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 السيرة الذاتية

 :  أوال : بيانات عامة

 فاطمة دمحم أبو الفتوح عبد العاطى.:   االسم
 م.14/3/1977تاريخ الميالد:

 مصرية .  الجنسية :
 : مسممة الديانة

 : متزوجةالحالة اإلجتماعية
 أربعة:  عدد األبناء

  مؤسسات األسرة والطفولة . إدارةمدرس بقسم : الوظيفة 
 جسر السويس –خميل ابراهيم متفرع من أحمد عصمت ش ال 43:  العنوان

 01061612220:  رقم الموبايل
                fatma_abo_elfetoh@yahoo.com:وني اإللكتر البريد

 
 ثانيا : المؤهالت العلمية 

الحصووووول عمووووى درجووووة  دفتووووورات الفمسووووفة فووووى اة تصوووواد المنزلووووى تخصووووص إدارة المؤسسووووات  -1
اثوور اسووتخدام اننترنووت فووى )  الرسووالة عنوووان و ،  2008/   8/  31اريخ والموووارد األسوورية بتوو
ومهوووارات لتنميوووة  ووودرتهم عموووى التخطوووي  لمحيووواة  الشوووبا  مفووواهيم ةكسوووا بوووث برنوووامح مقتووورح 

 . فمية ان تصاد منزلى _ جامعة حموان –( المستقبمية
ؤسسووات والموووارد الحصووول عمووى درجووة  الماجسووتير فووى اة تصوواد المنزلووى تخصووص إدارة الم -2

ودور  لممخودراتالشوبا   إدموان)عوامول وعنوان الرسوالة  ،  2004/  3/  31بتاريخ األسرية 
 جامعة حموان . –، فمية ان تصاد المنزلى  فى مواجهة هذت الظاهرة( األسرة

بتقودير عوام جيود جودا مو    - م1998دور موايو  - القسوم التربوو   : ا تصاد منزلى بفالوريوس -3
 . جامعة حموان –(  ولىاأل)الشرف مرتبة 

 

 ثالثا : التدرج الوظيفى األكاديمى : 

 جامعة حموان  –فمية اة تصاد المنزلى  –م  2008/  8/ 31مدرس بتاريخ  -1
 جامعة حموان –فمية اة تصاد المنزلى  -م  2004/  3/  31مدرس مساعد بتاريخ  -2
 جامعة حموان  – تصاد المنزلى فمية اة –م  1998/  12/  24معيدة بتاريخ  -3
 
 

 رابعا : االنتاج العلمى : 
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جتماعية لألزواج العاممين بالخارج وعال تها بإدارة الو ت بحث بعنوان " المسئولية اة  -1
جامعة  –مجمة اة تصاد المنزلى  -يناير"  25المخصص لممشارفة فى  التنمية بعد ثورة 

 م. 2011 –(  3عدد )  – 21مجمد  – ةالمنوفي
لكتروني لألزواج العاممين بالخارج وأثرت عمى إدارة الزوجة ةالتواصل ا بحث بعنوان "  -2

 –" ق التعاون العربى لتنمية المجتم " المؤتمر العممى العربى األول " آفا لمواردها األسرية
 .م( 2012مايو )  10 – 9فى الفترة من   -جامعة حموان  –فمية اة تصاد المنزلى 

فاعمية برنامح إرشادي  ائم عمى توظيف مدخل القضايا انجتماعية في تنمية بحث بعنوان   -3
المؤتمر  - مهارات إدارة الذات لمواجهة الضغوط األسرية لمممتحقات بفصول محو األمية

الدولى األول لال تصاد المنزلى " عموم اةنسان التطبيقية والتكنولوجيا فى األلفية الثالثة " 
 م ( . 2013مايو )  9 – 8فى الفترة من  –جامعة حموان  –ة تصاد المنزلى فمية ا –

اتجاهات الشبا  نحو ا تناء بعض المستحدثات التكنولوجية وانعفاساتها بحث بعنوان "   -4
 –( 33عدد ) –جامعة المنصورة  –مجمة بحوث التربية النوعية  -" عمى  راراتهم الشرائية

 ( م .2014يناير ) 
 النفايات مخاطر من لمحد  األسرة لربة انستهالكية الثقافة تحديث عمى  ائم برنامح فاعمية"   -5

عدد  -  24مجمد  –جامعة المنوفية  –مجمة بحوث ان تصاد المنزلى  –"  اةلكترونية
 م.( 2014  (يناير

" ا عن الحياةاآلمنة وعال ته بالرضالمعا ين حرفيًا بالمعايير السفنية  وعىبحث بعنوان "     -6
 2014 –ابريل  –العدد الثانى  -24مجمد  –جامعة المنوفية  –مجمة اة تصاد المنزلى  -
 م .( 

مجمة عموم جودة الحياة األسرية وانعفاسها عمى اكتسا  األبناء  يم التنمية والتحديث " "   -7
 –لراب  العدد ا –المجمد السادس والعشرون  –جامعة حموان  –دراسات وبحوث  –وفنون 
 . م 2014اكتوبر 

دور شبفة اةنترنت في إثراء القيم الجمالية عند تأثيث وتنسيق المسفن وعال ته بالسموك "   -8
–(  ٩٩عدد )  –جامعة المنصورة  –مجمة بحوث التربية النوعية  -"اة تصادي لألسرة 

 ( م . ٥١٠٢يوليو ) 
 

 

 

 

 

 األنشطة العلمية والتطبيقية :خامسا : 
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 : نشطة التدريسيةاأل – 1
 : المقررات التى تم تدريسها : 1/1
 الفرقة اسم المقرر م
 ثالثة إدارة مادة إرشاد مستهمك  1
 ثالثة إدارة مادة صناعات صغيرة  2
 رابعة إدارة حاس  آلى تطبيقات فى مجال التخصص  3
 رابعة إدارة مشروع تطبيقى   4
 رابعة إدارة تأثيث وتجهيز مؤسسات  5
 
 : : مدى التفاعل مع الطالب وأسموب تقييمهم 1/2

  التفاعل م  الطال  من خالل المنا شات أثناء المحاضرات النظرية ، فذلك خالل
 ساعات الريادة.

 : يتم التقييم من خالل- 
إعووداد الطالبووات لألبحوواث والتقووارير العمميووة والعووروض التقديميووة عوون موضوووعات  -

 التخصص.

 بات لممقررات الدراسية لتحسين األداء )استمارات التقييم : انستفادة من تقييم الطال
 وحدة ضمان الجودة بالكمية(.

 
 :  : المساهمة فى تطوير المقررات 1/3

انشتراك فى إعداد مهارات التوظيف لبرنامح إدارة مؤسسات األسورة والطفولوة لمرحموة  -
 .2013/2014البفالوريوس عن العام الجامعى 

تنسيق ممفوات الماجسوتير والودفتورات لقسوم إدارة مؤسسوات األسورة انشتراك فى تنظيم و  -
 .2013/2014والطفولة عن العام الجامعى 

المشارفة فى لجنوة تفريوا اسوتبيانات تقيويم آراء الطوال   سوم الصوناعات الجمديوة عون  -
 .2013/2014المقررات الدراسية لمرحمة البفالوريوس عن العام الجامعى 

قيووووواس والتقيووووويم"  ألسوووووئمة امتحانوووووات الماجسوووووتير والووووودفتورات  المشوووووارفة فوووووى أعموووووال "ال -
الخاصة بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة الفصول الدراسوى الثوانى لمعوام الجوامعى 

2013/2014. 
المشووووارفة فووووى مراجعووووة تقووووارير مقووووررات الفر ووووة الرابعووووة  سووووم إدارة مؤسسووووات األسوووورة  -

 .2014/2015والطفولة عن العام الجامعى 
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 المؤلفات العممية المنشورة : :  1/4
فاطموة د.  –د . وئوام عموي أموين معوروف  –والمجتمو   ةمشفالت الشبا  بين األسور  -

ر وم  –الهيئوة المصورية العاموة لمكتوا   –( : الطبعة األولي  ٥١٠٢دمحم أبو الفتوح ) 
 (.13809/2015) اةيداع بدار الكت  والوثائق القومية 

 متحانات :: المشاركة فى أعمال اال 1/5
 الجوووووووامعى لمعوووووووام العميووووووا الدراسوووووووات نمتحانوووووووات المالحظووووووة أعموووووووال فوووووووى المشووووووارفة -

 2013 /2014 . 
 الجووووووامعى لمعووووووام  العميووووووا الدراسووووووات نمتحانووووووات المالحظووووووة أعمووووووال فووووووى المشووووووارفة -

 2014 /2015 . 
 .  م2015 – 2014 الجامعى لمعام األولى الفر ة بفنترول عضو -

 

 : البحثية األنشطة  – 2
 : اإلشراف عمى الرسائل العممية:  2/1

اةشتراك فى اةشراف عمى رسالة الماجستير  لمدارسة ) بوسوى عبود العوال عبود الورحيم ( 
، والتوووووى عنوانهوووووا " التخطوووووي  انسوووووتراتيجى  لممووووووارد الماديوووووة لمرحموووووة التقاعووووود وعال توووووه 

 عد .ولم تنا ش ب 19/1/2012بديناميات التفاعل العائمى  " والمسجمة بتاريخ 
 :  الدورات التدريبية : 2/2

األسوووس الفنيوووة  "حوووول  اة ميميوووةالتدريبيوووة  اتدور الووومجموعوووة المجموعوووة األولوووي مووون  -
جامعووة التووى نظمتهووا  "فووى المؤسسووات التعميميووة والجامعيووة انلكترونووي م التعمووي ةدارة
عمويم عون بعود والت انلكترونويالعربية لمتعمويم  والشبفةشمس بالتعاون م  المرفز  نعي

 .(المفتوح  )عمان
 الفتووووووووووووورت مووووووووووووونالو وووووووووووووت وانجتماعوووووووووووووات " فوووووووووووووى  إدارةورشوووووووووووووة عمووووووووووووول بعنووووووووووووووان "  -

 ( .نجامعة حموا –تنمية القدرات والتدري  المستمر مرفز) م12/4/2010: 11 
مرفز م  )2010/  4/  15:  14فترة من ورشة عمل بعنوان " النشر العممى " فى ال -

 معة حموان ( .جا –تنمية القدرات والتدري  المستمر 
 ورشوووووووة عمووووووول بعنووووووووان " اسوووووووتخدام التكنولوجيوووووووا فوووووووى التووووووودريس " فوووووووى الفتووووووورة مووووووون -

 جامعة حموان ( . –مرفز تنمية القدرات والتدري  المستمر )م. 7/2011: 5 
مرفوووووز تنميوووووة م  ) 2014/  6/  23: 22لفتووووورة مووووون دورة " اةدارة الجامعيوووووة " فوووووى ا -

 ( . جامعة حموان –القدرات والتدري  المستمر 
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مرفوز تنميوة م  ) 2014/  9/  4:  3الفتورة مون دورة " مهارات العرض الفعال " فوى  -
 جامعة حموان ( . –القدرات والتدري  المستمر 

مرفوووز م  ) 2014/  12/  7:  6لفتووورة مووون فوووى ا " دورة " تنظووويم الموووؤتمرات العمميوووة -
 جامعة حموان ( . –تنمية القدرات والتدري  المستمر 

 
 االشتراك فيها :الحضور / المؤتمرات التى تم ات و الندو :  2/3
 الندوات :أ ( -2-3)

بالحضووووور فوووي النوووودوة التووووي أ امهوووا  سووووم إدارة مؤسسوووات األسوووورة والطفولووووة  ةالمشوووارف -
بقاعووووة  – ٥١٠٢/ ٠٥/ ٠بعنوووووان " ترشوووويد انسووووتهالك والطا ووووة المتجووووددة " بتوووواريخ 

 جامعة حموان . –المؤتمرات بفمية اة تصاد المنزلي 
أسووالي  بالحضووور فووي النوودوة التووي أ امتهووا وحوودة القيوواس والتقووويم بعنوووان "  ةالمشووارف -

بقاعوة م 14/12/2014بتواريخ  –التوي ألقاهوا أ.د / إبوراهيم الزهيوري و "  التقويم الحديثوة
 جامعة حموان . –بفمية ان تصاد المنزلي  –المؤتمرات 

تماعيووة بالجمعيووة المصوورية ل  تصوواد المنزلووى إلقوواء نوودوة ضوومن فعاليووات المجنووة انج -
 م.2014/2015بعنوان " آليات الحوار األسر  " فى العام الجامعى 

 المؤتمرات :ب(  -2-3)
المؤتمر العربى الراب  عشر لال تصاد المنزلى بعنوان " الصناعات الصغيرة الحاضر  -

فميووة  – م2010نوووفمبر  3-2والمسووتقبل فووى مصوور والعووالم العربووى " فووى الفتوورة موون 
 .جامعة المنوفية  –اة تصاد المنزلى 

 –العربووووى السووووادس بيووووة النوعيووووة _ جامعووووة المنصووووورة ) المووووؤتمر السوووونو  لكميووووة التر  -
الدولى الثالث ( تحت عنوان " تطوير برامح التعميم العالى النوعى فى مصر والوطن 

بريووووول ا 14: 13فووووى الفتوووورة موووون  – " ةالعربووووى فووووى ضوووووء متطمبووووات عصوووور المعرفوووو
 .م2011

شوووور لال تصوووواد المنزلووووى تحووووت عنوووووان المووووؤتمر الوووودولى األول ، العربووووى الخووووامس ع -
 . 2012مارس  –ان تصاد المنزلى و ضايا الشبا  " "
الودولى  –جامعوة المنصوورة ) العربوى السواب   -المؤتمر السونو  لكميوة التربيوة النوعيوة -

دارةالمعرفووة  إدارة( تحووت عنووووان " الرابوو  الففووور  فووى مؤسسووات التعمووويم  راس المووال وا 
 . 2012ابريل  12:  11العالى فى مصر والوطن العربى " فى الفترة من 
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جامعوة حمووان  -الموؤتمر العربوى األول لكميوة ان تصواد المنزلوى المشارفة ببحث فوى  -
 ، تحووووووووت عنوووووووووان " آفوووووووواق التعوووووووواون العربووووووووى لتنميووووووووة المجتموووووووو  " فووووووووى الفتوووووووورة موووووووون

  . 2012مايو  10:  9 
جامعووة حموووان ،  –لكميووة اة تصوواد المنزلووى  –فة ببحووث فووى المووؤتمر الوودولى المشووار  -

 تحووووووووت عنوووووووووان " عموووووووووم اةنسووووووووان التطبيقيووووووووة والتكنولوجيووووووووا فووووووووى األلفيووووووووة الثالثووووووووة " 
 . 2013/  5/  9 -8فى الفترة من 

جامعووووة حموووووان ، تحووووت عنوووووان  –المووووؤتمر الوووودولى الثووووانى لكميووووة اة تصوووواد المنزلووووى  -
 . 2014 / 5/   7:  5ومتطمبات سوق العمل " فى الفترة من التنمية البشرية "
جامعووة المنصووورة   –الودولى السووادس لكميووة التربيوة النوعيووة  –الموؤتمر العربووى التاسوو   -

، تحوووت عنووووان " التعمووويم النووووعى وتنميوووة اةبوووداع فوووى مصووور والعوووالم العربوووى ) رؤ  
 . 2014مايو  –واستراتيجيات ( 

العربوووى السووواب  عشووور لال تصووواد  –ؤتمر الووودولى الثالوووث الحضوووور والمشوووارفة فوووى المووو -
 -9 بتواريخالمنزلى " ان تصاد المنزلى فى خدمة العمم والصناعة و ضايا المجتمو  " 

 جامعة المنوفية . –بفمية اة تصاد المنزلى   2014/  9/  11
، تحووووت عنوووووان اةسووووفندريةجامعووووة  –المووووؤتمر الوووودولى األول لكميووووة التربيووووة النوعيووووة  -

 فوووووووووووووى الفتووووووووووووورة مووووووووووووون –التعمووووووووووووويم النووووووووووووووعى مووووووووووووون أجووووووووووووول التنميوووووووووووووة المسوووووووووووووتدامة "
 م.13/11/2014:  12 
، جامعوة المنصوورة –الودولى السواب   لكميوة التربيوة النوعيوة  -المؤتمر العربوى العاشور -

تحت عنوان" التعميم النوعي في مصر والعالم العربي ودورت في تنميوة المجتمو  " فوي 
 . ٥١٠٢/  ٢/  ٠٢:٠١الفترة من 

جامعووووة حمووووان ، تحووووت عنوووووان  –الموووؤتمر الوووودولي الثالوووث لكميووووة اة تصوووواد المنزلوووى  -
 فووووووي الفتوووووورة موووووون -تنمويووووووة "  ة" " رؤيووووووتجاهووووووات الحديثووووووة فووووووي البحووووووث العمموووووويان"
 ٥١٠٢/  ٢/  ١: ٢ .  
 
 
 
 
 

 : الجامعية  األنشطة  – 3
 :المشاركة فى أعمال التطوير :  3/1
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 – سووووم إدارة مؤسسووووات األسوووورة والطفولووووة  –ة إدخووووال بيانووووات مقووووررات الفر ووووة الرابعوووو -
الكترونيووووا عمووووى مو وووو  "الفووووارابى ةدارة جووووودة التعموووويم والووووتعمم " عوووون العووووام الجووووامعى 

2014/2015 . 
المشوووارفة فوووى إعوووداد نئحوووة مشوووروع الدبموموووة المهنيوووة "إدارة وتنميوووة المووووارد البشووورية"  -

لعوووووووووام الجوووووووووامعى بقسوووووووووم إدارة مؤسسوووووووووات األسووووووووورة والطفولوووووووووة. )تحوووووووووت اةعوووووووووداد( با
2014/2015. 

المشوارفة فوى تعوديل نئحوة مشوروع الدبمومووة المهنيوة "إرشواد وحمايوة المسوتهمك" بقسووم  -
 .2014/2015إدارة مؤسسات األسرة الطفولة فى العام الجامعى 

 والتجهيووزات األثوواث موون توودريبي فمعموول"  الحضووانة دار" تحووديث  ائمووة باحتياجووات  -
 الكميوووووووة خطوووووووة ضووووووووء فوووووووي ٥١٠٢/  ٥١٠٢ عيالجوووووووام بالعوووووووام وذلوووووووك ، والمعوووووودات
 . انستراتيجية

 والتوي"  النموذجيوة الشوقة"  باحتياجوات  ائموة تحوديث ثوم حصور فوي فعضو انشتراك -
 بالعوووام وذلوووك ، والتجهيوووزات األثووواث مووون بالقسوووم التدريسوووية العمميوووة فوووي منهوووا يسوووتفاد
 . انستراتيجية الكمية خطة ضوء في ٥١٠٢/  ٥١٠٢ الجامعي

 
 إدارة الوحدات الخاصة والمعامل في القسم والكمية والجامعة : فى لمشاركةا:  3/2

 التسوووويق ووحووودة والطفولوووة األسووورة مؤسسوووات إدارة  سوووم بوووين التواصووول عووون المسوووئولة -
 . ٥١٠٢/  ٥١٠٢ الدراسي العام خالل بالجامعة الجديدة لمبرامح

ميووة لمعووام الجووامعى القيووام بجميوو  المهووام المفمفووة بهووا موون "وحوودة ضوومان الجووودة  بالك -
2014/2015. 

انشووتراك فووى أعمووال الجوورد وتحووديث  ائمووة باحتياجووات المعاموول بقسووم إدارة مؤسسووات  -
 .2014/2015األسرة والطفولة لمعام الجامعى 

 : فى األنشطة الطالبية المشاركة:  3/3
 /أ( األنشطة الطالبية الخاصة بمرحمة البكالوريوس:3/3)

 عميوود الوودفتور األسووتاذ موون فوول موو  الوافوودين بووالطال  رفىالتعووا المقوواء فووى المشووارفة -
 فميوووة بأ سوووام األسووواتذة مووون وعووودد ، والطوووال  التعمووويم لشوووئون  الكميوووة ووفيموووة ، الكميوووة

 . م 2015/  2014 الجامعى لمعام  حموان جامعة – المنزلى اة تصاد
 ." مثقفون  ا تصاديون "  بالكمية الثقافية المجمة عمى اةشراف -

 ألنشطة الخاصة بطمبة مرحمة الدراسات العميا :/ب( ا3/3)
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بإعووووداد الرسووووائل تحفوووويم الخطوووو  البحثيووووة واألدوات لطمبووووة الدراسووووات العميووووا الخاصووووة  -
 .2014/2015،  2008/2009دفتورات( خالل عام  –العممية )ماجستير

 
 المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة : (3/4)

"   اة تصوووادية األزموووة توووداعيات ظووول فوووي لممووورأة الشووورائي السوووموك"  بعنووووان نووودوة إلقووواء -
 بووإدارة – لمبنووات الفنيووة الحوووال بمدرسووة والموظفووات لممدرسووات  11/7/2010بتوواريخ 

 . الد همية محافظة – التعميمية السنبالوين
 تجميول فوي المنزليوة المسوتهمكات نستخدام  إبداعية أففار"  بعنوان عمل ورشة إعداد -

 ٥١٠٠/  ٧/  ٩ مون الفتورة فوي لمطالبوات الصويفي النشواط فاعميوات ضمن"  المسفن
 – التعميميوووة السووونبالوين بوووإدارة – لمبنوووات الفنيوووة الحووووال بمدرسوووة ٥١٠٠/  ٧/ ٠٧ :

 . الد همية محافظة
"  المنزليووة المخوواطر موون الطفوول حمايووة فووي األم دور"  بعنوووان ارشووادي برنووامح إعووداد -

 بمدرسووووة والموظفووووات لممدرسووووات ٥١٠٥/ ٨/ ٠١:  ٥١٠٥/ ٠٥/٨ موووون الفتوووورة فووووي
 . الد همية محافظة – التعميمية السنبالوين بإدارة – لمبنات الفنية الحوال

لقاء إعداد - "  الحاليوة األزموة توداعيات ظول فوي الطا وة اسوتهالك ترشويد"  بعنوان ندوة وا 
 واةداريووووات لممدرسووووات ٥١٠٢/  ٥١٠٩ الدراسووووي العووووام عوووون الصوووويفية األجووووازة فووووي

 . الد همية محافظة – التعميمية السنبالوين إدارة – اةعدادية المنسي دمحم ةبمدرس
 دمحم بمدرسوووة -"  القريوووة لطفووول انسوووتهالكي الووووعي لتنميوووة"  إرشوووادي برنوووامح إعوووداد -

 األجوووازة فوووي– الد هميوووة محافظوووة – التعميميوووة السووونبالوين إدارة – اةعداديوووة المنسوووي
 .  ٥١٠٢/  ٥١٠٩ الدراسي العام عن الصيفية

المشوارفة بالعمول التطوووعى فوى فافووة أنشوطة "جمعيووة التيسوير الخيريووة" فوى المجووانت  -
 وحتى اآلن. 2012التى تهم األسرة منذ عام 

تسوووجيل حمقوووة إذاعيوووة ضووومن برنوووامح "يووواميش رمضوووان" بإذاعوووة الشووورق األوسووو  عووون  -
 .22/6/2015"ترشيد استهالك الكهرباء فى رمضان" بتاريخ 

 
 جمعيات :( : عضوية ال3/5)

 وحتي اآلن . ٠٩٩٨عضو بالجمعية المصرية ل  تصاد المنزلي منذ عام  -
 
 
 (: أعمال المجان المنبثقة من القسم والكمية والجامعة :3/6)
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انشووووووتراك فعضووووووو فوووووووى لجنووووووة الجووووووداول لمفصووووووول الدراسووووووى األول لمعووووووام الجوووووووامعى  -
2014/2015. 

الموووووووالى  لمعوووووووام نظافوووووووةال أدوات لشوووووووراء العاموووووووة بالمنا صوووووووة الفنيوووووووة بالمجنوووووووة عضوووووووو -
2014/2015 .  

 
 ( األعمال اإلنشائية :3/7)

المشارفة فى إعداد بيان لتحديث احتياجات  سم إدارة مؤسسوات األسورة والطفولوة مون  -
األثوواث واآلنت والمعوودات المفتبيووة، وذلووك فووى ضوووء خطووة الكميووة اةسووتراتيجية لمعووام 

 م.2014/2015الجامعى 
وتزويدها باألثاث وتجهيزها فمعمل تدريبي عموي مسوتوي تجديد دار الحضانة بالكمية  -

 ، وذلووووووووووووووووك بالعووووووووووووووووام الجووووووووووووووووامعيالبفووووووووووووووووالوريوس والدراسووووووووووووووووات العميووووووووووووووووامرحمتووووووووووووووووي 
 ٥١٠٢/  ٥١٠٢ . 

 
 
 


