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  .هناء حلمى عبد الحمید عید أبو نعمة االسم
 .مدرس الوظیفة

 قسم المناهج وطرق التدریس. –كلیة التربیة  – اإلسكندریةجامعة  جهة العمل
 .(علوم اجتماعیة)طرق تدریس  التخصص

 01001123848 الجوال  01211311035  هاتف رقم ال
 Hana2_81@yahoo.com البرید االلكتروني

 25/7/1981  تاریخ المیالد
  A18894720  جواز السفر

  
  ثـانـیـاً: المؤھالت الـعـلـمـیـة

 التخصص  التقدیر العام اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 2015 الدكـتــــوراه
   اإلسكندریةجامعة 

 كلیة التربیة
ممتاز مع التوصیة 
بالنشر والتبادل مع 

 الجهات البحثیة األخرى.

(علوم طرق تدریس 
 اجتماعیة)

 2012 تمهیدى الدكتوراه
   اإلسكندریةجامعة 

  كلیة التربیة 
(علوم طرق تدریس   ممتاز

  اجتماعیة)

ـــتیـر  الماجسـ
   اإلسكندریة جامعة 2010

 التربیةكلیة 
ممتاز مع التوصیة 
بالنشر والتبادل مع 

 الجهات البحثیة األخرى.

(علوم طرق تدریس 
 اجتماعیة)

تمهیدى 
 الماجستیر

   اإلسكندریةجامعة   2006
  كلیة التربیة

(علوم طرق تدریس   جید جدا
 (اجتماعیة

 الدبلوم الخاص
  اإلسكندریةجامعة   2005

  كلیة التربیة
(علوم طرق تدریس  جید جدا

 (اجتماعیة
لیسانس اآلداب 

 والتربیة
  اإلسكندریةجامعة   2002

  كلیة التربیة
(علوم طرق تدریس  جید جدا

 (اجتماعیة
  
  

mailto:Hana2_81@yahoo.com


  التدرج الوظیفى:ثـالـثـاً: 
  

 الفترة الزمنیة جهة العمل الوظیفة
مدرس فى قسم المناهج وطرق 

 التدریس .
كلیة التربیة قسم المناهج وطرق التدریس بجامعة 

 االسكندریة
 اآلن  -2015

مدرس مساعد فى قسم المناهج 
 وطرق التدریس .

كلیة التربیة قسم المناهج وطرق التدریس بجامعة 
 االسكندریة

2010  - 2015 

معید فى قسم المناهج وطرق 
 التدریس .

كلیة التربیة قسم المناهج وطرق التدریس بجامعة 
 االسكندریة

2003-2010 

  
  التدریبیة التى تم الحصول علیھا:الدورات رابـعـاً : 

عنوان الدورة  
 التدریبیة

 الجهة المنفذة ( المانحة). سنة المنح

 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2004 مهارات االتصال الفعال. 1
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2004 أسالیب البحث العلمى . 2
الشئون المالیة للمؤسسة  3

 الجامعیة .
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2007

 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2007 مهارات التفكیر . 4
5 ICTP  2008  االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس 
معاییر الجودة فى العملیة  6

                                     التعلیمیة
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2010

 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2014 إعداد البحوث التنافسیة. 7
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2014 إدارة المراجع البحثیة.  8
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2014 نشر البحوث العلمیة. 9
 االسكندریة جامعة –مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس  2014 إدارة الوقت واالجتماعات.  10

  
  تم االشتراك فیھا.المشروعات التى خـامـسـاً: 

  
 مشروع الجودة واالعتماد لكلیة التربیة. 1
 مشروع المعاییر القومیة فى مصر 2
  مشروع تحسین التعلیم فى مصر (محافظة االسكندریة) 3
  المشاركة فى توصیف بعض مقررات قسم المناهج وطرق التدریس. 4



 للتربیة العملیة  لطالب اللیسانس والبكالوریوس والدراسات العلیا (الدبلوم العام). عام  مشرف تربوى  5
   جامعة االسكندریة. - كمدیر تنفیذى لبعض دورات التأهیل التربوى المنعقدة فى كلیة التربیة عملال  6
 كمدرب فى دورة تدریبیة للتأهیل التربوى بعنوان األنشطة الصفیة والالصفیة . عملال 7
  جامعة االسكندریة. –فى الفریق التنفیذى إلعداد الدراسة الذاتیة لكلیة التربیة  عضو  8
(مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة  FLDCفي بعض الدورات التدریبیة في مركز  معتمد العمل كمدرب  9

  ، مثل دورة:اإلسكندریةبجامعة التدریس) 
 معاییر الجودة في العملیة التدریسیة. - 
 االتصال الفعال.مهارات  - 
 مهارات العرض الفعال. - 
  في الجامعة. نظام التقویم واالمتحانات - 

  
  .سادسا: البحوث التى تم نشرھا فى أحد المجالت المحكمة علمیا 

  
  جهة النشر عنوان البحث

 جامعة القاهرة- كلیة اآلداب-مجلة وادى النیل  النزعة العقلیة فى الفكر الفلسفى اإلسالمى.
- 1938والتطورات المجتمعیة فى مصر(المناهج 
2007.(  

 جامعة القاهرة- كلیة اآلداب-مجلة وادى النیل

 جامعة القاهرة- كلیة اآلداب-مجلة وادى النیل  المناهج وتنمیة النزعة العقالنیة (الواقع والمأمول). 
  

  سابعا: الرسائل التى تم إعدادھا.
  

  مستواها وجهة نشرها عنوان الرسالة
تعلیمیة قصیرة فى الفلسفة االسالمیة لتنمیة النزعة وحدات 

  العقالنیة لدى طالب المرحلة الثانویة.
جامعة  -كلیة التربیة -الفلسفة فى التربیةدكتوراه 

 .االسكندریة
تطور مناهج الفلسفة بالتعلیم الثانوي العام في ضوء التطورات 

  ). 2007وحتى  1938المجتمعیة في مصر منذ عام (
جامعة  -كلیة التربیة -التربیة  ماجستیر

 .االسكندریة
  
  
  
  
  
  
  
  



  ثامنا: الرسائل التى أشرف على إعدادھا.
  

  مستواها وجهة نشرها عنوان الرسالة
وحدات تعلیمیة قصیرة فى علم االجتماع لتنمیة عادات العقل 

  المنتجة لدى طالب المرحلة الثانویة.
 -دكتوراه (مناهج  وطرق تدریس علم االجتماع)

 جامعة االسكندریة -كلیة التربیة
معتقدات معلمى المرحلة االبتدائیة حول الدمج وعالقتها 

  بالممارسات التدریسیة.
النفس ماجستیر التربیة (مناهج  وطرق تدریس علم 

جامعة  - كلیة التربیة -التربیة الخاصة)  -
 .االسكندریة

  
  تاسعا: االھتمامات العلمیة والبحثیة والتدریسیة.  

  

 
 مجال االهتمام

1  
 الدراسات التاریخیة للمناهج.

2  
 الدراسات التطوریة للمناهج.

3  
 الدراسات النقدیة للمناهج.

4  
 تدریس الفلسفة االسالمیة.

5  
 تصمیم مقررات فى الفلسفة االسالمیة. 

6  
 طرق التدریس العامة.

7  
 تنمیة أبعاد التفكیر العقالنى( النزعة العقالنیة). 

8  
 المناهج العامة. 

9  
 التدریس لذوى االحتیاجات الخاصة. 

10  
والطفولة التعلیم األساسي والتعلیم العام التدریس لطالب اللیسانس فى االداب والبكالوریوس فى التربیة ب

التعلیم المفتوح، وكذلك طالب الدراسات العلیا( الدبلوم العامة، والدبلوم المهنیة، والدبلوم الخاص، 
 والماجستیر، والدكتوراه).

11  
  االشرف على رسالتین للماجستیر فى مجال مناهج وطرق تدریس التربیة الخاصة  وعلم االجتماع

  
  



  المقررات التى تم تدریسھا.عاشرا: 
  

  الفئة المستهدفة  عنوان المقرر
المناهج  -1

(طرق تدریس المتكاملة
  تكاملیة).

 التعلیم المفتوح. - (الطفولة)شعبة معلم فصل - ة الثانیةقالفر  -

 . علم اجتماع) - علم نفس- الطفولةالفرقة الثالثة  ( - . 1طرق تدریس  -2

  بالتعلیم العام.  علم اجتماع) -علم نفس - الطفولة(الفرقة الرابعة   -  . 2طرق تدریس  -3

 - الحقوق -علم نفس - الدبلوم العام فى التربیة بالدراسات العلیا (علم اجتماع -
 .االنثروبولوجى)

طرق مناهج و  -4
تدریس ذوى االحتیاجات 

 الخاصة.

 علم اجتماع). - علم نفسالفرقة الثالثة  بالتعلیم العام ( - 

  .الطفولةالفرقة الرابعة شعبة  - 

 - الحقوق -علم نفس - الدبلوم العام فى التربیة بالدراسات العلیا (علم اجتماع  - 
  االنثروبولوجى)

تصمیم مواقف   -5
 التعلیم والتعلم.

  علم النفس. –برامج ومناهج  - برنامج الدراسات العلیا  -الدبلوم المهنى - 

تحلیل محتوى  -6
 مناهج التخصص.

  .(علوم اجتماعیة)مناهج وطرق تدریس   -برنامج الدراسات العلیا -الماجستیر - 

قاعة بحث (مناهج   -7
 البحث).

  علم النفس. –(طرق تدریس احدى المواد)  - برنامج الدراسات العلیا-الدبلوم المهنى  - 

سمینار فى مجال  -8
 التخصص.

  مناهج وطرق تدریس علم االجتماع.-برنامج الدراسات العلیا  -الماجستیر - 

  النفس.علم  –(طرق تدریس احدى المواد) -الدبلوم المهنى برنامج الدراسات العلیا  -  نماذج التدریس. -9

  .علم النفس –(طرق تدریس احدى المواد) -الدبلوم المهنى برنامج الدراسات العلیا  - طبیعة مجال  - 10



  التخصص وتدریسه

تصمیم وتخطیط  - 11
 التدریس.

  .علم النفس –(طرق تدریس احدى المواد) -برنامج الدراسات العلیا  -الدبلوم المهنى  - 

التدریس  - 12
 المصغر.

  والطفولة.برنامج اللیسانس بالتعلیم العام والتعلیم األساسي  –الفرقة الثانیة  - 

  برنامج الدراسات العلیا. - الدبلوم العام فى التربیة
علوم بیئیة  - 13

1. 
  .علوم –برنامج التعلیم األساسي  –الفرقة األولى  - 

  .علوم –برنامج التعلیم األساسي  – لثانیةالفرقة ا -  .2علوم بیئیة - 14

  .برنامج  الطفولة -برنامج الدراسات العلیا -الفرقة الثالثة -  بیئیة.تربیة  - 15

استراتیجیات  - 16
 تعلیم الفائقیین

  .مناهج وبرامج  الطفولة –الدبلوم الخاص  - 

اتجاهات  - 17
حدیثة للبحث فى مجال 

  التخصص

  مناهج وطرق تدریس علم االجتماع.  -برنامج الدراسات العلیا -الماجستیر - 

  أخرى.احدى عشر: مھارات 
  

 اتقان بعض مهارات الحاسب اآللى

  استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات.
 العروض التقدیمیة.

 المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت.
 المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا المعلومات.

  قواعد البیانات.
  معالجة النصوص.

  مقدمة عن حمایة وصیانة الحاسوب الشخصي.
 مرفق طیه

 شهادة اللیسانس في االداب والتربیة.*               جواز السفر. *          الهویة الشخصیة*   
  شهادة الدكتوراه (تخصص المناهج وطرق التدریس).*شهادة الماجستیر( تخصص المناهج وطرق التدریس). *
  


