتھا " اإلنتاج الفكري العربي وآفاق النشر الدولي: الفرص والتحدیات" حضور ورشة عمل:  )ط (
؛  األكادیمیة بمقر) EBSCOاألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري بأبي قیر؛ بالتعاون مع (

 م. 2017یولیو  19في 
 

 : المھارات  

  اللغة :

 . اللغة العربیة : اللغة األم 
 . اللغة اإلنجلیزیة : جید جیًدا 
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  ّالماجستیر ، والدكتوراه بیانات رسالتَي :  
  

  الماجستیر:: أوال 
  
  :العنوان 

فاعلیة تعلیم القراءة والكتابة عبر المواد الدراسیة في تنمیة مھارات التفكیر األساسیة لدى طالب "
 الصف األول اإلعدادي".

"The Effectiveness of instructing Reading and Writing across Subject matters in 
developing the basic thinking skills for preparatory one students" 

 :اإلشراف 
 تي: جامعفي  –المناھج وطرق التدریس في كلیتي التربیة ، أستاذ أحمد المھدي عبد الحلیم  /أ.د

 األزھر، وحلوان .
  اإلسكندریة جامعة –كلیة التربیة في  المناھج وطرق التدریسأ.د/ فتحیة حسني محمد ، أستاذ . 
  جامعة  - عبد الباري عصر ، أستاذ المناھج وطرق التدریس المتفرغ في كلیة التربیة أ.د/ حسني

 اإلسكندریة .
 

 لجنة المناقشة : 
 جامعة المنصورة. - المناھج وطرق التدریس في كلیة التربیة بدمیاط ، أستاذ / محمد حسن المرسي أ.د  
 ووكیل كلیة التربیة جامعة المنیا  ، أستاذ المناھج وطرق التدریسمصطفى إسماعیل موسى  /أ.د ،

 لشؤون التعلیم والطالب .
 :م.2009 یونیو 20  تاریخ المناقشة  
 :ممتاز التقدیر.  

ًا : الدكتوراه :   ثانی
  
 :العنوان 

برنامج قائم على القصص القرآني ؛ لتنمیة عملیات التفكیر ؛ النحوي ، والبالغي لدى طالب الفرقة "
 جامعة اإلسكندریة". - الرابعة في قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة 

"A Quranic Stories Program for Developing Grammatical and Rhetorical 
Thinking Processes for Fourth Year Arabic Language Student Teachers in the 

Faculty of Education - Alexandria University" 
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 :اإلشراف 
 التربیة  كلیةفي غیر المتفرغ المناھج وطرق التدریس ، أستاذ (رحمھ هللا)  رجب أحمد الكلزة /أ.د– 

 جامعة اإلسكندریة .
  /جامعة –كلیة التربیة ، وعمید  المناھج وطرق التدریس، أستاذ محمد إسماعیل عبد المقصود أ.د 

 . اإلسكندریة
  جامعة  - أ.د/ حسني عبد الباري عصر ، أستاذ المناھج وطرق التدریس المتفرغ في كلیة التربیة

 اإلسكندریة .
 

 لجنة المناقشة : 
 عین شمس جامعة  - في كلیة التربیة المتفرغ المناھج وطرق التدریس ، أستاذ  حسن سید شحاتة/ أ.د.  
 جامعة دمیاط. - ، وعمید كلیة التربیة  ، أستاذ المناھج وطرق التدریسمعاطي محمد إبراھیم نصر /أ.د 
 :م2012سبتمبر  15  تاریخ المناقشة. 
 .التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، وتبادلھا بین الجامعات األخرى 

 

  شاركت في اإلشراف علیها:التي بیان برسائل الماجستیر ، والدكتوراه  
 

  مالحظات  عنوان الرسالة  لجنة اإلشراف  اسم الطالب  الدرجة  م

حكمت حسین محمد   الماجستیر  1
  عبدالمنعم.

 .أ.د/ حسني عبد الباري عصر  
 .د/ صفاء محمد محمود إبراهیم  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

استخدام الخرائط الذهنیة لتنمیة 
مهارات عادات العقل وبعض بعض 

القراءة اإلبداعیة لدي طالب الصف 
  األول اإلعدادي.

  نوقشت

محمد أحمد محروس   الماجستیر  2
  رشوان.

 .أ.د/ حسني عبد الباري عصر  
 .د/ صفاء محمد محمود إبراهیم  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

؛ خرائط المعرفة برنامج قائم على
تحلیل المقروء ، لتنمیة مهارات 

وفهمه لدى طالب الصف الثاني 
  اإلعدادي.

  نوقشت

عبلة صبري حسن عبد   الماجستیر  3
  اللطیف الزكي

 .أ.د/ حسني عبد الباري عصر  
 .د/ صفاء محمد محمود إبراهیم  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

تطویر كتب اللغة العربیة للمرحلة 
وفقا االبتدائیة الدنیا المعدلة 

لمشروع القرائیة ؛ في ضوء 
نظریتي:شومسكي،والذكاءات 

  المتعددة

  نوقشت
  

لتبرنامج قائم على معاني النحو   د/ صفاء محمد محمود إبراهیم. شیماء خمیس عبد المنعم   الماجستیر  4   ُسجِّ
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  مالحظات  عنوان الرسالة  لجنة اإلشراف  اسم الطالب  الدرجة  م
  حسین.

 
لتنمیة األداء اللغوي لدى تالمیذ   د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد.

  االبتدائي.الصف السادس 

عبلة عبد المنعم عبد الغني   الماجستیر  5
  فوزي الالوندي

 .د/ صفاء محمد محمود إبراهیم  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد 

  

التفاوض  برنامج قائم على
اللغوي ؛ لتنمیة مهارات نقد 

نتاج النصوص  النص األدبي ، وإ
الموازیة لدى طالب الصف األول 

  الثانوي

لت   ُسجِّ

هیثم محمد خمیس محمود   الماجستیر  6
  محمد

 .أ.د/ حسني عبد الباري عصر 
 .د/ نجالء أحمد عبد القادر المحالوي 
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

برنامج عبر المنهج ؛ لتنمیة 
كفایات التواصل اللغوي ؛ لدى 

الطالب المعلمین غیر 
المتخصصین في تدریس اللغة 

  في كلیات التربیة.العربیة 

لت   ُسجِّ

  الدكتوراه  7
محمد إبراهیم عبد الفتاح 

  أبوخلیل.
  

 .أ.د/ حسني عبد الباري عصر  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

استراتیجیة مقترحة قائمة على 
األلغاز النحویة لتنمیة مهارات 

الحس اللغوي لدى طالب الصف 
  األول الثانوي

  نوقشت
  

  منال توفیق فرحات سعد.  الدكتوراه  8

 .د/ فكري إبراهیم علي  
 .د/ صفاء محمد محمود إبراهیم  
 .د/ الشیماء السید محمد محمد عبد الجواد  

" في TRIZاستخدام مباديء تریز "
تدریس اللغة العربیة ؛ لتنمیة 

مهارات التفكیر اإلبداعي في اإلنتاج 
اللغوي لدى طالب الصف األول 

  الثانوي.

  نوقشت
  
  

 


