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 هالسيرة الذاتي
 :البيانات الشخصية (1)

 ريم محمد محسن عثمان ذوالفقار: االسم   -     

 92/3/1292: تاريخ الميالد -

 11/19/1221: تاريخ التعيين -    

  فسيولوجيا الرياضه أستاذ: الوظيــفة  -    

 قسم العلوم الحيويه والصحه الرياضيهورئيس                      

 كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة: ليةالك -    

 جامعة حلوان:  الجامعة-    

 فسيولوجيا الرياضه:التخصص -    

  :البريد االلكترونى

reem_zoelfakar@yahoo.com 

 

 21110091111-- 93211999- 90018851011:رقم الهاتف   - 
 

 

 : مؤهالت العلميةال( 9)

 .جامعة حلوان – 1221بكالوريوس تربية رياضية  -

 .جامعة حلوان – 1225ماجستير تربية رياضية  -

 .جامعة حلوان – 1222دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية 
 

 

 

 :بيان باألعمال اإلنشائية والتنفيذية داخل وخارج الكلية( 3)
 

 :داخل القسم -أ -

 الجوده بالقسم االشتراك فى جميع اعمال -
 

الرابعه تخصص تدريب  اإلشتراك فى وضع كتاب منهجى للفرقة -

الثانيه والفرقه ( فسيولوجيا الرياضه وقياستها المعمليه)

 "الحهد البدنى  فسيولوجيا"بعنوان

 

 .إلشتراك في حلقات البحث العلمى والمؤتمرات العلميةا -

 

 .ه بالقسمات شعبتى الفسيولوجى ،والصحاإلشتراك فى توصيف مقرر -
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تخصص  اإلشتراك فى تدريس بعض مقررات الدراسات العليا.  -

للمراحل  فسيولوجيا الرياضه،وتخصص الصحه الرياضيه

 (.دكتوراة–ماجستير –دبلوم )الثالثة

 

الدراسات العليا  مرحلتى البكالوريوس و توصيف بعض مقررات -

 (.دكتوراة–ماجستير –دبلوم )للمراحل الثالثة

 

الدراسات العليا  البكالوريوس و حيح بعض مواداإلشتراك فى تص -

 . لشعبتى الصحه الرياضيه وفسيولوجيا الرياضه للمراحل الثالثة

 

  ودكتوراهماجستير، ئل علميهرسا عدة االشراف على -

 

 االشتراك في اإلشراف اليومي لمتابعة سير الدراسة والعمل بالكلية         

 

 .لقسمالمشاركة في لجان األعمال الخاصة با -

 

،والصحه اإلشتراك في وضع و تصحيح  امتحان مادة فسيولوجيا الرياضه -

 .تربية القوام والتغذيه للرياضيين،،والتشريح الوصفى والوظيفى ،

 

 

 :داخل الكلية -ب 
تدريس مادة التمرينات عملى ونظرى من تاريخ التعيين وحتى  -

كليه تم انتقالى الى ،ومع بدء العمل بالآلئحه الداخليه الجديده لل99/11/9119

 .العلوم الحيويه والصحه الرياضيه قسم

 

اإلشراف على طالبات الكلية في التدريب الميدانى في المدارس األعدادية  -

 .والثانوية واإلبتدائية

 

 عضو فى لجان امتحان التربية العملية بالمدارس -

تقادمات الجادد الم ارات القدرات الرياضية للطالباات  اإلشتراك في أعمال اختب -

 .لإللتحاق بالكلية

 

مع تمثيل الكلية خالل حفالت  1221اإلشتراك في فريق التمرينات بالكلية عام  -

 .الجامعة وكذلك فريق السباحه وتمثيل الكلية في البطوالت الرياضية

 

 .القيام بتدريب فريق التمرينات للمشاركة في حفل الكلية -

 



 3 

 اإلشتراك في أعمال المراقبة واإلمتحانات النظرية من بداية العمل كمعيدة -

 

 اإلشتراك في أعمال الكنترول للفرقه االولى  -

 

 .اإلشتراك في أعمال الريادة العلمية للطالبات -

 

المشاركة واإلشراف فى معسكر العمال الاذى نظمتاه لجناة خدماة المجتماع  -

 .وتنمية البيئة بالكلية

 

الاى ماارس 9111من مارس   project   tempus    مشروعاإلشتراك في  -

  د فريال درويش.برئاسة ا  9111

 

 :خارج الكلية -ج
 

رؤياااه "السااافر الاااى دولاااة الجاائااار للمشااااركه فاااى الماااؤتمر الااادولى بعناااوان  -

 99/1/9112-95من "  مستقبليه حول االحتراف الدولى بالجاائر

 

" ه والعافيااه للصااحه والبطولااهاللياقاا"المشاااركه فااى تنظاايم المااؤتمر الاادولى  -

  9112/ 31-90بمركا القاهره الدولى للمؤتمرات من

 

للفرقااه االولااى  االنتاداب الااى اكاديميااة الفنااون لتاادريس علام وظااائف االعضاااء -

 .والثانيه 

 

االنتااداب الااى جامعااة بنااى سااويف لتاادريس مااادة فساايولوجيا التاادريب للفرقااه  -

للدراسااات العليااا تخصااص الرابعااه تخصااص تاادريب وتاادريس بعااض المااواد 

 .تدريب 

والتى اقيمت فى  personal trainerحضور دورة المدرب الشخصى  -

gold's gym  9111-9-19الى  9119-11-31فى الفتره من 

 

 الحصول على شهادة الرخصه الدوليه لقيادة الكمبيوتر -

   ICDL 

 المحاضره فى اللجنه االوليمبيه للمدربين المتخصصين -

 

 .التربوية إلعداد المعلمإجتياز الدورة  -

 

إجتيازالعديد من دورات اللغة االنجلياية بالجامعه االمريكيه وكذلك دورة  -

pre toifel" "بالجامعه االمريكيه 
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 من الجامعه االمريكيه toifelالحصول على شهادة  -

 

 9111وحتى  1222من تدريب فريق الجمباز االيقاعى بنادى الاهور -

 

 ضات البدنيه للرياعضو بالنادى االهلى  -

 

 عضو بجمعية العلوم الرياضيه -

 

 .عضو بالجمعيه المصريه للتأهيل والعجا -

 

 .عضو بنادى أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان -

 

 عضو بنقابة المهن التعليميه -

 

 .عضو بنقابة المهن الرياضية -

 

الحصول على دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  -

 :الموضوعات التالية حلوان وتضمنت

 

 .إدارة الوقت وضغوط العمل -

 .الساعات المعتمدة -

 توصيف المقررات التخصصيه فى ضوء معايير الجوده -

 ادارة االجتماعات -

 الشئون القانونيه -

 توكيد الجوده واالعتماد -

 

  الحصول على دورات تدريبية بمركا تكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان

 

USING COMPUOTER AND MANAGING FILES- 

 

-PRESENTATION 

 

- -SPREADSHEET 

 التعليم لضمان جوده  القوميه الحصول على دورات تتبع الهيئه -

 -: واالعتماد بعنوان

-  



 5 

 نواتج التعلم وخرائط المنهج لموسسات التعليم العالى -

 

 التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى -


