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 :  البيانات الشخصية*
 

 هبه نور الدين أبو المعاطى الشرابي االســـم 
  م22/5/1983 تاريخ الميالد 
 المنوفية محـل الميالد 

 أبناء ةثالث اوله ةمتزوج الحالة االجتماعية 
  المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليمقسم ب مدرس الوظيفة الحالية 

ـ كليــة المنــاهج وطـرق التــدريس وتكنولوجيـا التعلــيم  قسـم عنوان العمل 
 ـ شبين الكوم ـ مصر   ـ جامعة المنوفية لتربيةا

 مسلم  الـديانـة 
  2362923-048-2+المنزل:  أرقام تليفونات 

 01017010283-2+محمول: 
  0482195848-2+العمل : 
 0482195845-2+ فاكس: 

  Email: hebhany@gmail.com بريد الكتروني 
 
 التخصص العام: * 
 طرق التدريس  -
 
 التخصص الدقيق: * 
 طرق تدريس العلوم ـ 
 

 
 الســـــرية الذاتيــة 

 الرتبوي والنشاط العلمي و 
 ن أبو املعاطى الشرابي هبه نور الدي   / ة كتوردلل 

 ـ جامعة املنوفية   الرتبية بكلية    املدرس 
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 :  * الشهادات احلاصل عليها 
 م 2004جامعة المنوفيه   والتربيةبكالوريوس العلوم  .1
جامعة المنوفيه   -الدبلوم المهنى في التربية )طرق تدريس الكيمياء والطبيعة( .2

 م 2007
جامعة المنوفيه   -ريس الكيمياء والطبيعة(الدبلوم الخاص في التربية )طرق تد .3

 م 2008
   م2013( ـ جامعة المنوفيه طرق تدريس العلوم) التربيةتير فى ماجس .4
 م 2017 المنوفية( ـ جامعة طرق تدريس العلوم)  التربيةدكتوراه الفلسفة فى  .5

 
 :  اخلربات األكادميية *  

 (  م2006)                             جامعة المنوفيه التربيةمعيد بكلية  .1
 (  م2013)        جامعة المنوفيه             التربية مدرس مساعد بكلية  .2
     (م2017)                        ـ جامعة المنوفية  التربيةمدرس بكلية  .3

 
 :  * النشاطات البحثية 

 (  ماجستير ة لرساالتخصص ) ة علمية فى مجاللرسا اإلشراف على •
 ؤتمرات والندوات العلمية  المشاركة فى العديد من الم  •
 )مرفق القائمه(  المتخصصةث فى المجالت العلمية او بح  نشر •

 
 اإلشراف على الرسائل العلمية فى جماالت التخصص: * 
 
تاريخ  الدرجه  االسم م

 التسجيل
 عنوان الرساله

( فتتتد )تتتد    K.W.L.Hاستتتتمداس رستتتترا)       2018/ 11/2 ماجستير  السيد عبد المنعم جاد  سمر 1
لعلتتتلس لتنم تتت  التمهتتتي  تماتتتا اا ا)متتتا  ال تتترا  ا

 لدى )الميذ المرحل  االبتدائ  .
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 : املؤمترات والندوات   املشاركة ف * 
حضور ندوة تحت عنوان )مالحظات نقدية حول األدوات والمقاييس البحثية( 

المنعقدة بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة  
 ية  المنوف 

ابريل  
 م 2015

لمؤتمر العلمي الدولي األول )السنوي الخامس( لكلية التربية جامعة  حضور ا
  .المنوفية "التربية العربية في العصر الرقمي الفرص والتحديات"

أكتوبر  
 م 2015

حضور ندوة تحت عنوان )رؤية جامعة المنوفية حول تطوير مناهج العلوم  
 جاهات المعاصرة( والرياضيات وتدريسها في ضوء االت

ابريل  
 م 2016

لمؤتمر العلمي الدولي الثاني )السنوي السادس( لكلية التربية جامعة  حضور ا
المنوفية "التربية العربية وتعزيز األمن الفكري في عصر المعلوماتية )الواقع  

 والمأمول(". 

أكتوبر  
 م 2016

مهمشة في  حضور المؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابع )تربية الفئات ال
الفرص والتحديات(  –المجتمعات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 جامعة المنوفية  –كلية التربية  

سبتمبر  
 م 2018

( التربية العلمية وجودة الحياة) الحادى والعشرون حضور المؤتمر العلمي 
 الجمعية المصرية للتربية العلمية 

  يوليو
 م 2019

توجهات مستقبلية  ) ابع والعشرين )الدولى السادس(الس حضور المؤتمر العلمي 
 الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ( في المناهج وطرق التدريس 

  يوليو
 م 2019

التربية الخلقية في المجتمعات  ) التاسع الدولى الرابعحضور المؤتمر العلمي 
 جامعة المنوفية  –( كلية التربية  الواقع والمأمول –العربية 

اكتوبر  
 م 2019

 
 

 وورش العمل:   التدريبية   املشاركة ف الدورات * 
" بمركز تنميه قدرات اعضاء نظم االمتحانات وتقويم الطالبحضور برنامج "

 جامعه المنوفيه  –هيئه التدريس و القيادات الجامعيه  
 أغسطس

 م 2010
ميه قدرات اعضاء هيئه التدريس  " بمركز تنالساعات المتمدةحضور برنامج "

 جامعه المنوفيه  –ات الجامعيه لقيادوا
 أغسطس

 م 2010
 Basicحضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  

Track (A-Concept of  IT)  التى نظمها مشروع التدريب على تكنولوجيا
ديسمبر  

 م 2010
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 جامعة المنوفية.  – ICTPالمعلومات 
 Basicات للمسار األساسي  حضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلوم

Track (A-Using Computers and Managing files)  التى نظمها
 جامعة المنوفية.  – ICTPمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات 

 يناير 
 م 2011 

 Basicحضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  
Track (A-Word Processing) مشروع التدريب على    التى نظمها

 جامعة المنوفية.  – ICTPتكنولوجيا المعلومات 

 فبراير 
 م 2011 

 Basicحضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  
Track (A-Spread Sheets)  التى نظمها مشروع التدريب على تكنولوجيا

 جامعة المنوفية.  – ICTPالمعلومات 

 مارس 
 م 2011 

 Basicورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  حضور د
Track (A-Presentation)   التى نظمها مشروع التدريب على تكنولوجيا

 جامعة المنوفية.  – ICTPالمعلومات 

 مارس 
 م 2011 

 Basicحضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  
Track (A-Data Base) ظمها مشروع التدريب على تكنولوجيا التى ن

 جامعة المنوفية.  – ICTPالمعلومات 

 ابريل 
 م 2011 

 Basicحضور دورة التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمسار األساسي  
Track (A-Information and Communication)  التى نظمها

 جامعة المنوفية.  – ICTPمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات 

 مايو 
 م 2011 

حضور برنامج "تنظيم المؤتمرات العلمية" بمركز تنميه قدرات اعضاء هيئه  
 جامعه المنوفيه  –التدريس والقيادات الجامعيه 

مارس  
2011 

حضور برنامج "مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية" بمركز تنميه  
 جامعه المنوفيه   –ت الجامعيه قدرات اعضاء هيئه التدريس والقيادا

سبتمبر  
2011 

( واالستفادة منها،  IGIحضور دورة تدريبية عن كيفية استخدام قاعدة بيانات )
التى نظمها مشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية بالتعاون مع وحدة 

 المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات.

أكتوبر  
 م 2011

ق البحثي" بمركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس  حضور برنامج "إدارة الفري
 جامعه المنوفيه  –والقيادات الجامعيه 

 يونية 
 2012 

 يونية  حضور برنامج "النشر العلمي" بمركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس  
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 2012 جامعه المنوفيه  –والقيادات الجامعيه 
اعضاء هيئه التدريس  حضور برنامج "سلوكيات المهنة" بمركز تنميه قدرات 

 جامعه المنوفيه  –والقيادات الجامعيه 
سبتمبر  
2014 

حضور برنامج "أخالقيات البحث العلمي" بمركز تنميه قدرات اعضاء هيئه  
 جامعه المنوفيه  –التدريس والقيادات الجامعيه 

سبتمبر  
2014 

قدرات   حضور برنامج "مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة" بمركز تنميه
 جامعه المنوفيه  –اعضاء هيئه التدريس والقيادات الجامعيه 

سبتمبر  
2014 

حضور برنامج "استخدام التكنولوجيا في التدريس" بمركز تنميه قدرات اعضاء 
 جامعه المنوفيه  –هيئه التدريس و القيادات الجامعيه  

سبتمبر  
2014 

بمركز تنميه قدرات  حضور برنامج "معايير الجودة في العملية التدريسية" 
 جامعه المنوفيه  –اعضاء هيئه التدريس و القيادات الجامعيه 

سبتمبر  
2014 

حضور برنامج "الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية" بمركز تنميه  
 جامعه المنوفيه   –قدرات اعضاء هيئه التدريس و القيادات الجامعيه 

  ابريل
2015 

  –الخطأ في كتابة البحث العلمي" بكلية التربية حضور ورشة عمل "مصادر 
 جامعه المنوفيه 

ابريل  
 م 2018

 Endحضور ورشة عمل "تنظيم وإدارة المراجع العلمية باستخدام برنامج 
Note  جامعه المنوفيه  –" بكلية التربية 

مايو   
 م 2018

 
 :  ذات االهتمام   جماالت البحث العلمى   * 
 طرائق تدريس العلوم.ـ 
 
 : جلمعيات العلمية عضوية ا * 
 م 2012مارس   (ESSEعضو الجمعية المصرية للتربية العلمية )   -ـ

 س 2013يلن    ( )الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة(IRAعضو الجمعية الدولية للقراءة ) -
 

 : الكليه بالقسم و   *املشاركة ف اجملالس واللجان الفرعية 
-2018) العام الجامعي  ة المنوفية جامع - المناهج وطرق التدريسمين مجلس قسم أ -1

 .(م2019
 . جامعة المنوفية -المناهج وطرق التدريس  عضو مجلس قسم  -2
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-2018) العام الجامعي جامعة المنوفية  –أمين سمينار قسم المناهج وطرق التدريس  -3
 .(م2019

م بكلية  عضو )منسق وحدة استطالعات الرأي( في الفريق التنفيذي لوحدة القياس والتقوي -4
 م( 2019جامعة المنوفية )بداية من عام  –التربية 

 .عمال الكنترولأ -4
افشات علميه  باالضافه الي المشاركه في كافه النشاطات العلميه التي تعقد بالقسم من من  -
 عمليه و 
 

  : النشاطات التعليمية *  
 تحكيم أدوات رسائل الماجستير والدكتوراة -
   بجامعه المنوفيه–التربية )شبين الكوم(  بكليةوس البكالوري التدريس لمرحلة -
 تدريس المقررات االتية   -

 أواًل: مرحلة البكالريوس
 برامج ومناهج طفل الروضة  •
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وطرق التدريس لهم •
 العلوم المتكاملة •
 (1طرق تدريس العلوم ) •
 (2طرق تدريس العلوم ) •
 خاصة. طرق تدريس ذوى االحتياجات ال •
                الحاسب األلى •
                                                 المناهج •
 التدريس المصغر •

 ثانًيا: مرحلة الدراسات العليا:
   تقويم المناهج •
 األنشطة المنهجية والغير منهجية  •

 
 األنشطة ف جمال خدمة البيئة وتنمية اجملتمع *  

ية العملية لمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا  اإلشراف على مجموعات الترب -
 بكلية التربية جامعة المنوفية.
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 : األنشطة العلمية * 
( "أثر 2014عادل أبو العز سالمة، إيمان صادق ربيع، وهبة نور الدين الشرابى ) .1

في  استخدام إستراتيجية مخطط البيت الدائرى على تنمية مهارات عمليات العلم األساسية 
 . 172- 137(: 1) 151العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية" مجلة القراءة والمعرفة،  

 (2018حمدى أبو الفتوح عطيفة، سعاد عبد العزيز رخا، هبه نور الدين الشرابي ) .2
لدى الطالب   رت التدريس االستقصائيمية في تنمية مهاالاتيجية المحطات العر ية إستلفاع"

 " مجلة التربية العلمية )تحت النشر(.ومعلمين شعبة اللالمع
(. برامج ومناهج طفل الروضة. كلية التربية، جامعة 2018هبه نور الدين الشرابي ) .3

 المنوفية 
(. طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة. كلية التربية،  2019هبه نور الدين الشرابي ) .4

 جامعة المنوفية 
كيمياء وفيزياء. كلية التربية، جامعة  (  2(. طرق تدريس )2019هبه نور الدين الشرابي ) .5

 المنوفية 
 

 : شهادات تقدير  جوائز و * 
   م2004المنوفية عام  جامعةمن السيد األستاذ الدكتور رئيس شهادة تقدير   -1
/  2012المتميزة لعام  ماجستيرالرسالة ن األستاذ الدكتور محمد صابر سليم عجائزة  -2

                                                                                                                                   م2013بالمؤتمر  لميةالجمعية المصرية للتربية العمن م 2013


