
 

1 
 

 

 كلية التربية

 قسم علم النفس التربوى

 

 

 السيرة الذاتية

 
/ ميرفت حسن فتحى عبد الحميد  دكتورة   

 أستاذ علم النفس التربوى المساعد

جامعة حلوان –كلية التربية    

 

م2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 البيانات الشخصية:

 

ميرفت حسن فتحى عبد الحميد  سم:اإل  
 مصرية الجنسية:
 مسلمة الديانة:

 م. 19/2/1986تاريخ الميالد : 
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 المؤهالت العلمية:
شتتتتتتتتعبة الطبيعتتتتتتتتة والكيميتتتتتتتتاء  –كليتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة  –والتربيتتتتتتتتة  بكتتتتتتتتالوريو  العلتتتتتتتتوم -1

 .2007 – مع مرتبة الشرف تقدير عام امتياز –جامعة حلوان   -)عربى( 

)نظتتتتتام  جيتتتتتد جتتتتتدا   +Bتقتتتتتدير   م2010التربتتتتتو  دبلتتتتتوم يتتتتتال فتتتتت  علتتتتتم التتتتتنى  -2
 .الساعات المعتمدة(

 ماجستتتتتير فتتتتت  علتتتتم التتتتتنى  التربتتتتو  تقتتتتتدير ممتاز/تيصتتتتل علتتتتتم نىتتتت  تربتتتتتو  -3

العمليههههههههات واالسههههههههتراتيجيات المعر يههههههههة ، وعنتتتتتتتتوان رستتتتتتتتالة الماجستتتتتتتتتير   م2012

  . ة الثانويةلالمتضمنة  ي حل مشكالت الفيزباء لدى طالب المرح

دكتتتتتورا  فتتتت  علتتتتم التتتتنى  التربتتتتو  تقتتتتدير ممتتتتتاز / تيصتتتتل علتتتتم نىتتتت  تربتتتتو   -4

العقليهة  عالية برنهام  تهدريبى قهائم علهى الخهرائط وعنوان رسالة التدكتورا     ،2015

  . لتحسين معتقدات الذاكرة لدى طالب كلية التربية

 التدرج الوظيفى :

جامعتتتتة حلتتتتوان ، فتتتتى الىتتتتترة  –كليتتتتة التربيتتتتة  –معيتتتتدة بقستتتتم علتتتتم التتتتنى  التربتتتتو   -
 .2012/ 1/8إلى  2008/ 7/5من 

جامعتتتتتتة حلتتتتتتوان،  –كليتتتتتتة التربيتتتتتتة  -متتتتتتدر  مستتتتتتاعد بقستتتتتتم علتتتتتتم التتتتتتنى  التربتتتتتتو  -
  .16/2/2016إلى  2008/ 1/8فى الىترة من 

جامعتتتتتة حلتتتتتوان فتتتتتى الىتتتتتترة  –كليتتتتتة التربيتتتتتة  –متتتتتدر  بقستتتتتم علتتتتتم التتتتتنى  التربتتتتتو   -
 .2021/ 27/9حتى  2016/ 2/ 16من 

جامعتتتتة حلتتتتوان منتتتتس  –كليتتتتة التربيتتتتة  –أستتتتتاس مستتتتاعد بقستتتتم علتتتتم التتتتنى  التربتتتتو   -
 وحتى اآلن. 2021/ 28/9
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 : خبرات العمل

 -2007 ) متتتادة العلتتتوم ( االبتتتتدا ىستتتنة يبتتترة فتتت  مجتتتا  التتتتدري  فتتت  التعلتتتيم  -

 م2008

 .م2012 -2008 –جامعة حلوان  –كلية التربية  –بقسم علم النى   ةمعيد -

 م.2016/ 2إلى   –م  2012-مدر  مساعد بقسم علم النى  التربو   -

/ 16/2جامعتتتتة حلتتتتوان منتتتتس  –كليتتتتة التربيتتتتة  –متتتدر  بقستتتتم علتتتتم التتتتنى  التربتتتتو   -

 .27/9/2021حتى م 2016

جامعتتتتة حلتتتتوان منتتتتس  –كليتتتتة التربيتتتتة  –أستتتتتاس مستتتتاعد بقستتتتم علتتتتم التتتتنى  التربتتتتو   -
 وحتى اآلن. 2021/ 28/9

 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 اعليهههة برنهههام  تهههدريبى قهههائم علهههى اإلشتتتراف علتتتى رستتتالة ماجستتتتير بعنتتتوان     -1

المههنظم ذاتيهها   ههى تنميههة مهههارات مهها وراء المعر ههة لههدى طههالب اسههتراتيجيات الههتعلم 

تيصتتل علتتم التتنى  التربتتو  ،   المرحلههة الثانويههةط للطالبههة هنههد عبههد الحفههيظ جههودة

جامعة حلوان، باالشتراك مع أ.د/ محمد عبتد القتادر عبتد الرىتار أستتاس  –كلية التربية 

/ 8تمتتت المناةشتتة فتت  شتت ر ،   جامعتتة حلتتوان –كليتتة التربيتتة  –علتتم التتنى  التربتتو  

2019. 
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الفههروق بههين الطفههال أحههادى وثنههائى اإلشتتراف علتتى رستتالة ماجستتتير بعنتتوان    -2

  الطالبتتة إيمتتان عبتتد ا   اللغههة  ههي سههرعة اإلدراع السههمعى وقههدرات الههذاكرة العاملههة

باالشتتتتراك متتتع جامعتتتة حلتتتوان ،  –ةستتتم علتتتم التتتنى  التربتتتو  ، كليتتتة التربيتتتة موستتتى ، 

 –أ.د/ الستتيد عبتتد الحميتتد ستتليمان أستتتاس صتتعوبات التتتعلم بقستتم علتتم التتنى  التربتتو  

 .2019/ 10تمت المناةشة ف  ش ر   جامعة حلوان، –كلية التربية 

 عاليههة برنههام  قههائم علههى المبههادىء  اإلشتتراف علتتى رستتالة ماجستتتير بعنتتوان    -3

الطفال المتأخرين لغويا   ى مرحلة ما قبل السلوكية لتنمية اللغة غير اللفظية لدى 

 –علم النى  التربو  ، كليتة التربيتة  تيصل ،، الطالبة هاجر محمد فودة طالمدرسة

، باالشتتتتراك متتتع أ.د/ محمتتتد عبتتتد القتتتادر عبتتتد 2018، بتتتتاريس تستتتجي  جامعتتتة حلتتتوان

 .الرىار أستاس علم النى  التربو  كلية التربية جامعة حلوان

ط اعلية برنهام  تهدريبى قهائم علهى مبهادىء االشراف على رسالة دكتورا  بعنوان  -4

التعلم المستند إلى الهدما   هى تنميهة مها وراء الهذاكرة والهدا ر المعر هى لهدى تالميهذ 

ةستم    ، الطالبتة هنتد عبتد الحىتظ جتودة محمتد،المرحلة االبتدائية منخفضى التحصيل

،  2020/ 4بتتتتاريس تستتتجي   ،جامعتتتة حلتتتوان –ة علتتتم التتتنى  التربتتتو  ، كليتتتة التربيتتت

باالشتتتتراك متتتع أ.د/ محمتتتد عبتتتد القتتتادر عبتتتد الرىتتتار أستتتتاس علتتتم التتتنى  التربتتتو  كليتتتة 

 .التربية جامعة حلوان
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ط اعليهة برنهام  تهدريبى قهائم علهى اليقظهة  االشراف علتى رستالة دكتتورا  بعنتوان -5

ومها وراء المهزاج لهدى طهالب الصهف العقلية  ى تحسين الكفاءة الذاتيهة الكاديميهة 

، 12/2020 ، الطالبتتتة إيمتتتان عبتتد ا  موستتتى توفيتتي، بتتتتاريس تستتتجي  الول الثههانوى

باالشتتتتراك متتتع أ.د/ محمتتتد عبتتتد القتتتادر عبتتتد الرىتتتار أستتتتاس علتتتم التتتنى  التربتتتو  كليتتتة 

 .التربية جامعة حلوان
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المنجزةالجامعية المهام واألنشطة   
  ميرفت حسن فتحى عبد الحميدللدكتورة / 

  علم النفس التربوىبقسم  أستاذ ساعد

  

 .اإللتزام بأداء المحاضرات المكلىة ب ا بانتظام 
 .االلتزام بالساعات المكتبية المقررة أسبوعي ا بالجداو  الدراسية 
 .)حضور ومشاركة فعالة ف  ةاعة البحث العلم  )سيمينار القسم 
   ثتتتتتتتتان/ ثالتتتتتتتتث بلجتتتتتتتتان الممتحنتتتتتتتتين ولجتتتتتتتتان التطبيقتتتتتتتتات العمليتتتتتتتتة المشتتتتتتتتاركة كمصتتتتتتتتح

 والشىوية بالقسم.
  علم النى  التربو . المشاركة كعضو بمجل  ةسم 
  .المشاركة فى المؤتمرات العلمية السنوية للقسم 
   الجودة بالكلية.  القسم فى لجان الجودة بوحدة ضمانتمثي 
 بالقسم. البرامج والمقررات الدراسية المشاركة ف  تطوير 
 ويتتتتتار   المشتتتتتاركة فتتتتتى تحكتتتتتيم أدوات البحتتتتتث العلمتتتتتى لطتتتتت ب الدراستتتتتات العليتتتتتا بالكليتتتتتة

 .الكلية
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 البحوث المنشورة:

الكفههههاءة الذاتيههههة للههههذاكرة كمهههها يههههدركها طههههالب كليههههة التربيههههة بحتتتتث بعنتتتتوان   -1

ميرفتتتتتت حستتتتتن فتحتتتتتى ، علتتتتتى الستتتتتيد  (،2014) وعالقتهههههها باسهههههتراتيجيات التهههههذكر

كليتتتتة التربيتتتتة  –يضتتتتر، وناديتتتتة عبتتتتد  أبتتتتو دنيتتتتا، مجلتتتتة دراستتتتات تربويتتتتة واجتماعيتتتتة 

 .، كأحد المتطلبات للحصو  على درجة الدكتورا  جامعة حلوان –

معتقهههدات الهههتحكم  هههى الهههذاكرة وعالقتهههها بمركهههز الضهههبط لهههدى  بحتتتث بعنتتتوان  -2

ميرفتتتتتتت حستتتتتتن فتحتتتتتتى ، علتتتتتتى الستتتتتتيد يضتتتتتتر،  (،2015 )طههههههالب كليههههههة التربيههههههة 

 –كليتتتتتتتة التربيتتتتتتتة  –مجلتتتتتتتة دراستتتتتتتات تربويتتتتتتتة واجتماعيتتتتتتتة ، وناديتتتتتتتة عبتتتتتتتد  أبتتتتتتتو دنيتتتتتتتا

 .المتطلبات للحصو  على درجة الدكتورا  ، كأحد جامعة حلوان

 عاليهههة برنهههام  تهههدريبي قهههائم علهههى نظريهههة الهههتعلم المسهههتند إلهههى الهههدما   هههي   -3

تنميهههههة المرونهههههة المعر يهههههة والتفكيهههههر البصهههههرى  هههههي الفيزيهههههاء ومههههههارات التنظهههههيم 

(، ميرفتتتتتت حستتتتتتن 2016 ) الهههههذاتي للهههههتعلم لههههههدى طهههههالب الصههههههف الول الثهههههانوى

 –كليتتتتة التربيتتتتتة  –مجلتتتتتة دراستتتتات تربويتتتتة واجتماعيتتتتة ستتتتحر حمتتتتد  فتتتتؤاد ، فتحتتتتى و 

 (.4(، العدد )22، المجلد )جامعة حلوان

 اعليههههة برنههههام  تههههدريبى قههههائم علههههى نظريههههة العههههبء المعر ههههى  ههههى تنميههههة   -4

مههههههارات التفكيهههههر التحليلهههههى  هههههى الكيميهههههاء واتخهههههاذ القهههههرار والحكمهههههة االختباريهههههة 

( ، ميرفتتتتتت حستتتتتن فتحتتتتتى وستتتتتحر 2017)   طهههههالب الصهههههف الول الثهههههانوىلهههههدى 
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رابطتتتتتة التربتتتتتويين  -مجلتتتتتة دراستتتتتات عربيتتتتتة فتتتتتى التربيتتتتتة وعلتتتتتم التتتتتنى حمتتتتتد  فتتتتتؤاد ، 

 .(89، العدد )العرب

السهههههيادة المخيهههههة لهههههدى طهههههالب كليهههههة  بأنمهههههاطالتفكيهههههر اإليجهههههابى وعالقتهههههل   -5

جامعتتتتتتة  –كليتتتتتتة التربيتتتتتتة  –(، مجلتتتتتتة دراستتتتتتات تربويتتتتتتة واجتماعيتتتتتتة 2018 )التربيههههههة

 .(، يناير1(، العدد )24، المجلد )حلوان

طالفهههههههههروق بههههههههههين الطفههههههههههال أحههههههههههادى وثنههههههههههائى اللغههههههههههة  ههههههههههى التمييههههههههههز  -6

(، إيمتتتتتتتتتان عبتتتتتتتتتد ا  موستتتتتتتتتى، الستتتتتتتتتيد عبتتتتتتتتتد الحميتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتليمان، 2019)البصهههههههههرىط

 –كليتتتتتتتة التربيتتتتتتتة  –وميرفتتتتتتتت حستتتتتتتن فتحتتتتتتتى ، مجلتتتتتتتة دراستتتتتتتات تربويتتتتتتتة واجتماعيتتتتتتتة 

، كمتطلتتتتتتتتتتتتب للحصتتتتتتتتتتتتو  علتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتة 2019( ، 7) ، العتتتتتتتتتتتتددجامعتتتتتتتتتتتتة حلتتتتتتتتتتتتوان

                              .الماجستير للطالبة إيمان عبد ا 

مهههههههارات مهههههها وراء المعر ههههههة وعالقتههههههها بمهههههههارات السههههههلوع القيههههههادى لههههههدى   -7

(، هنتتتتتتتد عبتتتتتتتد الحىتتتتتتتيظ جتتتتتتتودة، محمتتتتتتتد عبتتتتتتتد 2019  )طهههههههالب المرحلهههههههة الثانويهههههههة

 –القتتتتتادر عبتتتتتد الرىتتتتتار، وميرفتتتتتت حستتتتتن فتحتتتتتى، مجلتتتتتة دراستتتتتات تربويتتتتتة واجتماعيتتتتتة 

كمتطلتتتتتتب للحصتتتتتتو  علتتتتتتى  ، 2019(، 7العتتتتتتدد ) ،جامعتتتتتتة حلتتتتتتوان –كليتتتتتتة التربيتتتتتتة 

 . درجة الماجستير للطالبة هند عبد الحىيظ
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واتجاههههات طههههالب كليهههة التربيههههة  الههههذاتيوعالقتههههل بهههالتحكم  المعر هههيالعهههبء ط -8

مجلتتتتتة دراستتتتتات تربويتتتتتة ميرفتتتتتت حستتتتتن فتحتتتتتى ، (، 2020) طنحهههههو مهنهههههة التهههههدريس

 .(، عدد أغسط 26)، المجلد جامعة حلوان –كلية التربية  –واجتماعية 

كليهههة التربيهههة الكهههاديمى لهههدى طهههالب  وعالقتهههها بالتسهههويفاليقظهههة العقليهههة ط -9

ميرفتتتتتتت حستتتتتتن فتحتتتتتتى،  (،2021  ) ههههههى ضههههههوء بعههههههغ المتغيههههههرات الديموغرا يههههههة

، العتتتتتدد رابطتتتتتة التربتتتتتويين العتتتتترب -دراستتتتتات عربيتتتتتة فتتتتتى التربيتتتتتة وعلتتتتم التتتتتنى  مجلتتتتة

 .(، فبراير130)

 اعليههههة برنههههام  تههههدريبى قههههائم علههههى مفههههاهيم النههههانوتكنولوجى  ههههى ضههههوء   -10

البنائيهههههة  هههههى تنميهههههة الدا عيهههههة العقليهههههة والتفكيهههههر المنهههههت  والفضهههههول النظريهههههة 

ميرفتتتتت حستتتتن  ( ،2021) العلمههههى لههههدى طههههالب كليههههة التربيههههة شههههعبة الكيميههههاء ط

 –كليتتتتتة البنتتتتتات  –مجلتتتتتة البحتتتتتث العلمتتتتتى فتتتتتى التربيتتتتتة  فتحتتتتتى وستتتتتحر حمتتتتتد  فتتتتتؤاد،

 .الثالثالعدد المجلد الثانى والعشرون ، ، جامعة عين شم 

برنهههههام  تهههههدريبى قهههههائم علهههههى اسهههههتراتيجيات التنظهههههيم االنفعهههههالى  اعليهههههة    -11

المعر هههى   هههى ضهههوء نمهههاذج مههها بعهههد البنائيهههةا  هههى تنميهههة االبتكاريهههة االنفعاليهههة 

، مجلتتتة البحتتتث العلمتتتى فتتتتى  والتفكيهههر المتفهههتط النشهههط لهههدى طهههالب كليهههة التربيهههة

 .2022جامعة عين شم ، فبراير  –كلية البنات  -التربية
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 النشطة الجامعية والمجتمعية:
شتتتتعار   افعتتتت    ابتتتتتداعات المشتتتتاركة فتتتتى فعاليتتتتات ا ستتتتتبوح البي تتتتى للكليتتتتة تحتتتتتت  -

 . 25/2/2016-21البي ة لجودة الحياة فى الىترة 

نتتتتتدوة بعنتتتتتوان   الحىتتتتتاظ علتتتتتى البي تتتتتة وتنميت تتتتتا  ضتتتتتمن ا ستتتتتبوح البي تتتتتى حضتتتتتور  -

 .21/2/2016تحت شعار إفع  ، ا حد 

المشتتتتاركة بىاعليتتتتة فتتتتى لجتتتتان الجتتتتودة بالكليتتتتة وهتتتتى لجتتتتان القيتتتتادة والحوكمتتتتة فتتتتى  -

، ولجنتتتتتتتتة أعضتتتتتتتتاء هي تتتتتتتتة التتتتتتتتتدري  منتتتتتتتتس العتتتتتتتتام 2016/ 2015العتتتتتتتتام الجتتتتتتتتامعى 

 .وحتى اآلن 2016/2017الجامعى 

 .2021حتى  2018/ 2017برنامج معلم علم النى  منس  أعضاءأحد - 

وحتتتتتتتى  2021/2022 معىمنستتتتتتي برنتتتتتتامج معلتتتتتتم علتتتتتتم التتتتتتنى  فتتتتتتى العتتتتتتام الجتتتتتتا -

 اآلن.

جامعتتتتتتتة  –كليتتتتتتتة التربيتتتتتتتة  –أحتتتتتتتد أعضتتتتتتتاء مجلتتتتتتت  ةستتتتتتتم علتتتتتتتم التتتتتتتنى  التربتتتتتتتو   -

 حلوان.

أحتتتتتتد أعضتتتتتتاء تطتتتتتتوير ال حتتتتتتة برنتتتتتتامج معلتتتتتتم علتتتتتتم التتتتتتنى  فتتتتتتى العتتتتتتام الجتتتتتتامعى  -

2021 /2022  . 

أحتتتتتد أعضتتتتتتاء تطتتتتتوير ال حتتتتتتة مرحلتتتتتة التتتتتتدكتورا  تيصتتتتتل علتتتتتتم التتتتتنى  التربتتتتتتو   -

 .  2022/ 2021فى العام الجامعى 
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 المؤتمرات :
، جامعتتتتة حلتتتتوان –لكليتتتتة التربيتتتتة  19المتتتتؤتمر التتتتدولى الثتتتتانى  والمتتتتؤتمر العلمتتتتى  -

 . 2020فبراير  27-26المنعقد ، 
IRO International webinar-  .نظمه مكتب الع ةات الدولية بجامعة حلوان 

 
 –بكليهة التربيهة  االدراسهات العليها - مرحلة البكهالوريوس المقررات التى تم تدريسها

 :جامعة حلوان
 .علم النى  العام  -1

 .علم النى  التربو   -2

 .علم النى  البي ى  -3

 .(2 ،1التير  )مشروح  -4

 .(1سيكولوجية التعلم ) -5

 .(2سيكولوجية التعلم ) -6

 .علم نى  النمو -7

 النى  التجريبىعلم  -8

 النى  الىاريعلم  -9

 الىردية( للدبلوم العام.الىروي ) التعلم و النى  التربو  علم  -10
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 الجوائز العلمية:

الحصتتتتتو  علتتتتتى جتتتتتا زة أحستتتتتن رستتتتتالة دكتتتتتتورا  فتتتتت  المجتتتتتا  التربتتتتتو  فتتتتت  العتتتتتام     

 اعليههههههههة م متتتتتتتتن جامعتتتتتتتتة حلتتتتتتتتوان ، وعنتتتتتتتتوان الرستتتتتتتتالة   2017/  2016الجتتتتتتتتامعى 

ت الههههذاكرة لههههدى برنههههام  تههههدريبى قههههائم علههههى الخههههرائط العقليههههة لتحسههههين معتقههههدا

  .طالب كلية التربية
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 ورش العمل والدورات التى حضرتها د/ مير ت حسن  تحى

 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

 الحاسب اآللى 1
 جامعة حلوان  2007

 ICDL –الريصة الدولية لقيادة الحاسوب  2
 –المركتتتز العربتتتى للتعلتتتيم  2008

 القاهرة

  (درجة 533)التوفي  المحلية  3
جامعتتتتتتتتتة  –كليتتتتتتتتتة اآلداب  2010

 حلوان
مركز تنمية ةدرات أعضاء  8/2009    نظم الساعات المعتمدةدورة    4

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 7/2009    م ارات العرض الىعا  دورة  5
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 7/2009    التيطيط االستراتيجىدورة    6
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 7/2009    المؤتمرات العلميةتنظيم دورة    7
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 7/2009 دورة   نظم الجودة واالعتماد   8
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

 7/2009 دورة   مشروعات البحوث التنافسية   9
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 2014    سلوكيات الم نةدورة   10
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 9/2014 الجوانب المالية والقانونية دورة  11
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 2014/ 10 م ارات العرض الىعا  دورة    12
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

دورة  معايير الجودة ف  العملية  13

 التدريسية  
9/2015 

مركز تنمية ةدرات أعضاء 
جامعة  –هي ة التدري  

 حلوان

 12/2015 دورة  م ارات االتصا  الىعا    14
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 

 12/2015 دورة  إدارة الىريي البحثى   15
مركز تنمية ةدرات أعضاء 

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

 جامعة حلوان –كلية التربية  2013 ورشة عم    بنوك ا س لة    16
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

 جامعة حلوان –كلية التربية  2014 ورشة عم    التحلي  العاملى   17

ورشة عم  بعنوان  تصميم م ام ا داء  18

   Rubricsباستيدام مقايي  التقدير 
كلية  –وحدة القيا  والتقويم  2016

 جامعة حلوان –التربية 

ورشة عم  بعنوان   إعداد االيتبارات  19

 الموضوعية والمقالية وسلم التقدير .
2016 

كلية  –وحدة القيا  والتقويم 
جامعة حلوان –التربية   

دورة بعنوان   إعداد االيتبارات  20

 الموضوعية والمقالية وبنوك ا س لة  
2018 

كلية  –وحدة القيا  والتقويم 
جامعة حلوان –التربية   

دورة بعنوان   نظم االمتحانات وتقويم  21

 .2018ا داء   
مركز تنمية ةدرات أعضاء  2018

جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

  "Overview of Scivalورشة عم   22

 للنشر العلمى.
 جامعة حلوان 2018

 جامعة حلوان 2019 ورشة النشر الدولى. 23

 Ethical and Regulatory"ورشة  24

Issues in Scientific Research" 
 –مركز دعم البحث العلمى  2020 -21-9

 جامعة حلوان

25 How to select the right journal 

to submit your manuscript 
 –مركز دعم البحث العلمى  1/9/2020

 جامعة حلوان

26 Literature review and reference 

management 
 –مركز دعم البحث العلمى  18/8/2020

 جامعة حلوان
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

27 Endnote 7/9/2020  مركز دعم البحث العلمى– 
 جامعة حلوان

28 The way to scopus 15/9/2020  مركز دعم البحث العلمى– 
 جامعة حلوان

29 Arabic citation index workshop 10/8/2020  مركز دعم البحث العلمى– 
 جامعة حلوان

المؤسسة العلمية للعلوم  22/9/2020 ا يطاء الشا عة التى يقع في ا الباحثون 30
التربوية والتكنولوجية والتربية 

 الياصة
31 Introduction to interdisciplinary 

research- part1 
جامعة  -مركز الدعم العلمى 7/11/2020

 حلوان

32 IRO International webinar 19/10/2020 International 
Relations Office  

 جامعة حلوان
شرح ال حة الدورة الثالثة عشر لترةية  33

 أعضاء هي ة التدري  مناةشة حرة 
 –مركز الدعم العلمى  31/10/2020

 جامعة حلوان

إعداد ا س لة الموضوعية والتصحي   34

 االلكترونى 
وحدة القيا  والتقويم  2017

 –كلية التربية  –الط بى 
 جامعة حلوان

وحدة القيا  والتقويم  12/4/2017 مواصىات الورةة االمتحانية وتطويرها 35
 –كلية التربية  –الط بى 

 جامعة حلوان
36 Scientific writing and 

international publication 
 جامعة حلوان 18/3/2019
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

workshop 

37 On Academic Integrity:Steps to 

avoid plagiarism  
 –مركز الدعم العلمى  28/9/2020

 جامعة حلوان

دورة عبر االنترنت  بنوك االس لة التطوير  38

 الحقيقى لمنظومة تقويم تحصي  الط ب 
وكالة الدراسات العليا  2020

والبحث العلمى بكلية العلوم 
 والدراسات اإلنسانية بالجبي 

دورة   تحلي  البيانات باستيدام النظرية  39

 التقليدية والنظرية الحديثة 
مركز القيا  والتقويم  2020/ 22-23/6

 الط بى بجامعة حلوان

دورة  إعداد االيتبار االلكترونى وفي  40

 المواصىات جدو  
مركز القيا  والتقويم  28-29/9/2020

 الط بى بجامعة حلوان

41 Scientific publishing : an open 

discussion  
 مركز الدعم العلمى 10/10/2020

مركز القيا  والتقويم بوحدة  15،16/8/2020 االيتبارات االلكترونية 42
إدارة مشروعات تطوير 

 التعليم العالى
ال حة الدورة الثالثة عشر لترةية شرح  43

 أعضاء هي ة التدري   الجزء االو  
17/10/2020 

 

 

 مركز الدعم العلمى

شرح ال حة الدورة الثالثة عشر لترةية  44

 أعضاء هي ة التدري  الجزء الثانى 
 مركز الدعم العلمى 24/10/2020
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

القيا  والتقويم مركز  13،14/10/2020 دورة   إنشاء وتشري  بنوك االس لة  45
 الط بى بجامعة حلوان

46 Academic social networks 

and researcher ranking 
 مركز الدعم العلمى 12/12/2020

مركز القيا  والتقويم بوحدة  17/12/2020 دورة إعداد االيتبارات االلكترونية 47
إدارة مشروعات تطوير 

 التعليم العالى
فى  spssدورة استيدام برنامج  48

تحلي  البيانات االحصا ية / 

االحصاء الوصىى واالحصاء 

االستداللى والتحقي من فروض 

 البحث

كلية العلوم والدراسات  2020/ 1/12، 24/11
 الجبي  –االنسانية 

وكالة الدراسات العليا 
 والبحث العلمى

49 Access to legal information 

resources via the internet  
 مركز الدعم العلمى 16/1/2021

50 Logical scientific 

manuscript structure  
 مركز الدعم العلمى 9/1/2021

51 Open discussion in the 

international publishing 
 مركز الدعم العلمى 2/12/2020
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

52 How to design a scientific 

poster 
 مركز الدعم العلمى 5/12/2020

مركز تنمية ةدرات أعضاء  2020 دورة   اتياس القرار وح  المشك ت   53
جامعة  –هي ة التدري  
 حلوان

ماهيته  -البحث العلمى )مى ومه 54

 يصا صه( -كنظام
ةسم المناهج وطري التدري   26/12/2020

جامعة  –كلية التربية  –
 حلوان

-Portfolio أدوات التقويم التقويم  55

Rubrics  
 مركز دعم البحث العلمى  26/1/2021

 ا يطاء الشا عة فى البحوث  56

 العلمية
ةسم المناهج وطري التدري   2020

جامعة  –كلية التربية  –
 حلوان

57 Forms of Academic 

Misconduct : Focus on 

Plagiarism" 

جامعة  -مركز الدعم العلمى 6/2/2021
 حلوان

58 Systematic Reviews : not 

as difficult as we think 
 –مركز الدعم العلمى  13/2/2021

 جامعة حلوان

 –مركز الدعم العلمى  Idea of Research 20/2/2021ورشة  59
 جامعة حلوان
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 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو ورشة العمل((عنوان الدورة م

ورشة   أساسيات استيدام اإلحصاء  60

 فى البحوث النىسية والتربوية 
وكالة الدراسات العليا  23/2/2021

العلوم والبحث العلمى بكلية 
 والدراسات االنسانية بالجبي 

61 How to select a suitable 

journal for your research 
 دعم البحث العلمىمركز  15/1/2022

بإدارة االستش ادات المرجعية ةم  62

 EndNote Onlineبس ولة مع 
 دعم البحث العلمىمركز  19/2/2022

63 Ethics of social , 

behavioral and educational 

research 

 دعم البحث العلمىمركز  19/3/2022

 
 

 

 
 

  


