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 كلية التربية                      
 جامعة المنوفية                     
 قسم أصول التربية                   

 السيرة الذاتية 
 :  لدكتورةل

   سمحان منال فتحي عبد الرحمن 

   أصول التربيةبقسم أستاذ مساعد 

 

 

 أوالً: البيانات الشخصية

 من سمحانمنال فتحي عبد الرحاالسم :  - 
 –كليتتة التربيتتة    أصتتول التربيةتتت  أستتتاذ مستتاعس بقستتم  الوظيفة الحالية :    -  

 .، قائم بأعمال رئيس قسم أصول التربية جامعة المنوفية 
 19/6/1966تاريخ الميالد :   -

ش عاطف عبد الحلتتيم  16 –لشرقي البر ا –شبين الكوم   -المنوفيةالعنوان :    -
 بجوار استاد الجامعة

 

 

 البريد اإللكتروني :  - 
Manal_samhan@yahoo.com 
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 قسم أصول التربية  -المكتب : كلية التربية بشبين الكوم  - 

 قسم أصول التربية   -: كلية التربية بشبين الكوم  ةعنوان المراسلة البريدي - 
 

   ثانياً: المؤهالت العلمية

 .1988 جامعة المنوفية عام  -ة التربية د جدا  مع مرتبة الشرف، كليبتقدير عام جي وتربية  رياضياتبكالوريوس :  - 

 .  1991كلية التربية ت جامعة المنوفية عام  –  جيد جدادبلوم خاص في التربية بتقدير    - 

 .      1995جامعة المنوفية عام –ية التربية كل  –ماجستير في التربية تخصص أصول تربية بتقدير ممتاز ماجستير :   - 

 . 2000جامعة المنوفية عام  –كلية التربية  –تخصص أصول تربية  -دكتوراه : الفلسفة في التربية  - 

 
 

  ثالثاً: التدرج الوظيفي

 .  23/5/1989جامعة المنوفية اعتبار من  –بكلية التربية  –معيد بقسم أصول التربية   - 

 . 28/1/1996جامعة المنوفية اعتبار من  –بية بكلية التر  –مدرس مساعد بقسم أصول التربية  - 

 .25/2/2001جامعة المنوفية اعتبار من   –بكلية التربية  –مدرس بقسم أصول التربية  - 

 .26/1/2010جامعة المنوفية اعتبار من   –بكلية التربية  –بقسم أصول التربية  أستاذ مساعد - 
 

   الفكري"رابعاً: النشاط العلمي "التميز العلمي و

  

 اإلنتاج العلمي:   (1
 تاريخ النشر  المؤلفين  مكان النشر اسم البحث م

 جامعة األزهر بعنوان  -المؤتمر العلمي األول بمقر كلية التربية بتفهنا األشراف وعي أعضاء هيئة التدريس بالقوانين المنظمة لعملهم في الجامعات المصرية 1
 أفاق المستقبل("  -التحديات  -"األمن االجتماعي والتربية )الواقع

 2006( أبريل  18-17) منال فتحي سمحان /د –جمال احمد السيسي /د 

 المؤتمر العلمي الثالث للمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي بعنوان   صعوبات األخذ بنظام االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانية بجامعة المنوفية  2
 جديدة في تقويم أداء التعليم قبل الجامعي: واقع ورؤي" "أفاق

 2009( يوليو  27-26) منال فتحي سمحان /د 

 التخطيط إلنشاء وحدة لضمان الجودة 3
 بكلية التربية جامعه المنوفية 

 PERTباستخدام أسلوب 

 2008لعدد الثاني ا فتحي سمحان منال /د  , كلية التربية, جامعة المنوفية 2008مجلة التربية وعلم النفس, العدد الثاني, 
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,مركز تطوير التعليم   2009( نوفمبر  16-15مؤتمر "التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم قبل الجامعي"الذي سيعقد ) أكتوبر"  6بمحافظة    دراسة ميدانيةاألدوار المتوقعة والواقعية للمتاحف التعليمية في مراحل التعليم قبل الجامعي " 4
 لجامعيا

 ( 2009-1-3) محمد شريف عبد الرحمن   /د  -منال فتحي سمحان /د 

(،الجزء األول،إبريل 2( ،ع)74مج) د / منال فتحي عبد الرحمن سمحان  مجلة كلية التربية جامعة طنطا  "دراسة ميدانية" الهوية الثقافية لدى طالب الجامعة األمريكية وبعض الجامعات الخاصة المصرية 5

2019 

جامعة المنوفية فـــــي تعزيز األمن الفكري لطالبهم ومقترحات لتفعيلها فى ضوء آراء  -ار أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية أدو 6

 طالبهم  . 

 2019، أكتوبر 34العدد الثالث،السنة  د /منال فتحي عبد الرحمن سمحان  مجلة كلية التربية جامعة المنوفية

 علمي المرحلة االبتدائية بمحافظة المنوفيةجودة الحياة الوظيفية لدى م 7

 وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لديهم

 2020(،يناير 121(،ع )31مج) د /منال فتحي عبد الرحمن سمحان مجلة كلية التربية جامعة بنها 

 ( 28مج ) د /منال فتحي سمجان  مجلة كلية الدراسات العليا التربوية عضاء هيئة التدريس تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في تنمية أبعاد المواطنة العالمية لدى طالبها في ضوء آراء أ 8

 (  4ع )

 2020أكتوبر 

 أ.د /جمال علي الدهشان  المجلة التربوية  "رؤية مقترحة " ومتطلبات تنميتهاالمهارات الالزمة لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة  9

 نال فتحي عبد الرحمن سمحاند /م

 ( الجزء األول 80العدد )

 2020ديسمبر 

د / أسماء فتحي السيد   –رحمن سمحان د /منال فتحي عبد ال مجلة كلية جامعة الفيوم  للعلوم التربوية والنفسية  متطلبات استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في ضوء التحول الذكي للجامعات: دراسة آلراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية 10

 علي

 ( 14المجلد )

 2020ديسمبر 

 (29مج ) د /منال فتحي عبد الرحمن سمحان مجلة كلية الدراسات العليا التربوية متطلبات التحول نحو التعلم المدمج بالتعليم قبل الجامعي لمواجهة تحديات جائحة كرونا  11

 العدد األول

 2021يناير 

 مقومات البحث التربوي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة في ضوء آراء أساتذة التربية بمصر  12

 

  د /منال فتحي عبد الرحمن سمحان ة مجلة كلية التربية باإلسماعيلي

 د / ياسر ميمون عباس 

 مقبول النشر 

 
 المشاركة في المؤتمرات (2

 ي مصروالندوات العلمية فحضور العديد من المؤتمرات المشاركة ب

 2010يوليو 22-21في الفترة من  -جامعة بنها -كلية التربية   -"التربية في مجتمع ما بعد الحداثة" المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية -1

 
 .   2014مارس  12 –جامعة كفر الشيخ  –كلية التربية  –ندوة العلمية السادسة عشر لقسم أصول التربية " المعرفة وبناء االنسان " ال -2

  
 . 10/2015/  13- 12من  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –المؤتمر السنوي الخامس ) الدولي االول ( " التربية العربية في العصر الرقمي فرص وتحديات "   -3 

 
 .   2016أكتوبر  12-11من  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –) الواقع والمامول(" تمر السنوي السادس ) الدولي الثاني ( " التربية العربية وتعزيز االمن الفكري في عصر المعلوماتية المؤ -4
 .4/5/2017 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –الندوة العلمية " التعليم الفني في ضوء ثقافة المجتمع "  -5
 

لعربيتة فتي المؤتمر السنوي السابع ) الدولي الثالث(" التربيتة الوجدانيتة فتي المجتمعتات ا  -6
 .2017أكتوبر  12-11من  –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –ضوء التحديات المعاصرة " 

المؤتمر السنوي الثامن ) الدولي الرابع(" تربية الفئات المهمشتة فتي المجتمعتات العربيتة   -7
 متن-جامعتة المنوفيتة-كليتة التربيتة  -لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ")الفترص والتحتديات(
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 م.2018سبتمبر11-12
المؤتمر السنوي التاسع )الدولي الخامس("التربية الخلقية في المجتمعات العربية ")الواقتع -8

 م.2019اكتوبر  31-30من  –جامعة المنوفية –كلية التربية -والمأمول(
 

 

 

 

     يبية وورش العمل التدرلدورات ا (3
 . 2/2018/ 25 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -اساليب الكشف عنس" –اساليبس  –مظاهره  –مفهومس –ورشة عمل  بعنوان "االنتحال العلمي   -1
 . 14/3/2018 –جامعة المنوفية   -كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان "التوثيق في البحث العلمي "   -2

 .4/4/2018 –ة جامعة المنوفي –كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان " مصادر الخطأ في كتابة البحث العلمي "  -3

 .2016/ 1/6-جامعة المنوفية  –كلية التربية  -ورشة عمل بعنوان " تقويم التدريس في ضوء معايير الجودة "  -4

 .23/5/2016-جامعة المنوفية   –كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان " قائمة معايير الجودة في وسائل تقويم التعليم المعرفي "  -5

 . 16/5/2016 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  –ج والمقررات " ورشة عمل بعنوان "توصيف البرام -6

 .  2019/ 11/ 21 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -ورشة عمل بعنوان "توصيف البرامج والمقررات الدراسية "  -7

 .2019/ 5/12 –جامعة المنوفية   –كلية التربية  –ورشة عمل بعنوان " توصيف البرامج والمقررات الدراسية "   -8

 .9/2004(/21-20) –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية  –دورة تدريبية بعنوان " أخالقيات واداب المهنة "  -9
 . 12/2004–مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية  –دورة تدريبية بعنوان " أساليب البحث العلمي "  -10
 .9/2004(/21-20) –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية  –واداب المهنة "  دورة تدريبية بعنوان " أخالقيات -11
 . 2006/ 1(/18-15)–مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية   –دورة تدريبية بعنوان " استخدام التكنولوجيا في التدريس "  -12
 .2021/ 1(/27-26)–مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية  – دورة تدريبية بعنوان " التخطيط االستراتيجي " -13
 . 2021/ (1/2-31/12)–مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية  –دورة تدريبية بعنوان " إدارة األزمات والكوارث "  -14

 . 2021/  2(/3-2)–درات أعضاء هيئة التدريس جامعس المنوفية مركز تنمية ق –دورة تدريبية بعنوان " إتخاذ القرار وحل المشكالت "  -15
 

 

 لقسم اإلشراف على رسائل ا (4
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