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 لمياء شعبان أحمد أبوزيد د/  .أ االســــم 

 جمهورية مصر العربية   -الفيوم  –م 19/    1/11 تاريخ ومكان الميالد 

 العنوان 
جمهورية     -جامعة سوهاج   -كلية التربية   -قسم  المناهج وطرق التدريس 

 82524ص . ب :  -مصر العربية  

 Lamia_abozaid @ edu.sohag.edu.eg البريد اإللكتروني 

   01550579363- 01008718177 محمول ال

 

  المؤهالت العلمية   2

 

 الدرجة العلمية 
 التخصص

 التاريخ  الجهة المانحة لها 
 دقيق  عام 

 
 بكالوريوس 

 اقتصاد منزلي وتربية 
اقتصاد منزلي  

 وتربية 

 دور مايو جامعة حلوان 
 م 1990/1991

دبلوم خاص في 
 التربية 

طرق التدريس   مناهج وطرق تدريس 
 اقتصاد المنزلي

 جامعة اسيوط 
 1993سبتمبر 

 
 ماجستير 

مناهج وطرق تدريس  
 اقتصاد منزلي 

طرق تدريس  
 اقتصاد منزلي 

 جامعة أسيوط 
 22/9/1997 

 
 دكتوراه 

مناهج وطرق تدريس  
 اقتصاد منزلي 

طرق تدريس  
 اقتصاد منزلي 

 22/1/2002 جامعة جنوب الوادي 

 
 

  السجل الوظيفي    3

 

 التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

  -كلية التربية بسوهاج-قسم المناهج وطرق التدريس معيدة 
 جامعة أسيوط. 

 م 1991-1997

  -كلية التربية بسوهاج-قسم المناهج وطرق التدريس مدرس مساعد 
 جامعة جنوب الوادي. 

 م 1997-2002

  -كلية التربية بسوهاج-قسم المناهج وطرق التدريس مدرس
 جامعة جنوب الوادي. 

 م 2002-2004

كلية البنات بالرياض  –قسم التربية وعلم النفس  أستاذ مساعد 
 )األقسام األدبية( 

 هـ 1426-ـ1425

 هـ 1429-هـ1426 كلية البنات بعنيزة –قسم التربية وعلم النفس  أستاذ مساعد 

جامعة    -كلية التربية-قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد 
 سوهاج.

 م 2010-م2009

كلية التصاميم واالقتصاد   -قسم التربية والمواد العامة أستاذ مشارك 
 المنزلي ببريده 

 هـ 1434 -هــ 1431



 

 

 التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

 هـ 1440 -هــ 1437 كلية التصاميم ببريده  -قسم تصميم األزياء أستاذ مشارك 

 م 1440/2019 كلية التربية بسوهاج أستاذ 

 

  األنشطة التدريسية   4

 

 المقررات التدريسية التي  
 ساهم في تدريسها 

 المرحلة  
 الجامعية 

 الدراسات  
 العليا 

 √  √  طرق تدريس االقتصاد المنزلي

  √  المناهج

  √  مدخل لعلم االقتصاد المنزلي 

  √  المصغر مهارات التدريس والتدريس 

  √  طرق تعليم الكبار 

  √  تخطيط برامج رياض األطفال 

  √  قياس وتقويم تربوي 

 √  √  وسائل وتكنولوجيا التعليم 

  √  الوسائل التعليمية 

  √  تنمية مهارات التفكير 

 √  √  (2(،)1)طرق تدريس خاصة

 √   أساليب التدريس العالجي 

  √  مدخل إلى  المناهج وطرق التدريس 

  √  التثقيف األسري 

  √  الثقافة الملبسيه 

  √  مالبس األطفال 

 √   مناهج البحث العلمي 

كلية التربية لالقتصاد -إشراف التربية العملية) كلية التربية بسوهاج
كلية التربية للبنات    -كلية التربية ببريدة -والتربية الفنية المنزلى

كليات التربية للبنات بالرياض" إعداد معلمات التعليم   -بجامعة القصيم
 األقسام األدبية والعلمية(  -االبتدائي ورياض األطفال

 √  √ 

   مجاالت عملية  

  √  تخطيط المناهج

  √  مبادئ التدريس 

  √  التدريس المصغر 

  √  التربية النوعية(  –التربية الغذائية)كلية التربية 

  √  إدارة العالقات األسرية 

إشراف عام على برنامج الخبرة الميدانية بكليات التصاميم واالقتصاد  
 كلية التصاميم(  -المنزلي ببريده

 √  



 

 

  √  برنامج التأهيل التربوي لمعلمي المرحلة االبتدائية 

 

  المنشورة األبحاث   5

 
 ( بحث في مجالت التربية المحلية واإلقليمية. 15األبحاث المنشورة)

 

  األعمال اإلدارية واللجان   6

 

 التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 هـ 1427-هـ 1426 لبنات بعنيزة ل  التربية كلية –وكيلة قسم التربية وعلم النفس 

 هـ 1429-هـ1427 بنات بعنيزة. لل التربية  كلية–النفسرئيسة قسم التربية وعلم 

 هـ 1437-هـ 1436 كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريده  –مشرفة على قسم التربية والمواد العامة 

 هـ 1436/1441 رئيسة مركز الخبرة الميدانية بكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريده. 
 

 م 2004-2002 التدريس ـ كلية التربية ـ جامعة سوهاج.عضو مجلس قسم المناهج وطرق 
 م 2009-2010

 هـ 1426-هـ1425 عضو مجلس قسم التربية وعلم النفس بكلية البنات بالرياض )األقسام األدبية(. 

 هـ 1427/1429 بنات بعنيزة. التربية لل  عضو  مجلس كلية 

المرشحات لشغل وظيفة معيدة  عضو لجنة المقابلة الشخصية للمواطنات السعوديات  
 بقسم التربية وعلم النفس بكلية البنات بعنيزة. 

 

 هـ 1427-1429
 
 
 

 هـ 1436/1439 عضو  مجلس كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريده 

 هـ 1429/1430 عضو الحكم على ومناقشة بعض رسائل الماجستير داخل المملكة 

 م 2013/2014 الماجستير بحمهورية مصر العربية عضو الحكم على ومناقشة بعض رسائل 

 هـ 1436/1437 رئيسة الرصد بقسم التربية والمواد العامة 

 هـ 1436/1438 بقسم تصميم األزياء. )الرصد(نترول وعضو لجنة الك

 هـ 36/1438 عضو لجنة التعليم والتعلم بقسم التربية والمواد العامة

 هـ 1436/1438 والمواد العامة منسقة الجودة بقسم التربية 

 هـ 1437/1441 كلية التصاميم  -تصميم األزياء برنامج بكالوريوس عضو لجنة الخطط والمناهج ب

 هـ 1438-1436 كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريده عضو لجنة المكتبات ب 

 هـ 1437/1438 جامعة القصيم –كلية التصاميم ب العلمية عضو لجنة الخطط والبحوث 

 هـ 1437/1438 جامعة القصيم  –بكلية التصاميم عضو مجلس الدراسات العليا 

 هـ 1439/1441 بكلية التصاميم  عضو المجلس االستشاري لقسم تصميم األزياء

 هـ 1439/1441 عضو لجنة الخطط والمناهج لبرنامج الدراسات العليا بقسم تصميم األزياء

 هـ 1441-1437 باللجنة الفرعية للدراسة الذاتية لبرنامج بكالوريوس تصميم األزياء عضوة 

رئيسة لجنة معيار مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات المنبثقة من  لجان الدراسة   
 الذاتية  ببرنامج بكالوريوس تصميم األزياء . 

 

 هـ 1439/1441



 

 

 هـ 1439/1441 األزياءعضو أساسي  بلجنة الجودة بقسم تصميم 

بكلية التصاميم   عضو رئيس في جميع لقاءات زيارات الجودة ولجنة الجودة واالعتماد
 واالقتصاد المنزلي

 هـ 1437

عضو مقابلة لجنة قطاع التعليم النوعي الستكمال اجراءات الموافقة على انشاء كلية  
 التربية النوعية 

 م 2019/2020

 2020 بكلية التربية بسوهاج نترول الدبلوم المهنيةوعضو ك

 م 2020/2021 عضو كونترول الفرقة الرابعة بكلية التربية بسوهاج

 م 2020/2021 عضو لجنة المشتريات بكلية التربية بسوهاج

 م 2020/2021 عضو لجنة المكتبات بكلية التربية بسوهاج

التربية  –بكليتي)التربية عضو لجان مقابلة الطالب المتقدمين للعمل بمهنة التدريس 
 النوعية(

 م 2020/2021

 م 2020/2021 رئيسة لجنة الرصد بكلية التربية النوعية

 م 2020/2021 رئيسة غرفة األسئلة بكلية التربية النوعية

 م 2020/2021 عضو بعض لجان البت والمواصفات لتأسيس معامل كلية التربية النوعية

 م 2020/2021 النوعية لشؤون التعليم والطالب وكيلة كلية التربية  

 م 2020/2021 نائب رئيس عام االمتحانات بكلية التربية النوعية 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية   7

 
 ( مؤتمر ما بين مشاركة وحضور.23حضور حوالى )

 

8 
دورات تنمية قدرات أعضاء هئية   

 التدريس  
 

 
 قدرات أعضاء هيئة التدريس بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. تم حضور جميع دورات تنمية 

 

 الدورات وورش العمل   9
 

 
 ( دورة وورشة عمل ما بين الحضور فقط وتقديم الدورة واالعداد لها. 50حضور ما يقرب من )

 

  االشراف على الرسائل العلمية   10

 
منها ما تم  في مجال مناهج وطرق التدريس )االقتصاد المنزلي ورياض األطفال(  ( رسالة 16تم االشراف علي )

 ومنهم مازال في مرحلة التسجيل و إجراءات البحث. مناقشته
 



 

 

11 
 

 مناقشة الرسائل العلمية 
 
 

 
والمملكة العربية السعودية )حضور مباشر  تشرفت بمناقشة العديد من رسائل الماجستير بجمهورية مصر العربية 

 (.  onlineو
 

  خدمة المجتمع   12

 
 تنوعت خدمة المجتمع في بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشكل رسمي وبشكل غير رسمي. 

 

  عضوية اللجان العلمية   13

 

د/لمياء شعبان أحمد أبوزيداالسم:          

التوقيع:          

 

رئيس مجلس القسم                                                  عميد كلية التربية                  

 

 .د./ خالد عبد اللطيف عمران أ    .د./هدى مصطفى عبدالرحمن                          أ         

 . عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس-1

 . القراءة والمعرفةعضو جمعية -2

 عضو جمعية الثقافة من أجل التنمية.  -3


