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 الذاتية للدكتورة / حنان رجاء عبد السالم رضاالسرية 

 البيانات الشخصية

                      : متزوجة  الحالة االجتماعية

 مصريةالجنسية :  

 مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا التعليمال: التخصص العام

 : مناهج وطرق تدريس علومالتخصص الدقيق

 Hanan.rada@yahoo.comالبريد االلكتروني :   

 المؤهالت والدرجات  العلمية
 

 المؤهل والدرجة العلمية
 

 جهة المنح التقدير التاريخ

 جامعة المنوفية جيدا جدا 1992دور مايو  بكالوريوس علوم وتربية

 جامعة المنوفية جيدا جدا 1994دور سبتمبر  الدبلوم الخاص فى التربية

 جامعة المنوفية ممتاز 22/4/1998 ستير فى التربية جدرجة الما

درجة دكتوراة الفلسفة فى 
 التربية

 جامعة المنوفية - 13/3/2001

استاذ مساعد مناهج وطرق 
 ومعلتدريس ال

2014 -  

 
 عنوان رسالة الماجستير:

فعالية استخدام األلعاب التعليمية والعروض العملية االستقصائية فى تدريس العلوم على تنمية التفكير اإلبتكارى  
 والتحصيل لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .

 
 عنوان رسالة الدكتوراة:

 المرحلة األبتدائية .اثر استخدام إستراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم على تنمية األداء اإلبتكارى لدى تالميذ 

 االجازات واإلعارات 

 م.2009 -م2005إعارة إلى المملكة العربية السعودية من عام  .1
 م2014م وحتى 2009اجازة مرافقة الزوج من  .2
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 البحوث المنشورة

 

 م
 

 جهة النشر التاريخ العنوان

فعالية استخدام المعمل االفتراضي االستقصائي و التوضييحي  1
الكيميياء عليي تنميية التفكيير العلميي ليدى طالبيا  في تيدريس 

 كلية التربية .

 مجلة التربية العلمية م2010
 

فعالية برنامج تدريبى قائم عليى تكنولوجييا اليتعلم المتنقيل فيى  2
عيييالج األخطييياء التدريسيييية الشيييائعة ليييدى معلميييى المرحلييية 

 .الثانوية

تكنولوجيا التعليم : سلسلة  م2011
 محكمةدراسا  وبحوث 

قائمية عليي نميوذج بيايبى  اسيتراتيجية مقترحية لليتعلم الخلييط  3
البنائى وفاعليتها في تنمية مهارا  حل المشكال  البيئية لدى 

 .طالبا  كلية التربية

 مجلة التربية العلمية م2012

فاعلييية  البرمجيييا  االجتماعييية فيييى تنمييية الييوعي الصيييحي  4
ليدى طالبيا  جامعية  وبعض مهارا  القرن الواحد والعشرين

 .جازان

 مجلة التربية العلمية م2013

نموذج مقترح الستخدام الخرائط الذهنية اليدوية والرقمية فيى  5
تيييدريس مقيييرر الثقافييية الصيييحية ويثيييرف عليييى تنميييية التفكيييير 

 .المنظومى لدى طالبا  كلية التربية بجامعة جازان

 مجلة التربية العلمية م2014

قائمة على الويب كويس  لتنمية مهارا   إستراتيجية مقترحة 6
التدريس االستقصيائي ليدى طيالب كليية التربيية ويثرهيا عليى 

 .إتجاهاتهم نحو تدريس العلوم

مجلة كلية التربية / جامعة  م2017
 المنوفية

نمييوذج مقتييرح السييتخدام الواقيي  المعييزز فييي تصييويب الفهييم  7
 بتدائية.الخطأ للمفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة اال

مجلة كلية التربية / جامعة  م2018
 المنوفية

8 Using the thinking stations strategy for 
developing Faculty of Education female 
students' creativity and scientific concepts. 

 International م2019
Journal of 

Education and 
Research 

اسييتراتيجية البييي  الييدائرل وفاعليتيي  تصييور مقتييرح لتطييوير  9
فييى تنمييية التفكييير التحليلييي والييوعي بالمشييكال  البيئييية لييدى 

 .طالبا  كلية التربية

 مجلة التربية العلمية م2019

10 A proposed program based on Edmodo 
platform to develop differentiated 
instruction practices of pre- service 
science teachers. 

 International م2019
Journal of 

Education and 
Research 

تصور مقترح للدمج بين استراتيجيتي الصف المقليوب وحيل  11
المشكال  وفاعليت  فى تنميية مهيارا  اليتعلم اليذاتي والكفياءة 

 الذاتية في تدريس العلوم لدى طالب كلية التربية

مقبول للنشرفي 
 م2020يناير

 

دراسا  عربية فى مجلة 
 التربية وعلم النفس

 
 التدرج الوظيفى   
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 م. 1992/ 2/12مدرسة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اعتبارا من  .1
 م.1997/ 21/12معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية / جامعة المنوفية اعتبارا من  .2
 م.30/6/1998مدرس مساعد بذا  القسم اعتبارا من  .3
 م.2001/ 24/6بذا  القسم اعتبارا من  مدرس .4
 م.23/6/2014 نيستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس العلوم اعتبارا م .5
 م28/4/2020 نيستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم اعتبارا م .6

  الخبرات السابقة :

 أوال : بالنسبة ألعمال التدريس :  

ومهارات التفكير عبر الفصول االفتراضية " نظام جسور" بجامعة تم  تدريس مقرر مناهج البحث العلمى  -
 جازان.

جمهورية مصر العربية والمملكة العربية ب في الفصول الدراسية المعتادةتم تدريس المقررات التالية  -
 السعودية:

 تحليل المناهج - طرق تدريس العلوم -

 

 تصميم المواد التعليمية -

 تقنيا  التعليم  -

 

 اتجاها  حديثة للبحث  - التدريس المتقدمةاستراتيجيا   -

 مناهج التعليم اإلبتدائى -

 

 إعداد معلمة الروضة - طرق التدريس العامة                           -

 التربية البيئية -

 

 هجالمنا - العلوم المتكاملة -

 التقويم التربوى - مهارا  التدريس                               - شراف التربوى                              اإل -

 مبادئ الفيزياء - إدارة بيئة التعلم -

 

 اإلدارة التعليمية -

 انتاج المواد التعليمة -
 

 التدريس  المصغر - قضايا بحثية                          -

التدريس لذوى الحاجا   - الكيمياء العامة - الثقافة الصحية -
 الخاصة

  تكنولوجيا التخصص - الحاسب اآللى  -

 ثانيا: بالنسبة لمجال التدريب:
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 تم اجتياز البرامج التالية: .1
 م2000إعداد المعلم الجامعى بجامعة المنوفية عام  برنامج -
 م.2000عداد القادة بمعهد اعداد القادة عام إ برنامج -
 (  ICDLم ) 2004الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى عام برنامج  -
 م .2004 عام عداد كوادر معلم العلوم  بجمهورية مصر العربيةبرنامج إ -
 م. 2004 عام تنمية كفاءا  اعضاء هيئة التدريس برنامج  -
   م 2010 امع   التعامل م  قواعد المعلوما برنامج  -
 .م2010عام  التفوق الدراسى ومهارا  المذاكرة  برنامج -
 م.19/7/2011إلى  2011/ 17/7 برنامح إدارة الفريق البحثى في الفترة من -
 م.2012ي عام م جسور إلدارة التعليم اإللكترونبرنامج تدريبى لنظا -
 م.2012عام برنامج تدريبى لمهارا  تصميم محتوى تعليمي  -
 م25/7/2012إلى  2012/ 22/7برنامح التخطيط االستراتيجي في الفترة من  -
 م7/8/2012إلى  2012/ 5/8فترة من برنامح اخالقيا  البحث العلمي في ال -
 م.2013عام برنامج تصميم عروض تقديمية احترافية  -
 م.2013عام  برنامج استخدام تقنيا  الويب في التعليم االلكترونى -
 م.2013عام  برنامج استخدام الفصول االفتراضية -
 م.24/6/2014إلى  م2014/ 22/6برنامح المشروعا  التنافسية في الفترة من  -
 م.26/6/2014لى م إ 2014/ 25/6عتمدة في الفترة من برنامح الساعا  الم -
 م3/7/2014إلى م  2014/ 2/7برنامح النشر العلمي في الفترة من  -
 م.17/7/2019م إلى  16/7/2019برنامج مهارا  التفكير في الفترة من -
 م.29/7/2019م إلى  28/7/2019برنامج تنظيم المؤتمرا  العلمية في الفترة من  -
 م.28/8/2019م إلى 27/8/2019قواعد البيانا  العالمية في الفترة من برنامج استخدام  -
 م5/9/2019م إلى 4/9/2019برنامج إدارة الوق  واالجتماعا  في الفترة من -
 .م27/11/2019م إلى 26/11/2019الفترة منبرنامج االختبارا  االلكترونية في   -
 م11/12/2019م إلى 10/12/2019ترة منالفبرنامج الدراسة الذاتية لمؤسسا  التعليم العالي  فى  -

 تم االشتراك بورش العمل التالية: -2
 م2011عام مخرجا  التعلم للبرامج والمقررا  الدراسية بكلية اآلداب بجازان ورشة  -
 م,2012عام نشر ثقافة الجودة الطريق لإلعتماد الكاديمى بكلية اآلداب بجازان ورشة  -
 م.2012عام ورشة توصيف المقررا  بكلية اآلداب بجازان  -
 م.17/5/2017ورشة  إعداد بنوك األسئلة والتصحيح اإللكتروني بكلية التربية/ جامعة المنوفية بتاريخ -
بكلييية التربييية/ جامعيية المنوفييية   google scholarمهييارا  اسييتخدام محركييا  البحييث العلمييي ورشيية  -

 م.9/8/2017بتاريخ
بكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان" االنتحال العلمي: مفهوم / مظاهرف/يسباب /يساليب الكشف" ورشة عمل  -

 م.2018فبراير  25بتاريخ 
 م.2018مارس  14ورشة عمل بكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان" التوثيق في البحث العلمي بتاريخ  -
 م.2018 إبريل 18ة الفقرة بتاريخ ورشة عمل بكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان" كتاب -
 م.2018 مايو 9بتاريخ  spssورشة عمل بكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان" استخدام  برنامج  -
 Endورشة عميل بكليية التربيية جامعية المنوفيية بعنيوان" تنظييم وإدارة المراجي  العلميية باسيتخدام يرنيامج -

note  م.2018  مايو 15بتاريخ 
التربيييييية جامعييييية المنوفيييييية بعنوان"بتصيييييميم وانتييييياج االختبيييييارا  االلكترونيييييية  ورشييييية عميييييل بكليييييية -

 م.3/12/2018بتاريخ
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بكليية التربيية/ جامعية  ورشة عمل بعنوان "تصميم المفردة االختبارية فى ضوء توصيف المقيرر الدراسيي -
 .16/4/2019المنوفية بتاريخ

 تنفيذ الدورات التالية:  -3
 م .2004 عام  وجهى ومعلمى العلوم بجمهورية مصر العربيةلم "الفعالمهارا  التدريس "دورة  -
يئة التدريس المعاونة فى برنامج تنمية قدرا  يعضاء هيئة التدريس  بجامعة له "التخطيط للتدريس"دورة  -

   م. 2004  امالمنوفية ع
هيئة التدريس  بجامعة  يئة التدريس المعاونة فى برنامج تنمية قدرا  يعضاءله" للتدريس لدافعية"ادورة  -

 م.2004  امالمنوفية ع
 . م.2011عام طالبا  كلية التربية لألقسام العلمية بجازان ل "يساليب التفكير "دورة  -
 . 11/5/2011إلى  7/5دورة " اعداد البحث العلمى " لطالبا  جامعة جازان فى الفترة من   -
,وذلك ضمن فعاليا  وحدة ضمان الجودة بكلية االداب دورة  "استخدام التقنيا  الحديثة فى التعليم الجامعى" -

 .م2012عام را  اعضاء هيئة التدريس بجازان لتنمية قد
 .م2014بكلية االداب/ جامعة جازان عام  "استخدام الخرائط الذهنية في التدريس الجامعي"دورة   -

 ثالثا المؤتمرات والندوات 
 تم  حضور المؤتمرا  والندوا  التالية:

يوليو  12-11الجمعية العربية لتكنولوجيا التعليم" التعلم عن بعد والتعليم المستمر" في الفترة بين مؤتمر  -
2012. 

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية/ جامعة المنوفية "التربية العربية في العصرالرقمي فرص وتحديا  في  -
 م. 2015اكتوبر  13-12الفترة من 

التربية/ جامعة المنوفية "التربية العربية وتعزيز األمن الفكرل في عصر  المؤتمر الدولي الثانى لكلية -
 م. 2016اكتوبر  12-11المعلوماتية) الواق  والمأمول( في الفترة من 

ندوة "  رؤية جامعة المنوفية حول التطوير مناهج العلوم والرياضيا  وتدريسها في ضوء  االتجاها   -
 .12/4/2016المعاصرة" بتاريخ 

نحو مؤشرا  علمية وموضوعية  لحودة وتقييم المجال  والبحوث العلمية المنشورة باللغة العربية   ندوة -
 م28/12/2016بكلية التربية/ جامعة المنوفية باالشتراك م  رابطة التربويين العرب بتاريخ

العربية في ضوء  المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية/ جامعة المنوفية "التربية الوجدانية في المجتمعا  -
 م. 2017اكتوبر  12-11التحديا  المعاصرة في الفترة من 

لألغراض الخاصةوالمجتم  بكلية التربية/ جامعة المنوفية  وبحوثها ندوة تدريس اللغة اإلنجليزية -
 م.12/4/2017بتاريخ

تمعا  العربية لتحقيق المؤتمر الدولي الراب  لكلية التربية/ جامعة المنوفية "تربية الفئا  المهمشة في المج -
 م. 2018سبتمبر  12-11الفرص والتحديا  في الفترة من  -يهداف التربية المستدامة

يوليو  22-21مؤتمر الجمعية المصرية للتربية العلمية " التربية العلمية وجودة الجياة" في الفترة من  -
2019. 

ة الخلقية في المجتمعا  العربية الواق  المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية/ جامعة المنوفية "التربي -
 م. 2019اكتوبر  31-30والمأمول في الفترة من 

 .المؤتمرا  العلمية لقسم المناهج وطرق التدريس/ جامعة المنوفية -
 رابعا: االنشطة واألعمال األدارية

 2004/2005عام  ة المنوفية كعضو في لجنة التقويماالشتراك فى الدراسة الذاتية لكلية التربية /جامع -
 االشراف علي التربية الميدانية لمرحلة البكالوريوس والدراسا  العليا. -
إلى 2005من عام  الميدانية بكلية إعداد المعلما  بصامطة /جامعة جازان ورئاست  تأسيس مكتب التربية -

 2009عام 
 م.2005مسئولة النشاط االمنهجى لألقسام بكلية إعداد المعلما  بصامطة /جامعة جازان عام  -
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 م.2010مسئولة النشاط االمنهجى لألقسام التربوية بكلية التربية جامعة جازان عام   -
عام  عضو لجنة تنمية قدرا  يعضاء هيئة التدريس ولجنة التطوير الطالبى بكلية األداب / جامعة جازان -

 .م 2012
 عضو الجمعية المصرية للتربية العلمية. -
 .عضو لجنة المكتبا  بكلية التربية / جامعة المنوفية -
 االشتراك في إدارة سيمنارا  قسم المناهج بكلية التربية/  جامعة المنوفية -
 اعمال االختبارا  والكنتروال  بكلية التربية جامعة المنوفيةاالشتراك في  -
ئية, التالية: طرق تدريس العلوم, استراتيجيا  التدريس المتقدمة, التربية البيتوصيف المقررا  القيام ب -

 .بكلية التربية جامعة المنوفية  ناهجلمالعلوم المتكاملة وتحليل ا
 ,, استراتيجيا  التدريس المتقدمةفي المرحلة االبتدائية طرق تدريس العلومالتالية:  الدراسية إعداد الكتب -

 .ناهجلمالعلوم المتكاملة وتحليل ا
إلى عام 2015عضو في معيار إدارة الجودة والتقويم المستمر   بكلية التربية / جامعة النوفية من عام  -

2018 
 2017عام  بكلية التربية / جامعة النوفية رئيس فريق عمل برنامج الدبلوم الخاص -
 2019بتاريخ  يكتوبر  بكلية التربية / جامعة النوفيةعضو في معيار الطالب  -

 والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراة اإلشرافالخبرة في مجال   خامسا 
  على الرسائل االشراف .1

 

 عنوان الرسالة  اسم الطالب م
الدرجة 
 العلمية

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل

إيمان شوقى  1
الشيخ حسين 

 بركا 

اسييتخدام الييرحال  المعرفييية عبيير الويييب 
عيييالج التصيييورا  البديلييية للمفييياهيم فيييي 

 .العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 15/1/2018 ماجستير

 
7/8/2019 

2 
دعاء لطفي 
 ابراهيم جويلى

اسيييتخدام االنفوجرافييييك لتنميييية مهيييارا  
التفكيييير العلييييا فيييي الفيزيييياء ليييدل طيييالب 

 .المرحلة الثانوية
 11/6/2017 ماجستير

 
16/10/2019 

3 
ممدوح رحاب 

 عطية عطا

دراسييية تقويميييية لمسيييتويا  فهيييم التالمييييذ 
المرحلييييية االعداديييييية للمفييييياهيم العلميييييية 
المتضييمنة بكتييب العلييوم بيياللغتين العربييية 

 .واالنجليزية

 2016/ 28/8 ماجستير

 لم تناقش بعد

4 
منى يحمد عبد 

 هللا حسن

فاعلييية اسييتراتيجية الصييف المقلييوب فييي 
تالميييييذ تنمييييية التفكييييير االبتكييييارل لييييدى 

 .المرحلة االبتدائية
 17/9/2017 ماجستير

 لم تناقش بعد

5 
سماح محمد عبد 
 الحليم الغزالى

اسييتخدام التعليييم المتمييايز لتنمييية المفيياهيم 
العلميييية ومهيييارا  التفكيييير التخيليييى ليييدى 

 .تالميذ المرحلة االبتدائية
 13/2/2019 دكتوراة

 لم تناقش بعد

6 
سارة رجب 
 يحمدالنجار

بعيييض اسيييتراتيجيا  التيييدريس اسيييتخدام 
لتنمييية التفكييير العلمييي فييي الفيزييياء لييدى 

 .طالب المرحلة الثانوية
 10/3/2019 ماجستير

 لم تناقش بعد
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 مناقشة الرسائل .2

 تاريخ المناقشة الدرجة العلمية عنوان الرسالة  اسم الطالب م

1 
مروة ماضي يحمد 

 إبراهيم

فاعليييية الجيييوال  االفتراضيييية فيييي تيييدريس 
االحييياء علييى تنمييية مهييارا  التفكييير العليييا 

 .لدى طلبة الصف األول الثانول
 ماجستير

 
 

10/8/2016 

2 
 السيد سعد إمام

نشيطة كتروني قائم على األلفاعلية برنامج إ
العلمييية االثرائييية فييي تنمييية الخيييال العلمييي 

 .لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 دكتوراة

 
 

19/12/2016 

3 
سماح محمد عبد 

 العليم

اثيييير اسييييتخدام المحاكيييياة االلكترونييييية فييييي 
تدريس العليوم عليى تنميية مهيارا  التفكيير 

 .االبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 ماجستير

 
15/2/2017 

4 
سحر سعيد احمد 

 طعيمة

فاعلية استراتيجية سكامبر قي تنمية التفكير 
االبتكييارل فييي العلييوم لييدل تالميييذ المرحليية 

 .االبتدائية
 دكتوراة

 
11/5 /2017 

5 
احمد ابراهيم عبد 
 المحسن  محمود

وحيييدة مقترحييية لتنميييية اليييوعي بالملوثيييا  
الكيميائييية فييي ضييوء المسييتويا  المعيارييية 

 .للتعليم قبل الجامعي
 ماجستير

 
15/5/2017 

6 
سمر السيد عبد 
 المنعم جاد على

في تدريس  K W L Hاستخدام استراتيجية
العليييوم لتميييية التحصييييل ومهيييارا  إتخييياذ 

 .القرار لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 ماجستير

 
6/7/2019 

 
 الجوائز وشهادات التقدير

 .2004شهادة تقديرمن مشروع تطوير كليا  التربية بجمهورية مصر العربية / يغسطس   -
 .2010بحث علمى منشور فى مجلة التربية العلمية لعام  يحسن جائزة -
 .م2010عام شكر وتقدير من كلية التربية لألقسام األدبية بصبياء  -
 م.2011شكر وتقدير من كلية التربية لألقسام العلمية بجازان  -
 م.2011شكر وتقدير من كلية اآلداب والعلوم األنسانية بجازان  -
 .م2012بيا شكر وتقدير من كلية التربية بص -
 .م2013شكر وتقدير من كلية التربية بصبيا  -
 م.2016/2017شهادة تقدير من قسم المناهج وطرق التدريس / جامعة المنوفية للعام الجامعي  -

 
 


