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مصر

الدراسات العليا

االقتصاد المنزلى

االقتصاد المنزلى

التقديــــر

ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة
وتداولها مع الجامعات األجنبية
ممتاز
جيد جداً مع مرتبة الشرف
جيد جداً مع مرتبة الشرف

-

التــدرج الوظيفي
أستاذ مشارك النسيج والمالبس  -كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة فى ( )2012/5/16وحتى تاريخه.
أستاذ مساعد النسيج والمالبس -كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة فى (2017/5/16(: )2012/4/30م)
مدرس مساعد النسيج والمالبس  -كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة فى تاريخ (.)2009/3/13
معيد  -كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة فى تاريخ (.)2004/6/1

-

اجلوائــز والتقديرات
(جائزة أحسن رسالة دكتوراه) – جامعة المنصورة – سبتمبر 2014م
(جائزة الدولة التقديرية -درع نقابة المعلمين )  -احتفالية رئاسة الجمهورية " يوم المعلم " .2013-3-21 -

-

اإلشـراف على الرسائـل العلمية
رسالة ماجستير بعنوان :إمكانية استخدام الحاسب اآللى لتوعية المرأة العاملة بكيفية إختيار مكمالت مالبسها– كلية
التربية النوعية – جامعة المنصورة ()2013
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جمال التحكيم واالستشارات األكادميية
تحكيم عدد( )4أبحاث فى التخصص في يوم البحث العلمى الثالث عشر بجامعة الملك خالد 1439/8/2هـ

-

تحيكم عدد( )3أبحاث في التخصص في الملتقى العلمى الثاني – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة – جامعة الملك
خالد1439 /7 / 12 ،11هـ.

-

تحكيم عدد ( )2أبحاث في التخصص بوزارة التعليم العالي – المملكة العربية السعودية (1435 /4 /20 ،16هـ)

-

استشارات فنية متخصصة في مجال المالبس الجاهزة من مصنع النمر للمالبس الجاهزة بمحافظة الدقهلية للعام
 2017-2016م

-

استشارات أكاديمية في (دراسات الجدوى -فحص خط االنتاج  -مجال التدريب – تصميمات األزياء) في مصنع
الزعيم للمالبس الجاهزة ( حريمي – أطفال ) بمحافظة الدقهلية -للعام  2017-2016م
الكتب واملقررات التي مت إعداداها
كتاب " التذوق الملبسى ومكمالت األزياء " -دار الزهراء للطباعة والنشر– الرياض – المملكة العربية السعودية
2018م – 1439هـ
كتاب " تصميم األزياء " -دار الزهراء للطباعة والنشر– الرياض – المملكة العربية السعودية 2017م1438-هـ
إعداد محتوى مقرر ( أسس إعداد الباتر ونات ) ومقرر ( تصميم األزياء) – كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير –
جامعة الملك خالد  -العام الجامعي  1439 : 1436هـ .
مقرر الكتروني" التريكو والكروشيه " بتمويل من المركز القومي للتعلم االلكترونى  NELCوما زال مفعل تدريسه
حتى تاريخه.
كتاب جامعى " التريكو والكروشيه"  -رقــم اإليـداع 2012 /21153 :
كتاب جامعى" التذوق الملبسى" – كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة 2013-م
كتاب جامعى " التصميم والتطريز "– كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة 2013-م

-

-

-

املشاريع البحثية املمولة
بحث مشترك بعنوان  :الفنون العسيرية كمدخل إلثراء القيم الجمالية ألسطح الوسائد بتقنيات يدوية متنوعة
واإلفادة منها كمقترح لمشروعات صغيرة لألسر المنتجة -رقم  – 144بتمويل من جامعة الملك خالد.2017 -
بحث مشترك بعنوان  :رؤية معاصرة للزخارف العسيري في تصميم وتنفيذ المفروشات الفندقية لتنشيط السياحة-
رقم  – 468بتمويل من جامعة الملك خالد.2017-
األحبــاث واملشاركات العلمية املنشورة يف اجملالت واملؤمترات الدولية
إلقاء بحث في فعالية يوم البحث العلمى الثالث عشر بجامعة الملك خالد 1439/8/2هـ
المشاركة بملصق في فعالية يوم البحث العلمى الثالث عشر بجامعة الملك خالد 1439/8/2هـ
المشاركة بملصق في فعالية الملتقى العلمى الثاني – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد
1439/7/12،11هـ.
المشاركة بملصق في فعالية الملتقى العلمى األول – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد1438هـ.

السيرة الذاتية

د /وفاء سماحة

3

-

المشاركة بورقة علمية بالمؤتمر العلمى السادس لكلية رياض األطفال " نحو مستقبل أفضل لألطفال فى عصر
العولمة " -جامعة اإلسكندرية من  2- 1نوفمبر  2016م

-

المشاركة ببحث مشترك بالمؤتمر (العربي  –11الدولى  ) 8كلية التربية النوعية جامعة المنصورة 2016م.

-

المشاركة بملصق فى مؤتمر السعودية األول للبيئة – جامعة الملك خالد –  9 :7مارس 2016م – 1437هـ

-

المشاركة ببحث إلقاء في فعاليات يوم البحث العلمى العاشر بجامعة الملك خالد  7 – 6رجب 1435هـ

-

المشاركة ببوستر في فعاليات يوم البحث العلمى العاشر بجامعة الملك خالد  7 – 6رجب 1435هـ

-

المشاركة ببحث في اللقاء العلمي االول لقسم االقتصاد المنزلي بكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1437هـ

-

المشاركة ببحث في اللقاء العلمي االول لقسم االقتصاد المنزلي بكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1435هـ

-

المشاركة ببحث بالمؤتمر الدولي السادس لكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية  24 ،23ابريل 2018م بعنوان
 :االستفادة من جماليات الخط العربي وفن الخداع البصرى في إثراء تصميم مالبس األطفال المطبوعة.

-

المشاركة ببحث بالمؤتمر العربي الثالث عشر -الدولى العاشر لكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة 12 ،11
ابريل  2018بعنوان  :إثراء تصميمات المفروشات الفندقية بزخارف الفن االسالمي المنفذة بالطباعة ثالثية األبعاد.

-

بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية النوعية -جامعة طنطا العدد ( )3يونيو 2016م بعنوان  :اإلمكانيات
التشكيلية لشرائط الساتان وتوظيفها إلثراء جماليات وسائد الجوت كمقترح لمشروع استثماري للشباب.

-

بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية النوعية -جامعة المنصورة العدد  43يوليو 2016م بعنوان  :امكانية
توظيف استراتيجية  K.W.Lفي تعديل التصورات البديلة لمفاهيم مقرر تصميم األزياء.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بمجلة كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة مجلد ( )42أبريل
2016م بعنوان  :رؤى معاصرة إلثراء جماليات الجاكت المصنوع من الجلد باستخدام الوسائط المتعددة.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بالمجلة العلمية لعلوم االنسان التطبيقية -كلية اإلقتصاد المنزلى –
جامعة حلوان – العدد ( )1إصدار (2015 -)2م ،منشور بمؤتمر كلية االقتصاد المنزلى – جامعة حلوان من :4
 6مايو 2015م بعنوان  :اإلفادة من جماليات الفن العسيري السعودي في إثراء تصميم مالبس السهرة للسيدات.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بمجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى (-مجلد  -36العدد )2أبريل – يونيو
2015م بعنوان  :وحدة تدريبية الستخدام التصميم النسجي في إثراء جماليات أسطح الوسائد الوبرية بتقنيات
يدوية مختلفة.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بمجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى (-مجلد  -36العدد )1يناير  -مارس
2015م بعنوان  :فعالية معامالت التركيب الهندسي النسجي في مقاومة نفاذ األطوال الموجية الضارة لألشعة فوق
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البنفسجية خالل المالبس الخارجية.
-

بحث في مجال التخصص منشور بمجلة كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة العدد ( )36أكتوبر 2014م
بعنوان  :اإلفادة من التراث الشعبي العسيري إلثراء التصميم الزخرفي للمفروشات.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بمجلة كلية التربية النوعية -جامعة عين شمس العدد ( )10أكتوبر
2014م بعنوان  :رؤى جديدة لحقائب اليد المنفذة بغرز التريكو اليدوي واتجاه طالبات الجامعة نحو اقتناءها.

-

بحث في مجال التخصص منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية النوعية-جامعة المنوفية  -العدد الثاني يونيو
 2014م بعنوان  :تحقيق القيم الملمسية واللونية من خالل التأثيرات الجمالية للخيوط عند تصميم وتنفيذ مختارات
من مفروشات االرضية.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بمجلة كلية التربية النوعية-جامعة المنوفية مجلد ( )24العدد ()2
2014م بعنوان  :تطويع شرائط الساتان في تجديد وزخرفة أغطية الرأس باستخدام غرز الكروشيه.

-

بحث مشترك منشور بمجلة بحوث كلية التربية النوعية-جامعة المنصورة العدد ( )33يناير 2014م بعنوان :
إمكانية استخدام الحاسب اآللي لتوعية المرأة العاملة بكيفية اختيار مكمالت مالبسها.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بالمؤتمر ( العربي الثامن – الدولى الخامس ) كلية التربية النوعية
جامعة المنصورة  11-10ابريل 2013م بعنوان  :اإلفادة من تأثيرات بعض التراكيب النسجية المبردية باستخدام
الشرائط الزخرفية فى إثراء القيمة الجمالية لحقائب للسيدات.

-

بحث مشترك في مجال التخصص منشور بالمؤتمر ( العربي الثامن – الدولى الخامس ) كلية التربية النوعية
جامعة المنصورة  11-10ابريل 2013م بعنوان  :إمكانية االستفادة من الفن اإلسالمي في تنفيذ حقائب للسيدات
باستخدام غرزه الجاكارد.

Joint research published in Journal of Applied Sciences Research, 9(8): 4606-4616, 2013
ISSN 1819-544X , Title: Effectiveness of suggested computer program for Development of
children's cultural wearing.

-

-

بحث مشترك بمجلة بحوث كلية التربية النوعية جامعة المنصورة العدد ( )27يناير 2012م بعنوان  :برنامج
إلكتروني مقترح متعدد الوسائط إلثراء التذوق الملبسى لألطفال.

أوالً :المشاركة بالتنظيم واإلعداد:

تنظيم وحضور املؤمترات واللقاءات العلمية

-

لجنة إعداد وتنظيم فعاليات يوم البحث العلمى الثالث عشر بجامعة الملك خالد 1439/8/2هـ

-

لجنة التسجيل والتنظيم بالملتقى العلمى الثاني – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد
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1439/7/12،11هـ.
-

لجنة تنظيم فعالية الملتقى العلمى األول – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد  1438هـ.

-

لجنة تنظيم يوم البحث العلمى الطالبي األول كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد  1437هـ.

-

لجنة التغذية بالمؤتمر ( العربى السابع – الدولى الرابع ) كلية التربية النوعية جامعة المنصورة  12-11ابريل
2012م.

-

لجنة االستقبال والنظام بالمؤتمر ( العربى الثامن – الدولى الخامس ) كلية التربية النوعية جامعة المنصورة -10
 11ابريل 2013م.

-

إعداد واشراف معرض من أعمال الطالبات المقام على هامش المؤتمر ( العربى الثامن – الدولى الخامس ) كلية
التربية النوعية جامعة المنصورة  11-10ابريل 2013م.

ثانياً :المشاركة بالحضور:
-

المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية  24 ،23ابريل 2018م

-

المؤتمر العربي الثالث عشر -الدولى العاشر لكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة  12 ،11ابريل 2018م

-

الملتقى العلمى الثاني – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد 1439/7/12،11هـ.

-

يوم البحث العلمى الثالث عشر بجامعة الملك خالد 1439/8/2هـ

-

المؤتمر العربي الثاني عشر -الدولى التاسع لكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة  11 ،10ابريل 2017م

-

المؤتمر ( العربي الحادي عشر – الدولى الثامن ) كلية التربية النوعية جامعة المنصورة  14-13ابريل 2016م.

-

المؤتمر العلمى السادس لكلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية  2016/ 2- 1 -م

-

الملتقى العلمى األول – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة بجامعة الملك خالد 1438هـ

-

المؤتمر الدولى األول للقرآن الكريم – جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية 1438هـ

-

المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة :المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة ،في الفترة من  5 -3صفر الموافق -25
 27نوفمبر  2014م بمدينة أبها -.الجهة المنظمة جامعة الملك خالد.

-

المؤتمر السعودى األول للنشر العلمى بجامعة الملك خالد  29-27ربيع األول 1435هـ.

-

المؤتمر الدولى الثالث – العربي السابع عشر -كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية  11- 9سبتمبر 2014م.

-

المؤتمر الدولى األول لكلية اإلقتصاد المنزلى  -جامعة حلوان -مايو 2013م .

-

المؤتمر الدولى الثاني – العربي السادس عشر-كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية
2013م.

-

المؤتمر السنوي (العربي الثامن -الدولى الخامس) كلية التربية النوعية جامعة المنصورة 11/10 -ابريل 2013م

-

المؤتمر الدولى األول – العربي الخامس عشر كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية  11- 10سبتمبر 2012م.

-

المؤتمر (العربى السابع -الدولى الرابع)  -مصر-المنصورة  -كلية التربية النوعية أبريل .2012

 11- 10سبتمبر
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-

المؤتمر (العربى السادس  -الدولى الثالث) – مصر-كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة – أبريل .2011

-

المؤتمر العربى الرابع عشر لالقتصاد المنزلى  -كلية اإلقتصاد المنزلى  -جامعة المنوفية – نوفمبر .2010

-

المؤتمر العربى الخامس  -الدولى الثانى  -مصر -كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة – أبريل .2010

-

المؤتمر العربى الثالث عشر لالقتصاد المنزلى  -كلية اإلقتصاد المنزلى  -جامعة المنوفية – نوفمبر .2009

-

المؤتمر العربى الرابع  -الدولى األول"  -مصر -كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة – أبريل .2009

-

المؤتمر العلمى الثالث  -مصر -كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة – أبريل 2008

جمال ضمان اجلودة واالعتماد
أوالً :دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد:
-

مراجع خارجي " نظام االعتماد قبل الجامعي " – الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 2013م.
دورة " التقويم الذاتى وخطط التحسين  -مؤسسات التعليم قبل الجامعى " ( 24 :20فبراير 2011م )
دورة " نواتج التعلم وخرائط المنهج  -مؤسسات التعليم قبل الجامعى " ( 27فبراير  3:مارس2011م )
دورة " المراجعة الخارجية -مؤسسات التعليم قبل الجامعى " (  10 : 6مارس 2011م )

ثانياً :خبرات العمل بمجال الجودة:
-

رئيس لجنة البحث العلمى بقسم اإلقتصاد المنزلى – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة 1439هـ.
رئيس مركز التدريب والتطوير – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة 1438هـ.
عضو لجنة المقارنة المرجعية – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة 1438هـ.
رئيس لجنة الخطط والمناهج بقسم اإلقتصاد المنزلى – كلية العلوم واآلداب فرع تهامة 1435هـ 1438 :هـ
عضو فريق نادى العمل التطوعي بالمجمع األكاديمي للطالبات بتهامة 1438 : 1437هـ.
مسئول لجنة العمل التطوعي بقسم اإلقتصاد المنزلى بالمجمع األكاديمي للطالبات بتهامة 1437هـ
رئيس لجنة الجوائز للمجمع األدبي  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد عام 1436هــ
رائدة النشاط الطالبي  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 1436هــ.
عضو أسرة تحرير مجلة ( فنون الحياة) -بقسم االقتصاد المنزلى  -كلية العلوم واآلداب بمحايل
عسير1435/1434هـ
رئيس فريق " التقويم المؤسسى وادارة الجودة للدراسة الذاتية " – كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة-2012 -
2013م.
عضو فريق " التقييم المستمر للفاعلية التعليمية للدراسة الذاتية " – كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة-
2012-2011م.

ثانياً :الدورات التدريبية :
-

أساسيات ومفاهيم الجودة -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد  9محرم 1438هـ.
ومضات مع اإلرشاد االكاديمي  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 11 -محرم 1438هـ.
التعريف بوحدة اإلرشاد النفسي -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد23محرم1438هـ
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كيفية تعبئة نماذج اإلرشاد الطالبي  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 2016/1/21م
مقدمة عن آليات ضمان الجودة -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 2015/11/13م.
مخرجات التعلم " -مؤشرات االداء والمقارنة المرجعية"-كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 2015م.
اإلعداد الجيد لالختبارات  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 1436/2/17هـ
"مخرجات التعلم " -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير الفصل الدراسي الثاني 1435 :1434هـ
"تطبيق المعايير األكاديمية للبرنامج التعليمي " -جامعة المنصورة -الفترة من  2012/6/3إلى  2012/6/5م
"نظم االمتحانات وتقويم الطالب"  -جامعة المنصورة -الفترة من  2012/11/18إلى .2012/11/20
"معاير الجودة في العملية التدريسية" – مركز تطوير األداء جامعة المنصورة -من10إلى .2011/7/12

-

الدورات التدريبية التي قمت بإلقائها
-

مهارات االعداد الجيد للعروض التقديمية  -كلية العلوم واآلداب فرع تهامة شطر الطالبات – 1439/1438هـ.

-

كيفية إعداد استبيان الكترونى  -المجمع األكاديمى للطالبات بتهامة –كلية العلوم واآلداب1439/6/20 -هـ.

-

كيفية إعداد السيرة الذاتية – جمعية رفق لأليتام بمحايل عسير 1439/7/1-هـ.
تقرير المقرر – المجمع األكاديمى للطالبات بتهامه –كلية العلوم واالداب  21صفر 1438هـ

-

استخدم التقنية الحديثة في إدارة االجتماعات -المجمع األكاديمى للطالبات بتهامه – كلية العلوم واالداب –جامعة
الملك خالد2016/2/28 -م

-

تنظيم المؤتمرات العلمية -المجمع األكاديمى للطالبات بتهامه –كلية العلوم واالداب –جامعة الملك خالد
2016/3/6م.

-

تقديم ورشة عمل (طباعة المالبس ) – الكلية الطبية التطبيقة بمحايل عسير1437/2/14هـ

-

العناية الصحية بالمالبس -كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة2013-4-25 -م

-

الزى الجامعى بين المفروض والواقع -كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة2012-11-17 -م

-

كيف تختارين مالبسك؟ -كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة2012-5-13 -م
دورات التعلم اإللكرتوني
ممارس التعلم اإللكتروني(بناء المقررات -تقييم الطالب -تعزيز التواصل والتفاعل -الفصول االفتراضية) عماة
التعلم اإللكترونى بجامعة الملك خالد الفترة من 1437/7/20 : 1437/5/5هـ

-

الدورة التأسيسية لنظام الفصول اإلفتراضية -عمادة التعلم اإللكترونى – جامعة الملك خالد 2015/4/9م.

-

معايير تقييم المقررات المدمجة والكاملة -عمادة التطوير والجودة وعمادة التعلم االلكترونى بجامعة الملك خالد-
1437-5-2هـ

-

صياغة األهداف التعليمية وفقاً لمعايير الجودة ومفهوم التوافق بين األهداف ومحتويات المقرر وأنشطته -عماة
التعلم اإللكترونى بجامعة الملك خالد 2016/11/22م
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-

التعلم اإللكتروني) مفهومه وأنظمته وقواعده) -عماة التعلم اإللكترونى بجامعة الملك خالد 2016/11/6م

-

تخطيط وتصميم المقرر االلكتروني -عماة التعلم اإللكترونى بجامعة الملك خالد 2016/11/9م

-

طرق التقييم المختلفة باستخدام البالك بورد  -مكتب تكنولوجيا الحاسوب التطبيقية – كلية العلوم واآلداب
بتهامه – جامعة الملك خالد – 1437 :1436هـ.

-

(تقرير المقرر -توصيف المقرر )-كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 1436/2/18هـ

-

دورة " ابدأ هنا" -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 1436/4/9هـ

-

المكتبة الرقمية السعودية -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 1436/4/15هـ

-

إنشاء المنتديات ونسخ وتصدير وتغيير واجهة المقرر -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1436/1435هـ

دورات البحث العلمى
-

النشر العلمى فى المنافذ الدولية  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 2016/2/2م.
واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد

-

مهارات كتابة وعرض مشروع البحث العلمى  -كلية العلوم
1436/4/8هـ

-

قواعد المعلومات العربية واالجنبية فى المكتبة الرقمية – مكتب تكنولوجيا الحاسوب التطبيقية – كلية العلوم
واآلداب بتهامه – جامعة الملك خالد – 1437 :1436هـ.

-

كيفية عمل ملصق لمؤتمر علمى بطريقة احترافية  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد
1436/4/8هـ

-

المكتبة الرقمية السعودية -كلية العلوم واالداب بمحايل عسير 1436/1435هـ

-

كتابة وعرض مشروع البحث العلمى  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1436/1435هـ

-

دورة "  - "Endnoteوحدة التدريب والتأهيل المستمر بمركز تطوير اآلداء الجامعي  -جامعة المنصورة  -الفترة
2013-2-26:25م.

-

" تنظيم المؤتمرات العلمية " -مركز تقنية اإلتصاالت والمعلومات  -جامعة المنصورة  -فى 2011-6-15:م .

-

مشروع البحوث التنافسية المحلية والعالمية – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من.2010/2/16 :14

-

النشر العلمي – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من.2009/6/28:30

-

تنظيم المؤتمرات العلمية – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من.2009/8/4 :2

-

أساليب البحث العلمي – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من.2005/8/10 :7

-

إدارة الفريق البحثي – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -الفترة من ..2012/8/28 :26
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دورات وورش العمل لتطوير اآلداء األكادميى
أوالً  :الدورات التدريبية :
-

حضور التدريب التزامني على إنشاء موقعك الشخصى تحت نطاق الجامعة الرسمى – اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات – جامعة الملك خالد 1439هـ.

-

رؤية المملكة  2030بين الواقع والمأمول -المجمع األكاديمى للطالبات بتهامة – كلية العلوم واآلداب –  1صفر
1438هـ.

-

األخالق فى ميزان اإلسالم -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – جامعة الملك خالد 24محرم 1438هـ

-

دورة " مهارات التفكير اإليجابى  -عمادة التطوير األكاديمى والجودة -جامعة الملك خالد  1435/5/5/4هـ

-

كيفية تحرير الخبر الصحفى الخاصة بصحيفة أفاق -كلية العلوم واالداب بمحايل عسير1436/3/1هـ

-

استخدام برنامج تريز فى التفكير لحل المشكالت بطريقة ابداعية  -كلية العلوم واالداب بمحايل
عسير1435/5/15هـ

-

بناء الوحدة التعليمية  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1436/1435هـ

-

 - ICDL Certificateفي 2007-12-29م ..

-

برنامج إعداد المعلم الجامعي  -الدورة الثمانين والمنعقدة فى جامعة المنصورة -الفترة من  10 :إلى -7-20
2010م.

-

إعداد التوفل -جامعة المنصورة -في الفترة من 2005-8-22 :م إلى 2005-9-24م .

-

الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  -جامعة المنصورة -من 13إلى .2010/6/15

-

إدارة الوقت واالجتماعات  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من 21إلى .2008/12/23

-

مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من25إلى .2008/5/27

-

الرخصة الدولية للحاسب األلي  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من29إلى .2007/12/29

-

اخالقيات وآداب المهنة  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من25إلى .2005/9/27

-

مهارات التفكير – مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -من14إلى .2005/8/17

-

اإلدارة الجامعية  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -الفترة من 16إلى .2012/9/18

-

نظام الساعات المعتمدة  -مركز تطوير اآلداء  -جامعة المنصورة -الفترة من  13إلى ..2013/1/14

-

الندوة التعريفية بمشاريع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (- )STDFمكتب المنح المحلية والدولية -قاعة
السيد أ.د  /أحمد أمين حمزة بكلية العلوم -جامعة المنصورة. 2012/12/ 9-

-

ندوة عن " الخاليا الجذعية من البحث العلمي إلى العالج " الجهة المنظمة " مركز تطوير األداء الجامعي"
والمنعقدة في كلية العلوم  -قاعة األستاذ الدكتور  -أمين حمزة  -بتاريخ 2010-12-28م.

ثانياً  :ورش العمل:
-

"بطاقة قياس اآلداء المتوازن " الجهة المنظمة " وحدة إدارة المشروعات والمنعقدة فى كلية العلوم  -قاعة
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األستاذ الدكتور  -أمين حمزة -جامعة المنصورة -بتاريخ 2010-11-8م .
-

"إتاحة معامل افتراضية للمقررات العلمية بالجامعات المصرية "الجهة المنظمة " مركز تطوير األداء الجامعى
"والمنعقدة فى كلية العلوم  -قاعة األستاذ الدكتور  -أمين حمزة -جامعة المنصورة -بتاريخ 2010

-

" تقويم الورقة اإلمتحانية لطالب مرحلة البكالوريوس"  -مركز تطوير األداء الجامعى  -كلية التربية  -جامعة
المنصورة  -بتاريخ 2012-5-14م.

-

"التعليم من أجل التنمية المستدامة فى مؤسسات التعليم العالى" " Education for Sustainable
- "Development in Higher Educationمركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة .2012/7/1 -

-

" التعريف بقاعدة بيانات  "Google Scholarالجهة المنظمة " مركز تقنية اإلتصاالت والمعلومات " -جامعة
المنصورة  -بتاريخ 2013-3-25 :م.

-

 - Research Managementمؤسسة التبادل األكاديمي األلماني - DAADمكتب المنح المحلية والدولية -
جامعة المنصورة2013-4-1 -م.

-

 Proposal Writingمؤسسة التبادل األكاديمي األلماني  - DAADمكتب المنح المحلية والدولية  -جامعة
المنصورة2013-3-12 -م
دورات املكتبة الرقمية السعودية

-

التعريف بقواعد دار المنظومة وطريقة استخدامها2015-4-15 -م

-

االصالة العلمية واالستالل البحثى2015-4-10 -م.

-

طرق البحث في قواعد البيانات الكيميائية2015-4-21 -م

-

مقدمة فى البحث النوعى2015-4-5 -م

-

استخدام قاعدة البيانات العربية الرقمية " معرفة"2015-3-25 -م

-

قواعد بيانات دار المنظومة2015-3-23 -م
 Introduction to Nano 09-11-2016
 Introduction to Nano- 9/11/2016
 Passport Database: your gateway to market research 21-11-2016
 The Taylor Francis eBooks 25-03-2015
 academic OneFile 30-03-2015
 Web of Science- Discovery Starts here- 15-3-2015
 Web of Science and Journal Citations Reports- 18-3-2015
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 Taylor Francis Journals Enrich your research- 25-3-2015
 Researcher ID Promote you research- 1-4-2015
 Searching Wiley Resources- 2-4-2015
 GVRL- 6-4-2015
 Science and Journal Citations Reports training workshops On March, 18th 2015
 Your Essential tools from BMJ- 9-4-2015
 Safari Books Online Training- 9-4-2015
 IGI Global- 13-4-2015

خدمة اجملتمع وشهادات الشكر
-

حصول الموقع الشخصى على أفضل المواقع نشاطاً على مستوى جامعة الملك خالد في الفترة من /4/15 : 4/1
2018م.

-

حصول الموقع الشخصى على أفضل المواقع إثراءاً على مستوى جامعة الملك خالد في الفترة من /2/15 : 1/15
2018م.

-

تقديم دورة تدريبية عن "كيفية إعداد السيرة الذاتية – :جمعية رفق لأليتام بمحايل عسير 1439/7/1-هـ.

-

المشاركة في تنظيم فعاليات مهرجان باق الشتوي للعام 1439هـ.

-

المشاركة في تنظيم فعاليات حفل الخريجات للعام 1439:1438هـ.

-

المشاركة والفوز بالمركز األول بمسابقة " اللغة العربية والتقنيات الحديثة " على مستوى كلية العلوم واآلداب فرع
تهامة شطر الطالبات 1439هـ

-

لقاء (هكذا قادتني الجودة إلى النجاح) -وحدة تطوير المدارس بمحايل عسير 1437/2/26هـ

-

تقديم ورشة عمل (طباعة المالبس ) – الكلية الطبية التطبيقة بمحايل عسير1437/2/14هـ

-

المشاركة فى فعالية ( انجاح مسابقة وسارعوا) -كلية العوم واآلداب بمحايل عسير 1437هـ

-

تنظيم برنامج النشاط للقاء الطالبى األول لطالبات كلية العوم واآلداب بتهامه – جامعة الملك خالد – الفترة
 30/29مارس 2016م

-

المشاركة واإلسهام فى إنجاح فعاليات وأنشطة وكالة عمادة شؤون الطالبات 1436/1435هـ

-

اإلشراف على مشاركات الطالبات فى برنامج النشاط للقاء الطالبى األول لطالبات كلية العوم واآلداب بتهامه –
جامعة الملك خالد – الفترة  30/29مارس 2016م

-

المشاركة البحثية فى يوم البحث العلمى لكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير – المجمع األدبى 1436/7/9هـ

السيرة الذاتية

د /وفاء سماحة

12

-

تفعيل أنشطة الكلية بوحدة النشاط الطالبى  -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 1435/1434هـ

-

مشرفة مرسم األطفال بمهرجان محايل أدفأ 1435هـ

-

تفعيل يوم" كليتي نظيفة" -كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير1436/1435هـ

-

المشاركة في أعمال قدرات التربية الموسيقية للعام الجامعي 2015-2014م.

-

عضو لجنة اإلشراف على انتخابات القيادات األكاديمية ( انتخابات العمادة ورئاسة القسم ) 2013م.

-

المشاركة في أعمال قدرات التربية الفنية للعام الجامعي 2013-2012م.

-

اإلشراف على انتخابات اتحاد الطالب  -كلية التربية النوعية جامعة المنصورة – الفترة من 2013:2011م

-

عضو كنترول الدراسات العليا كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة مايو 2013م

-

دعم وتفعيل األنشطة الثقافية في ( دوري المعلومات بين طالب الكلية ) ابريل 2013م.

-

االشراف على انتخابات اتحاد الطالب للعام الجامعة 2013-2012م.

-

نشر الوعى البيئي بين طالب الكلية بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطالب مايو 2013م.

-

المشاركة في أعمال الكنترول المركزي بفرع الكلية بمنية النصر للعام الجامعي 2013-2012م.

-

المشاركة في أعمال كنترول الفرقة الثانية بفرع الكلية بمنية النصر للعام الجامعي 2013-2012م .

-

اإلشراف على معرض التريكو والكروشيه بفرع الكلية بميت غمر إبريل 2013م.

-

المشاركة فى أعمال كنترول الدراسات العليا للعام 2013م.

-

المشاركة في أعمال الكنترول المركزي بفرع الكلية بمنية النصر ( دور أول وثان) للعام 2012-2011م .

-

المشاركة في أعمال كنترول الفرقة الثانية بفرع الكلية بمنية النصر للعام الجامعي 2012-2011م .

-

حضور الملتقى األول لقيادات نقابة المهن التعليمية  -نقابات المعلمين بالدقهلية 2012/9/9 -م

-

عضو اللجنة النقابية للمعلمين  -بإدارة منية النصر التعليمية  -محافظة الدقهلية2012م

-

تنفيذ واعداد المعرض السنوي لمادة األشغال والصناعات المنزلية كلية التربية النوعية 2010 : 2007م.

-

المشاركة فى تنفيذ واعداد معرض الكلية بالمؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية فى .2008 :2005

-

معرض كلية التربية النوعية بأسبوع الجامعات العربية  -القرية األوليمبية بجامعة المنصورة .2006

-

معرض كلية التربية النوعية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية سبتمبر .2005

