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 2020يوليو   تحديث السيره الذاتيه/

تاريخ تحديث  
 البيانات 

5/3/2022 

 فاطمة سعد محمد عبد الرحيم  االسم 

 معيدة بكلية التربية جامعة حلوان   الوظيفه الحاليه 

 تكنولوجيا التعليم  القسم العلمى 

 01102219098 محمول:  بيانات التواصل 

 saadfatma154@gmail.comبريد الكترونى: 

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/:أوال"

 

 مهام على مستوى الجامعه: :ثانيا"

 

 : الكليهمهام على مستوى : ثالثا"

 التدريس

 الفرقه الشعبه  اسم المقرر  م 

 الثانية  تكنولوجيا التعليم  انتاج الشفافيات التعليمية  (1)

 الثانية  فيزياء انجليزى  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  (2)

 الثانية  جغرافيا  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  (3)

(4) 
والتلفيزيون   الفيديو  برامج  انتاج  تطبيقات 

 التعليمى 
التعليم   تكنولوجيا 
االحتياجات   ذوى 

 الخاصة 

 الرابعة

 الثانية  التعليم تكنولوجيا  تطبيقات خدمات مراكز مصادر التعلم  (5)

 الثالثة  فيزياء انجليزى  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  (6)

 الثالثة  عربى عام  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  (7)

التعليم   تطبيقات انتاج مواد مطبوعة   (8) تكنولوجيا 
االحتياجات   ذوى 

 الخاصة 

 الرابعة

 الثالثة  تكنولوجيا التعليم  تطبيقات تصميم الكتاب المدرسى (9)

 الثالثة  رياضة عام  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  ( 10)

 الثانية  انجليزى اساسى  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  ( 11)

 الثانية  دراسات  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  ( 12)

 الثانية  تاريخ  تطبيقات تكنولوجيا التعليم  ( 13)

 األنشطه الطالبيه 

 

 : والعلميه األخرى   رابعا"األنشطه البحثيه

 الرسائل العلميه: االشراف على 

الدكتور
 اه

 خارج الجامعه  داخل الجامعه   عنوان الرسالة / اسم الباحث 
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الماجس
 تير 

 خارج الجامعه  داخل الجامعه   عنوان الرسالة / اسم الباحث 

   

   

   

   البحث العلمى

 تاريخ النشر  جهه النشر  عنوان البحث  م 

1    

2    

3    

الجهه   المؤتمرات:  م 
 المنظمه 

 المشاركه

1    

2    

3    

4    

يذكر اسممم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبيعه المشمماركه)ببحث/حضممور/رئيس جلسممه/رئيس  
 مؤتمر.....(

 متدرب(مدرب/التنميه المهنيه)التدريب() خامسا" 

 Photoshop (Creative Courses)2017دورة  1

 ICDL (Creative Courses )2018دورة  2

حضور البرنامج التدريبى عن)بنك المعرفة المصرى( مركز تنمية قدرات اعضاء   3
 2021يناير  24- 23هيئة التدريس بجامعة حلوان 

حضور ندوة بعنوان التحول الرقمى الذكى داخل المكتبات خطوة للتمكين التعليمى   4
 2021يناير  25أكاديمية نسيج 

واستثمار العوالم     Second Lifeحضور ندوة بعنوان تطبيقات منصة الحياة الثانية   5
مارس    31اكاديمية نسيج فى  االفتراضية فى التغلب على تأثيرات التباعد االجتماعى  

2021 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة   2021( يونيو 28-27تنظيم المؤتمرات العلمية ) 6
 التدريس بجامعة حلوان 

 ( مركز الحساب العلمى جامعة حلوان 8/2021دورة التحول الرقمى ) 7

الجامعى 8 المعلم  اعداد  حلوان   دورة  جامعة  التربية    12-3حتى    11-30  كلية 
(2021)   
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 ريب تذكر البرامج التدريبيه التى شارك فيها شامال"جهه التدريب/تاريخ التد 

 المشروعات المموله:  سادسا" 

  

  

 تذكر المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئيسى/عضو...( والجهه المموله 

 أنشطه خدمه المجتمع:  سابعا" 

 

 الصفه  الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه(  ثامنا" 

  

  

  

تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس  
 مجلس اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات  

 الخبرات في مجال نظم الجودة واالعتماد  تاسعا" 

 

 أخرى  عاشرا" 

 

 النموذج تذكر أى أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى 
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