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1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس

أميرة محمد المغاورى خطاب عطيه

رقم السجل المدني

الكلية

التربية للبنات بالمجمعة

القسم

األحياء

تاريخ الميالد

3790/20/31

البريد اإللكتروني

a.almaghawry@mu.edu.sa

هاتف عمل

2304241046

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

الجامعة أو الكلية

التخصص

بكالوريوس العلوم الزراعية

يونيه 3774

وراثة

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة

ماجستير العلوم الزراعية

أكتوبر 0223

وراثة

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة (الشاطبى)

دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية

نوفمبر 0222

وراثة

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة (سابا باشا)

دبلومة فى الشبكات

أغسطس 0232

شبكات

المركز الثقافى الروسى

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

بكالوريوس العلوم الزراعية

يونيه 3774

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة

ماجستير العلوم الزراعية

أكتوبر 0223

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة (الشاطبى)

دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية

نوفمبر 0222

جامعة االسكندرية -كلية الزراعة (سابا باشا)

2

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

3

عضو كنترول للفرقة الثالثة

السنة الدراسية 3411 -3410

0

أعمال المراقبة واالمتحانات

3411 -3410

1

تصنيف وبحث طلبات التقدم لوظائف معيدات بالقسم

الفصل الدراسى االول 3410

4

منسقة تعلم الكترونى بالقسم

السنة الدراسية  -3411حتى االن

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

3

التخطيط االستراتيجى

مهام اللجنة


تحديد االحتياجات الحالية للقسم التى يتطلبها البحث
العلمى والدراسات وخدمة المجتمع



صياغة رؤية ورسالة للقسم واهدافه االستيراتيجية
ووضع سياسة واليه لضمان التحديث المستمر لهذه
العناصر وفقا للمتغيرات المعصرة



وضع االليات المناسبة العداد ومراجعة وتوثيق
رؤية ورسالة القسم واهدافه االستيراتيجية

مدة عمل اللجنة

3



تحديد االليات التى تؤدى الى تحقيق االهداف
االستيراتيجية للقسم وتضمن استمرارية التطوير



وضع خطة بالقسم لكل من(التعليم والتعلم -البحث
العلمى – خدمة المجتمع)



تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
والقيم المطلوب االلتزام بها

 تصميم الخطة التنفيذية للقسم ومتابعة تنفيذها

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة

3

إلقاء محاضرة عن " المقابلة الشخصية" ليوم المهنة

كلية التربية -المجمعة

3411-33-04

0

دورة تدريبية لتدريب عضوات القسم عن " التعلم االلكترونى
وادواته"

قسم االحياء – كلية التربية

3411/30/06

1

محاضرة عامة لطالبات الفرقة الرابعة" التغيرات المناخية
والتنوع الحيوى :التأثير وطرق المواجهة"

4

دورة تدريبية لطالبات القسم "نظام التعليم اإللكتروني في جامعة
المجمعة وأدواته"

المجمعة
قسم االحياء – كلية التربية

3414/4/03

المجمعة

قسم االحياء – كلية التربية

4424/4 /32

المجمعة

4

دورة تدريبية لطالبات القسم "آليات استخدام الطالبة لنظام

6

4424/5/32

كلية التربية

التعلم االلكترونى في جامعة المجمعة"
المشاركة في يوم النزاهة بالكلية :عرض فالش تحت عنوان

0

4424/6/6

كلية التربية

" لتكن مكارم االخالق رسالة نهديها لمن حولنا"
االشراف العلمى للنشاط الطالبى بالقسم لندوة " أمراض الدم

9

الوراثية"

قسم االحياء – كلية التربية

4424 /43 /41

المجمعة

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

3

"التنقيب فى قواعد البيانات لتحديد جينات تحمل الملوحة فى األرز"
.

يونيه 8002

اسم الدورية
مجلة الجديد فى البحوث الزراعية)8(31 -

5

0

" تفاوت وظيفة الجين والخواص الفيزيوكيماوية للكروماتين ".

ديسمبر 8033

مجلة االسكندرية للتبادل العلمى – )18(4

1

تقييم تراكيب وراثية مختلفة من نباتات اإلستفيا والمستخدمة كمحلى
طبيعى

8038

J, Agric. Chem. and Biotechn.
, Mansoura University , Vol. 3
( 7 ) : 187 - 193

4

مستخلص اوراق الجوجوبا يحدث اثرا مضادا للنيماتودا

8031

مجلة االسكندرية للتبادل العلمى )8(14-

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

3

وراثة عامة

نبت 0323

المرحلة الثانية

0

وراثة خلوية

نبت1320

المرحلة الثالثة

1

علم وظائف اعضاء نبات ()3

نبت 0393

المرحلة الثانية

4

وراثة تطبيقية

نبت 4021

المرحلة الرابعة

6

تصنيف النباتات الزهرية

نبت 1036

المرحلة الثالثة

0

علم الخلية

BIO 123

المستوى الثانى

9

مملكة نباتية عملى

BOT 122

المستوى الثانى

6

2

علم الشكل الظاهرى للنبات الزهرى
وتشريحه

BOT 212

المستوى الثالث

7

وظائف اعضاء نبات ( )0عملى

نبت

الفرقة الرابعة

32

وراثة عامة

BIO223

المستوى الرابع

33

وراثة خلوية

BOT315

المستوى الخامس

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
عنوان الرسالة

م

المرحلة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

3

الجمعية المصرية لعلوم الوراثة
والسيتولوجى

جامعة عين شمس -القاهرة

عامل

0

جمعية أ.د .عبد المنعم بلبع لبحوث
االراضى والمياه

جامعة االسكندرية  -االسكندرية

عامل

7

1

جمعية الجديد في العلوم الزراعية

جامعة االسكندرية  -االسكندرية

عامل

4

الجمعية العربية للتكنولوجيا الحيوية

جامعة االسكندرية  -االسكندرية

عامل

و:الدورات التدريب
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

3

التعلم االلكترونى

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس

 1 -3يونيو 0232

االسكندرية  -مصر

0

مناقشة الخطة التنفيذية لمعهد الدراسات العليا
والبحوث

معهد الدراسات العليا  -جامعة االسكندرية  -مصر

 00يونيو 0232

1

" REACHتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية"

فندق سيسل  -االسكندرية

 0-3نوفمبر 0232

4

اإلنتاج الألنظف ( ,)CPأفضل التقنيات المتاحة
( ,)BATمراجع أفضل التقنيات المتاحة (.)BREF

فندق سيسل  -االسكندرية

 4 -1نوفمبر 0232

فندق سيسل  -االسكندرية

32 -39يناير0233-

0

EE (Energy Efficiency) RE (Renewable
)Energy

فندق سيسل  -االسكندرية

 02-37يناير0233-

9

Monitoring and Treatment of
Wastewater

فندق سيسل  -االسكندرية

 32-7مايو 0233

2

Hazardous and Solid Waste

فندق سيسل  -االسكندرية

 30 -33مايو 0233

6

Climate Change

8

Management

7

التعلم االجتماعى فى القرن الواحد والعشرين

المركز الوطنى للتعلم االلكترونى والتعليم عن بعد

 37-32ديسمبر 0233

32

التعليم المبنى على حل المشكالت

عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة

 6 -1مارس 0230

33

تحفيز الطالب على التعلم

عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة

 30 – 32مارس 0230

30

مهارات البحث العلمى

عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة

 13مارس –  0ابريل 0230

31

االرشاد االكاديمى

مركز الجودة واالعتماد االكاديمى بالكلية

شوال 3411

34

نظام التعلم االلكترونى وادواته

عمادة التعليم االلكترونى والتعلم عن بعد – جامعة المجمعة

3411/30/39 -30

36

التعلم االلكترونى

مركز التعلم االلكترونى بالجامعة

 04-00ذو القعدة 3411

30

السبورات التفاعلية الذكية

مركز التعلم االلكترونى بالجامعة

3414 /33 /09

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

3

إلقاء محاضرة عن أثر التغييرات المناخية على التنوع الحيوى فى بلدان

فندق سيسل  -االسكندرية

 9-6فبراير 0233

0

RIPECAP

جولة دراسية بفلندا بدعوة من الحكومة الفلندية

هلسنكى -فنلندا

 04-37يونيو 0233

9

1

تحقيق الجودة في التقويم الجامعى

قسم العلوم التربوية -كلية التربية

3411-30 -03

المجمعة
4

معايير اختيار البرامج االكثر جاهزية لالعتماد االكاديمى

كلية التربية -المجمعة

3414-3-4

6

مؤتمر " التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة  :التحديات
والحلول"

كلية التربية -المجمعة

3414/3/ 6-4

0

معايير التصميم التعليمى في التعلم االلكترونى

عمادة التعليم االلكترونى والتعلم عن بعد
بالتعاون مع المركز الوطنى للتعلم
االلكترونى والتعليم عن بعد في وزارة
التعليم العالى

3414/3/06

9

ورشة عمل " دمج مهارات التفكير في التدريس"

قسم العلوم التربوية

3414/3/09

كلية التربية – جامعة المجمعة
2

مهارات االرشاد االكايمى

عمادة الجودة وتطوير المهارات –
جامعة المجمعة

3414 /0 / 00-06

7

التدريس لتحقيق التعليم القائم على المعنى

قسم العلوم التربوية

3414/1/39

32

معايير جودة البرنامج ومؤشرات االداء

كلية التربية – جامعة المجمعة
مركز الجودة – كلية التربية

3414/1/03

10

33

توصيف البرنامج والمقررات وتقاريرهما واالطار الوطنى
للمؤهالت

مركز الجودة – كلية التربية

3414/4/3

30

تطوير أساليب التقويم في التعليم

عمادة الجودة وتطوير المهارات –
جامعة المجمعة

3414/6/32

31

ورشة عمل " تصميم نماذج إلكترونية الستطالعات الرأى

أسبوع التقنية والتعامالت االلكترونية

3414 /30 /01

 E-servayesعمادة التعليم االلكترونى والتعلم عن بعد
جامعة المجمعة

34

ورشة عمل " التأليف والترجمة والنشر العلمى في جامعة
المجمعة"

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمى

3416/3 /0

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
 -3شهادة تقدير لفوز قسم االحياء في مسابقة القسم المثالى
 -0شهادة تقدير وجائزة رمزية على الجهود المتميزة في البوابة االلكترونية لجامعة المجمعة خالل العام الجامعى 3411 /3410
 -1شهادة تقدير للمشاركة الفعالة في استيفاء قسم االحياء لمتطلبات التقدم لمسابقة االقسام االكثر جاهزية لالعتماد

3414

 -4المركز الثالث "جائزة معالى مدير الجامعة للتميز في التعليم االلكترونى الجامعى في فرع نتعلم  :للتميز في المقررات الرقمية :تصميم مقرر علم الشكل الظاهرى للنبات الزهرى وتشريحه"

االسم:

التوقيع

أميرة محمد المغاورى

أمرية
11

