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الســـــيرة 

 الـــــذاتية 

 حنان مصطفى أحمد زكي/ أ.د.
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 أواًل: البيانات الشخصية

 د / حنان مصطفى أحمد زكي االسم

 مصرية الجنسية 

 أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية ـ جامعة سوهاج  الوظيفة 

 المناهج وطرق التدريس  التخصص العام

 طرق تدريس العلوم التخصص الدقيق

 hammz2000@yahoo.com البريد اإللكتروني

 كلية التربية ــ جامعة سوهاج  مقر العمل الحالي 
 

 ثانيًا: المؤهالت العلمية 
  -سوهاج التربية  بية كل من –"جيد جدا مع مرتبة الشرف" عامبتقدير   والتربيةبكالوريوس في العلوم  1

 م.9191جامعة أسيوط  مايو 
أسةةيوط    سةةرت رر جامعةةة   -دبلومةةة صا ةةة فةةي التربيةةة بتقةةدير عةةام جيةةد جةةدا مةةن كليةةة التربيةةة  بسةةوهاج  2

 م.9119
جامعةةة جقةةو    -ال اجسةةتير فةةي التربيةةة تاهةةو مقةةاهي واةةرو تةةدريي العلةةوم مةةن كليةةة التربيةةة بسةةوهاج  3

 .5/1/9115الوادي 
جامعةةة جقةةو    -دكتةةوراا السلسةةسة فةةي التربيةةة تاهةةو مقةةاهي واةةرو التةةدريي مةةن كليةةة التربيةةة  بسةةوهاج  4

 م.9/1/2002الوادي 
 

 ثالثًا: التدرج الوظيفي 
 م22/11/1292اعتبارا من  –سوهاج التربية  بية كلب وارو التدريي معيدة بقسم ال قاهي  1

  22/11/1221ارا مةةن ةرةةتاع– سةةوهاجالتربيةة  بيةةة كلب واةةرو التةةدريي مةدرس مسةةاعد بقسةةم ال قةاهي  2
 م.2002/ 2/11اعتبارا من   –سوهاج التربية  بية كلب وارو التدريي مدرس بقسم ال قاهي  3 

 م11/6/2011اعتبارا من  –سوهاج التربية  بية كلب وارو التدريي أستاذ مساعد بقسم ال قاهي  4

 م19/6/2012اعتبارا من      –سوهاج التربية  بية كلب وارو التدريي أستاذ بقسم ال قاهي  5
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 مصطفى أحمدحنان قائمة باألبحاث العلمية المقدمة من الدكتورة / 

  " العلومللترقية لدرجة أستاذ تخصص "مناهج وطرق تدريس 
حالة  جهة النشر  تاريخ النشر البحث م

 البحث
برنامج مقترح في تاريخ العلماء باستخدام نموذج ثيلين  9

وإستراتيجية لعب الـأدوار وأثره في التعريف بالعلماء وتقدير 
 .طالب كلية التربية بسوهاججهودهم وتنمية الدافعية لإلنجاز لدي 

(، 08العدد )
11م2812ديسمبر

-15 

مجلة دراسات 
عربية في التربية 

 وعلم النفس

 مفرد

تـدريس العلـوم باسـتخدام  فـيبرنامج مقترح وفقًا للمـدلل الجمـالي  2
تصــويب المفــاايم البديلــة و تنميــة  فــيإســتراتيجية مقترحــة وأثــره 

 .التفكير البصري والتذوق العلمي الجمالي لطالب كلية التربية

، المجلد العشرون 
 أكتوبر (،18ع)

 م2811
1-07 

 
 

المجلة المصرية 
 للتربية العلمية

 مفرد

إســــتراتيجية مقترحــــة فــــي تــــدريس العلــــوم معــــ زة  بتكنولوجيــــا  3
و تنميــة التفكيـــر الهولــوجرام وأثرهــا علـــى االســتيعاب المفـــاايمى 

 .المنطقي و التنور الجيولوجي لدى طالب الصف األول اإلعدادي

المجلد العشرون، 
(، 12العدد)
 م2811ديسمبر 
33-49 

المجلة المصرية 
 للتربية العلمية

 مفرد

تصميم وحدة في العلوم في ضوء نظريـة تنظـيم الفهـم وأثرهـا علـى  9
تعميــق المفــاايم، وتنميــة مهــارات التفكيــر التحليلــي والمســ ولية 

  .العلمية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

المجلد الحادي 
والعشرون، 

(، أكتوبر 18ع)
 م2810

1-85 

المجلة المصرية 
 للتربية العلمية

 مفرد
 

ـــامج  8 ـــة برن ـــًا لنظري ـــة وفق ـــة البيووالنانوتكنولوجي ـــي الثقاف ـــرح ف مقت
المرونة المعرفية وأثره في تنمية التواصل العلمي ومهارات التفكير 

 المستقبلي والوعي بالسالمة البيولوجية لدى طالب كلية التربية.

(، الج ء 55العدد )
الثاني، مارس 

 م2815
553-458 

المجلة التربوية 
لكلية التربية 

 بسوهاج

 مفرد

فــي تــدريس والمعمــل االفتراضــي  الحقيقــيأثــر اســتخدام المعمــل  6
العلوم على تنمية المفاايم، والتفكير االيجابي و المهارات العمليـة 

 .لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 

(، 21العدد )
نوفمبر 
 م 2815

45-121 

المجلة التربوية 
لكلية التربية 

 بسوهاج

 مفرد
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 حنان مصطفى أحمدقائمة باألبحاث العلمية المقدمة من الدكتورة / 
  " العلومتخصص "مناهج وطرق تدريس مساعد للترقية لدرجة أستاذ 

 

 حالة البحث جهة النشر تاريخ النشر عنوان البحث م
ـــر اســـتخدام إســـتراتيجية المحطـــات العلميـــة فـــي  1 أث

ـــة  ـــى التحصـــيل المعرفـــي  وتنمي ـــوم عل ـــدريس العل ت
عمليـات العلــم و التفكيــر اإلبــداعي و الدافعيــة نحــو 

 تعلم العلوم لدى  تالميذ الصف الرابع االبتدائي

(، 2)العدد 
 12المجلد،

 (2813) نوفمبر

  مجلة التربية العلمية
 مفرد

ـــى نمـــوذج   2 ـــائم عل ـــرح ق ـــامج مقت أثـــر اســـتخدام برن
تعــــديل بعــــي المفــــاايم البيولوجيــــة "درايفــــر" فــــي 

المســتحدثة وتنميـــة مهــارات التفكيـــر الناقــد والقـــيم 
 البيولوجية األلالقية لدى طالب كلية التربية

(، 3العدد)
. 12المجلد،

 (2813)مايو
 

  مجلة التربية العلمية
 مفرد

برنـامج مقتــرح فــي التربيـة ال ذائيــة  لتعلــيم التفكيــر  3
و تنمية بعي مهارات  وأثره على التحصيل المعرفي

طالبـات  ىالتفكير المعرفي ومهارات اتخاذ  القرار لد
 شعبة الطفولة بكلية التربية بسوهاج

 (32العدد)
 (2812)يوليو  

المجلة التربوية،كلية 
 التربية بسوهاج

 مفرد

ــتعلم  4 ــًا لل ــة وفق ــي الثقافــة البيولوجي برنــامج مقتــرح ف
فــي فهــم  وأثــرهالــذاتي باســتخدام الوســائع المتعــددة 

ــــوجي  ــــة الحــــس البيول ــــة وتنمي ــــاايم البيولوجي المف
ـــة  ـــة التربي ـــات كلي ـــر البصـــري لطالب ومهـــارات التفكي

 .األدبية األقسام

الج ء الثالث، 
 (  21)العدد 
 2812يوليو 

مجلة دراسات عربية 
في التربية وعلم 

 النفس

 مفرد

مقــرر فــي العلــوم العامــة باســتخدام لــرائع المفــاايم  5
على التنور العلمـي لـدى طـالب الفرقـة الثانيـة وأثره 

 شعبة الج رافيا بكلية التربية بسوهاج

( 15العدد )
 (2885)أكتوبر 

 مفرد  مجلة الثقافية والتنمية
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للترقيات، وذلك ضمن قوائم عضو اللجنة العلمية  -

المحكمين للجنة المناهج وطرق التدريس لمستوي 

األساتذة واألساتذة المساعدين " تخصص طرق 

 بقرار المجلس األعلى للجامعات "تدريس العلوم
التحكيمية للمجلة االستشارية والهيئة عضو  -

ومجلة شباب  لتربوية بكلية التربية بسوهاجا

 سوهاجالباحثين بكلية التربية ب

التحكيمية للمجلة االستشارية والهيئة عضو  -

 بقنا. لتربويةا

 

التحكيمية للمجلة االستشارية والهيئة عضو  -

 بالعريش. لتربويةا

عضو فى اللجنة العلمية المركز االكاديمى  -

للمؤتمرات والنشر العلمى بماليزيا عضوية رقم 

(133.) 


