
 سمية الماالتي

 العنوان:  تركيا – شانلي أورفا

 dr.somayah@outlook.com :البريد االلكتروني

 الموبايل :05375605574

 

 البيانات الشخصية

 تاريخ الميالد :1981-8-7

 النوع :أنثى

 الحالة اإلجتماعية : متزوجة

   الجنسية : سورية -تركية

 االسم قبل الزواج :سمية حامد الحسين

 المؤهالت العلمية

 

 

2012 

 

 

 

بية ي التر  
 
 دكتوراه ف

 تخصص :المناهج وطرق التدريس

 جامعة القاهرة – معهد الدراسات التربوية

ي الحلقة األوىل من  ي لدى معلم   
ح لتنمية األداء المهن  ي مقتر عنوان الرسالة ):برنامج تدرين  

ي ضوء متطلبات المناهج المطورة  
 
ي الجمهورية العربية السورية ف  

 
ي ف  .(التعليم األساس 

   التقدير :التوصية بالطبع والتبادل بي  ي الجامعات

2010 

بية ي التر  
 
ي ف  ماجستت 

 تخصص المناهج وطرق التدريس

بوية  جامعة القاهرة- معهد الدراسات التر

بية  بية العملية لطالب معلم الصف بكلية التر ح لتطوير التر عنوان الرسالة):تصور مقتر

ي الجودة الشاملة ي ضوء معايت   
 
 .(جامعة دمشق ف

 التقدير :ممتاز

2008 

بية ي التر  
 
 ((نظام العامي  ي)الدبلوم الخاص ف

بوية  جامعة القاهرة- معهد الدراسات التر

ي
 
 التقدير :جيد جدا

 



2005 

بية/ تخصص معلم صف ي التر  
 
 /إجازة ف

بية  جامعة دمشق- كلية التر

 التقدير جيد

ات العملية  الختر

2016-2019 

 اتركي -نسانية إجمعية  -لسالم للدعم االجتماع  جمعية ا

 ج التعليم: مديرة برناملمنصبا

كيةنشاطات التعليم ومتابعة: مراقبة المهام يةال  -العربية -)اللغة التر ز تصميم  ،(نكلت 

بوية لتعليم الطفال صمناهج دراسية بالمشاركة مع مجموعة من المخت ي العلوم التر
ز
ز ف ي 

ز  كية ل السوريي  تسجيل مبادئ القراءة والكتابة والحساب، التواصل مع المدارس التر

ي المدارس
ز
ي الجامعةالطالب ف

ز
 . ، ومتابعة تسجيل الطالب ف

 

2014 

بية- سورية بوي األول- وزارة التر  شعبة التوجيه التر

ي اإلدارة المركزية  
 
 .المنصب :رئيس شعبة ف

ي محافظات القطر كافة وإعداد اللوائح التوجيهية   
 
بويي  ي ف المهام :متابعة الموجهي  ي التر

بويي  ي   .الصفية والسنوية ورسم الخطط الالزمة لعمل الموجهي  ي التر

2013 

بوية – سورية ي لتطوير المناهج التر  
 المركز الوطن 

 المنصب: رئيسة وحدة التدريب

  :المهام

امج الالزمة لتدريب الموجهي  ي والمعلمي  ي والمدرسي  ي عىل  • تصميم الخطط والت 

طرائق التدريس الحديثة للمناهج الدراسية وطرائق اإلدارة الصفية والمدرسية 

ي المدارس، وتدريبهم عليها   
 
ي للطالب والتالميذ ف الناحجة وطرائق الدعم النفس 

ي الميدان  
 
 .ومتابعة أدائهم ف

 .تقييم التعيينات التدريبية النظرية والعملية •

 .تصميم أدوات تقييم الدورات التدريبية •

2012-2013 

2013-2014 

 

بية  مدرس ي كلية التر  
 
 ف

بية  بية تخصص علم النفس- التر ي لطالب كلية التر المهام: تدريس الجانب العمىل 

 .الحديثة- المناهح

     2014 
بية  عضو لجنة مكافحة االتجار باألشخاص- وزارة التر

ي مكافحة االتجار باألشخاص  
 
بية ف  المهام :متابعة وتنفيذ خطة وزارة التر



   2013 

ي للتعلم النشط- منظمة اليونيسيف  
 عضو لجنة تأليف الدليل الوطن 

ي للتعلم النشط)طرائق التعلم النشط- طرائق   
ي تأليف الدليل الوطن   

 
المهام: المشاركة ف

ي- طرائق اإلدارة الناحجة- طرائق التقويم البديل  .(الدعم النفس 

   2013 

ي لتطوير المناهج   
ي والدكتوراه- المركز الوطن  عضو لجنة تحليل رسائل الماجستت 

بوية  التر

ي تناولت   
بية جامعة دمشق النر ي كلية التر  

 
ي والدكتوراه ف المهام:دراسة رسائل الماجستت 

ي سورية لتحديد مدى االستفادة منها  
 
ي ف  .مناهج التعليم ما قبل الجامع 

    2013 

، وتقييم  عضو لجنة توصيف محتوى مناهج التعليم العام ما قبل الجامع 

ي ووضع مصفوفات مطورة .المركز  مصفوفات المدى والتتابع وفق الواقع الحال 

بوية ي لتطوير المناهج التر  
 الوطن 

ي وتقييم مصفوفات المدى  المهام :دراسة مناهج الحلقة األوىل من التعليم األساس 

اح المصفوفة المطورة للحلقة األوىل  .والتتابع الحالية واقتر

    2013 

بوية "مركز القياس والتقويم  ي العملية التر  
 
ي ورشة عمل "التقويم البديل ف  

 
ة ف محاض 

بوي- سورية  .التر

ة بعنوان"اختبارات األداء  "المهام :إعداد وتقديم محاض 

 

 المنشورات

2016 

                                                    "يونيسف- "الدليل المرجعي للتعلم النشط

المشاركة بإعداد الجانب النظري للدليل المرجعي للتعلم النشط والذي تم بالتعاون          

 مع وزارة التربية في سورية

 

2013-2014 

 

ي للدورات التدريبية المركزية "تعميق تدريب  بية - المحتوى التدرينر  وزارة التر

 "المدرسي  ي والمدرسي  ي المساعدين والمعلمي  ي عىل التعامل مع المناهج الحديثة

ي  
 
  "عنوان الجلسة التدريبية "التعلم التعاون

2012 

بوية- جامعة القاهرة بوية- معهد الدراسات التر  مجلة العلوم التر

ي ضوء   
 
ي سورية ف  

 
ي الصف ف ي لمعلم   

ي لتنمية األداء المهن  عنوان البحث ":برنامج تدرين  

ي    ."مهارات التفكت 

2012 
بوية- جامعة القاهرة بويية- معهد الدراسات التر  مجلة العلوم التر

ي لدى   
ي قائم عىل التقويم البديل لتنمية األداء المهن  عنوان البحث ":برنامج تدرين  



ي سورية  
 
ي الصف ف  .معلم 

2011 

وع النهضة العربية) "آفاق نحو  ي مشر  
 
ي ف ي مؤتمر "التعليم والبحث العلم   

 
المشاركة ف

  (مجتمع المعرفة

ة من 5-7 تموز 2011م  جامعة عي  ي شمس- القاهرة الفتر

2011 

ي   
 
حضور ورشة العمل اإلقليمية الثالثة "دور القضاة والمدعي  ي العامي  ي والمحامي  ي ف

ي الدول العربية  
 
 ."الحد من تطبيق عقوبة االعدام ف

ي الستقالل القضاة والمحاماة- القاهرة- من 3-5 تموز- 2011م  المركز العرب  

 الشهادات األخرى

    الجمعية السورية للمعلوماتية – ICDL شهادة 2014

  جامعة القاهرة  TOEFL شهادة 2010

  جامعة القاهرة PRE- TOFEL شهادة 2009

 الدورات التدريبية

2014 
  .حضور الورشة التدريبية لمكافحة االتجار باألشخاص

 إدارة مكافحة االتجار باألشخاص دمشق - سورية 
   

2008 
بوي  دورة تنمية مهارات البحث التر

بوية- جامعة القاهرة  معهد الدراسات التر
 

 

 المهارات

 
 اللغة العربية اللغة األم

 اللغات
يةاللغة ا جيدة  ز  إلنكلي 

 

  

 ICDL  الحاسوب 
 

 

 الهويات و االهتمامات

  الرياضة القراءة

  السفر 

 


